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Povzetek
Svoje diplomsko delo sem posvetila raziskovanju vplivov na mladostnika, ki pripomorejo k
nastanku težav v socialni integraciji.
V teoriji naprej predstavim in razdelam vpliv sodobne družbe kot širšega okolja mladostnika.
Ključne poudarke dam na področja, katera ocenjujem kot aktualna - vpliv hitrih sprememb v
družbi, problem zaposlovanja mladih, ki dobiva globalne razsežnosti ter težavno vključevanje
priseljenske mladine. Omenjena področja vpletem med razvojne naloge in značilnosti
adolescence, ki je zahtevno in težavno obdobje že samo po sebi.
Iz makrokozmosa mladostnika se zatem usmerim v njegov mikrokozmos, kjer najpodrobneje
predstavim družinsko okolje, saj korenine vpliva na vsakega posameznika izvirajo prav od
tam. Želim podati čim širšo sliko vplivov, katere nosi družinska celica preko partnerstva
staršev, njunih odnosov do otrok in vzgoje, prenašanja vedenjskih vzorcev ter težav,
s katerimi se sodobne družine pogosto srečujejo. Nadaljujem s predstavitvijo še dveh
pomembnih faktorjev otroštva in mladostništva- vplivom vrstniške skupine in šole. Na
slednjem področju želim predvsem predstaviti doživljanje šole mladostnika, ki ima težave
v socialni integraciji (katere pogosto zajemajo tudi čustveno vedenjske težave) in njegovo
udejstvovanje v šolskem sistemu.
Empirični del sem posvetila trem mladostnikom, ki so mi preko intervjujev podali svoj pogled
na svet in nase v njem. Izluščila sem več povezav s teorijo in jo nadgradila s spoznanjem,
da ključen dejavnik vpliva na otroka, ki kasneje v mladostništvu kaže na pojavljanje in
poglabljanje težav v socialni integraciji, ni nujno nasilna in trda vzgoja. Sodobni čas narekuje
kot glavni vzrok takšnega vedenja pri mladostniku prej razvajanje in odsotnost konstruktivnih
meja ter varnosti v vse več primerih.
Ključne besede: mladostnik, težave v socialni integraciji, čustveno vedenjske težave, vpliv
družine, vpliv šola, vpliv vrstnikov.
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Abstract
I dedicated my graduation thesis to research of influences on a young person which contribute
to formation of difficulties in social integration.
I first introduce and explain in theory the influence of society as a youngster’s broader
environment. I put key emphases on areas which I estimate to be topical – the influence of
fast changes in society, the problem of employment of young people which is extending
globally, and difficult assimilation of immigrant youth. I intertwine all of the mentioned areas
with developmental tasks and characteristics of adolescence, which is a difficult period as it
is.
From the macrocosm of a youngster I later aim my attention to his/her microcosm, where I
present in great detail family environment, because that is the root of an influence on every
individual. I whish to present the widest palette of influences which the family cell carries
through parental partnership, their relationship with children and views on upbringing,
transmission of behavioral patterns and difficulties which modern families often deal with.
I continue with presentation of another two important factors of childhood and youth –
influences of peers and school. With the latter I whish to present above all the experience of
school for a youngster with difficulties in social integration (which often include emotional
behavioral difficulties) and his/her activity in the school system.
I dedicated the empirical part to three youngsters who gave me through interviews their views
of the world and of themselves in it. I picked out several links to theory and upgraded it with
the comprehension that the key factor of influence on a child, which later in adolescence
indicates the presence and deepening of difficulties in social integration, is not necessarily
violent and hard upbringing. Modern times dictate that the main reason for such behavior
in youth is in more and more cases spoiling and the absence of constructive limitations and
safety.
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Uvod
Čas v katerem živimo ponuja vedno manj opornic v obliki jasnosti, nedoločenosti pravil in
receptov za srečno življenje. Drugačen čas rojeva drugačne ljudi in poraja drugačne težave.
Otroci so tisti člani družbe, ki so najbolj odprtega duha in hkrati najšibkejši, zato se jih vplivi
vseh sprememb najbolj dotaknejo. Vsak otrok nekoč postane mladostnik, kjer ob iskanju svojega
smisla in identitete izbruhnejo na plan tudi vsi v otroštvu ponotranjeni konflikti.
Večina mladostnikov to stanje relativno uspešno prebrodi. Z današnjim časom pa postaja vedno
več takih, kjer so notranji konflikti zanje prehudi in namesto razrešitve, prinese obdobje
adolescence s sabo samo poglabljanje težav.
Take mladostnike večinoma zaznavamo kot uporne, neotesane, agresivne, problematične,
nezaželjene…in le redko kdo jih poskuša zares razumeti. Le redko kdo se vpraša- zakaj je ta
otrok postal takšen? Kaj njegovo vedenje zares kaže? Katero neizpolnjeno potrebo morda z njim
zadovoljuje?
V svojem diplomskem delu poskušam najprej teoretično zbrati in predstaviti vplive in ozadja, ki
so pri mladostnikih s težavnim vedenjem pogosti, v empiričnem delu pa podati pričevanja
mladostnikov o njihovih težavah in življenju…z namenom, da se nam približajo- kot otroci, kot
ljudje in ne zgolj kot "žive težave".
Ob opravljanju obvezne prakse v lokalni osnovni šoli sem iz dogajanja razumela, da ima s takimi
otroci in mladostniki posebne težave veliko učiteljev v rednih osnovnih šolah. Želim si, da bi jim
delo pomagalo k razumevanju ozadja in konstuktivnejšemu delu z njimi za prihranek svoje in
njihove energije.
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Teoretični del
1. Mladostniško obdobje
1.1. Mladost nekoč in danes
Družbeni ustroj se skozi čas vseskozi spreminja. Spreminjajo se norme, vrednote in pogledi ter
posledično življenja posameznikov živečih v različnih obdobjih.
Otroštvo in mladost kot posebno življenjsko obdobje, kakršnega poznamo v sedanjih časih, je
bilo povsem oblikovano šele v moderni, pred tem se o otrocih sploh ni govorilo kot o samostojnih
bitjih s svojimi potrebami in željami, kar prepoznavajo predvsem iz področij umetnosti in
upodabljanja otrok na slikah kot pomanjšanih odraslih skoraj do 14. stoletja (Aries, 1991).
V dobi klasične moderne so se sinhrono izmenjevali zgodnje otroštvo, šolsko obdobje, mladost in
končanje študija, vstop v delo in oblikovanje družine, upokojitev in starost. Družbena funkcija
teh dob je bila omogočanje

kontinuitete in stabilnosti družbe,uvrščanje nove generacije v

družbene vloge in položaje ter s tem zagotavljanje ključnih družbenih funkcij. Vse to pomeni, da
so se v tradicionalnih družbah, pa tudi v klasični moderni, ljudje lahko zanesli na nesporno
gotovost tradicije in so občasne izgube smisla lahko hitro premagali s tem, da so odgovore na
svoje osebne stiske in negotovosti poiskali v običajih, rutinah, generacijski izkušnji, navadah,
religiji, normah. Sodobni človek nima na voljo tega varovalnega "ovoja smisla", zato ga globlje
prizadenejo morebitne izgube življenjske usmeritve in smisla (Ule, 2008).
Enako navaja Bajzek (2008) in pravi, da se današnja generacija mladih razlikuje od prejšnjih
generacij po odgovornosti izbire, ki se dogaja v obdobju etične praznine, v družbi, ki je
kompleksna in brez skupnih moralnih norm in pravil. Ni mogoče trditi, da v drugih obdobjih niso
poznali negotovosti, gre le za to, da se je današnja negotovost ponotranjila in se prenesla na vsa
področja.
Beck (2001) družbo, ki je nastopila v razviti moderni in želela odpraviti razredne omejitve po
rojstvu in človeku po lastni odločitvi in dosežkih odpreti mesto v družbenem sistemu, imenuje
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"družba tveganja". Po njegovem mnenju tako nastane nova pripisana usoda ogroženosti iz katere
ob vseh dosežkih ni rešitve" (Beck, 2001, str.8), s čimer opisuje stanje, ko ima človek moč in
znanje uničiti samega sebe kot vrsto kar poraja med ljudmi nezaupanje in strah.
"Negotovost v družbi sledi izgubi zaupanja v to, da lahko vodilne institucije industrijskega sveta
(gospodarstvo, pravo in politika) ukrotijo in nadzirajo ogrožajoče posledice, ki so jih izzvale v
svetu" (Ule, 2008, str. 21).
Mladi, živeči v Vzhodni in Srednji Evropi, so bili v devetdesetih letih silovito vrženi iz gotovosti
socialističnih trdno strukturiranih in strogo nadzorovanih tranzicijskih vzorcev v morje tveganj
in

negotovosti

tržno

reguliranih

družb. V sodobnosti se soočajo s konfliktnimi izzivi

globalizacije, tehnološkega napredka in ekonomske nerazvitosti na eni ter individualizacije,
nacionalne mobilizacije in tradicionalnih konfliktov na drugi strani (Nastran Ule, 2002).
Moderne razredne strukture, slojevske subkulture, tradicionalne družinske in sorodniške mreže
posameznikom ne zmorejo več nuditi ustreznih opor, zato so ti prisiljeni razvijati
individualizirane poti za doseganje svojih ambicij in življenjskih projektov (Rener, 1996).
V nasprotju z mladimi sedemdesetih in osemdesetih let prejšnjega stoletja, ki sta jih opredeljevala
družbena kritika in socialni idealizem, kažejo sodobni mladi močno usmeritev k pragmatizmu.
Reševati želijo tiste praktične probleme, ki so povezani z njihovimi življenjskimi usmeritvami in
priložnostmi. Ne zanimajo jih splošni družbeni problemi, družbene spremembe, zato pa se toliko
bolj posvečajo svoji uspešnosti v poklicu, zasebnosti in odnosom (Ule, 2008).
Norme in tradicije,ki so veljale za generacijo njihovih staršev, se pri sodobni mladini izgubljajo
in spreminjajo,kar pa samo po sebi ni nič presenetljivega ali novega. Kar je ob tem novo je značaj
izbirnosti tega početja. Mladi si krojijo svoj pomenski svet tako,da izbirajo oz. "kupujejo" na
trgih kulturnega blaga (Rener, 1996).
Opazna je težnja mladih po “normalnosti”; mladi želijo “normalno življenje”, “normalni zaključek
šolanja”, “normalno službo” ipd. Nimajo nenavadnih idej niti nenavadnih želja .To lahko
razložimo kot novo preusmeritev k splošnim življenjskim normam odraslih, h katerim sodi
majhen odklon od realnosti in demonstrativno vztrajanje pri normalnosti (Nastran Ule, 2002).
Postmoderni posameznik rizične družbe je refleksivni, kalkulabilni posameznik nenehno v
ocenjevalni preži do registra odprtih možnosti in odločitev (Rener, 1996).
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V individualizirani družini so mladi bolj avtonomni in svobodni, a tudi bolj rizični oziroma
ranljivi. Za njihove biografske projekte za predvsem pomembni dve odločitvi : odločitev o tipu in
trajanju izobraževanja ter prehodu v zaposlenost. Individualizacija prinaša tako večje možnosti
izbir in avtonomije kot tudi večje možnosti napak in zdrsov, za socialno mobilnost navzdol, za
negotovo in stresno življenje (Rener, 1996).
Uletova (2008) je tako mnenja, da mladi niso več problem družbe, prav tako družbi ne postavljajo
problemov, temveč preprosto živijo v mreži problemov.
Odnosi med starši in otroci so bolj demokratični, več je čustvene in kulturne bližine, po drugi
strani pa je zaskrbljujoče dejstvo, da petina mladih nima nobene odrasle referenčne osebe, kar jih
naredi zelo ranljive (Boškić, 2005). Mrgole (2003 v Kobolt in Grcić, 2008) meni, da so izidi
prehodov mladih v odraslost bolj in bolj prepuščeni iniciativi posameznika in predvsem podpori,
ki mu jo nudi družina oz. najožje socialno okolje. Najbolj ranljivi so mladi, ki ne živijo v
družinskem okolju (temveč in institucijah) in tisti, ki se v družinah, kjer živijo, ne počutijo dobro,
ker nimajo opor v nobenem od staršev. Tudi v družinah, ki imajo lahko dolgotrajne in resne
življenjske težave kot npr. nezaposlenost, revščino ali bolezni, je odločilni dejavnik ranljivosti
prav odsotnost vsaj ene referenčne osebe (Rener, 2000).
Veliko mladih živi v družinskih oblikah, ki niso klasične dvostarševske (slaba polovica). Razveze
zakonskih zvez ter nove razširjene in reorganizirane družine pomenijo tako stresne situacije kot
nove resurse, ki navadno vodijo v širše sorodniško družinske podporne mreže (Rener, 1996).

"Skupna značilnost mladih pri nas in v vsem zahodnem svetu, kot kažejo raziskave, je naraščajoča
negotovost prehodov v odraslost" (Nastran Ule, 2002, str. 224).
Proces individualizacije, ki jo prinaša sodobna družba, zaznamuje mlade predvsem s tem, da so
sami odgovorni za oblikovanje lastnega življenjskega poteka, razpolagajo s svobodo odločanja in
oblikovanja lastnih biografij, po drugi strani pa postajajo odvisni od pritiskov trga delovne sile,
izobraževalnega sistema, sistemov socialnega zavarovanja in socialnega varstva in drugih (Ule,
2002). Rezultat individualizacije pri posamezniku je koncentracija nase, gosta usmerjenost vase,
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je težnja k ustvarjanju lastnega stila, je ogledovanje sebe v drugih. Ob vsem tem pa prihaja tudi
tveganje (Rener, 1996).
Obdobje mladosti ni več obdobje eksperimentiranja, obdobje postajanja nekaj. Je predvsem
obdobje "bivanja" – biti študent, potrošnik, prijatelj. Za mlade v Sloveniji je oblikovanje
vsakdanjega življenja in vrednostnih sistemov danes del njihovega vsakdanjega iskanja
ravnotežja med osebnimi željami in pričakovanji ter družbenimi zahtevami in priložnostmi (Ule,
2007).
Uletova (2007) o mladih današnjega časa pravi, da ne dokazujejo svoje odraslosti, ker jim to ni
več treba. Prav tako jim ni mar za združevanje v trajnejše vrstniške skupine, ampak cenijo
individualizem in simbolno distanco do vsega, kar se jim vsiljuje kot formalna, nedvoumna
avtoriteta
Družba tveganja pa je ob vsem navedenem tudi znanstvena, medijska in informacijska družba. V
njej se zato odpirajo nova nasprotja med tistimi, ki producirajo definicije tveganj in tistimi, ki jih
konzumirajo. S spreminjajočimi definicijami tveganj je mogoče ustvariti povsem nove potrebe
(Beck, 2001).
Zaradi naraščajoče kupne moči so mladi ciljna skupina za trženje mode, oblačil, popularne glasbe
ipd. Nova tehnologija in medijske revolucije so spremenile življenjske stile mladih na
mednarodni ravni. Problem mladih ni več vprašanje "kdo sem jaz", temveč "kako naj se
predstavim drugim" (Ule in Kuhar, 2002).
Bistveno spremembo za današnje mlade predstavlja tudi uporaba mednarodnega spleta- interneta,
saj so te tehnologije po eni strani odprle nove, hitrejše možnosti pridobivanja informacij ter lažje
komuniciranje, po drugi strani pa tudi nove nevarnosti.
Albero-Andresova (2004 v Cerar, 2007) meni, da je splet današnjim mladostnikom
prinesel predvsem spremembo v obliki predrugačenih oziroma novih sredstev komuniciranja,
vendar pa ni predrugačil tudi njihove želje po komunikaciji in najpogostejših tem pogovorov, ki
so značilne za mladostniško obdobje. Prav tako ni prišlo do spremembe v preferenci njihovih
vsakdanjih dejavnosti. Če imajo možnost, se še vedno raje srečujejo s svojimi vrstniki v realnem
svetu. Spet drugi mladostniki se z navdušenjem priključujejo različnim virtualnim skupnostim,
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saj v njih dobijo občutek pripadnosti, sprejetosti in vključenosti, ki je izjemno pomemben v
razvoju njihove identitete.
Nekateri drugi avtorji se s tem ne strinjajo. Uletova (2008) tako pravi, da predstavlja splet
nevarnost za socialno osamitev mladostnikov, ker se zmanjša število neposrednih stikov,
odnosov, srečanj, neverbalnega komuniciranja, čustvenih stikov. Paradoksalno je, da za večino
mladostnikov internet pomeni zmanjševanje socialne osamitve, hkrati pa nadomestek realnih
povezav "tu in zdaj". Primanjkljaj fizičnih socialnih stikov naj bi se namreč poznal prav v manj
razvitih spretnostih in usposobljenosti za vodenje medosebnih odnosov in za predelovanje
izkušenj realnega sveta (Ule,2008). Uporabo novodobne tehnologije in njen vpliv na mlade
Bajzek (2008) razlaga nekoliko drugače. To, kar si starši predstavljajo kot izolacijo, ko se
mladostnik zapre v svojo sobo, naj bi bil le nemoten čas za vzpostavljanje živega stika s svetom
in prijatelji. "Internet je danes postal javni prostor formacije in razširjanja znanja. V svoji
raziskavi o mladih v murskosoboški regiji, Bajzek (2008, str. 300) ugotovi, da svetovni splet vsak
dan uporablja kar 76,3 odstotka vseh mladih zajetih v raziskavo.
Informacijske tehnologije in mediji ponujajo elemente mnogokulturnosti in globalnega
internacionalizma ter mlade informirajo o novih kulturah in življenjskih stilih, kar po eni strani
razširja njihova obzorja in osvobaja tradicionalnih nacionalnih ujetosti, po drugi pa povzroča
nove stiske in negotovosti (Rener, 2000).
Ne glede na vse, pa splet predstavlja prostor anonimnosti in Cerarjeva (2007) navaja, da veliko
mladostnikov tam lažje in brez zadržkov izpove tudi najtežje probleme ter prikažejo svoje
življenjske situacije, dileme in vprašanja. Osebne teme, ob katerih čutijo mnogi mladostniki
zadrego in negotovost, je, vsaj na začetku, zagotovo laže obravnavati v varnosti, ki jo daje
anonimnost virtualnega okolja (Cerar, 2007). V tem je prepoznati veliko uporabnost spleta pri
svetovalnem delu z mladostniki, saj pomeni naš korak k njim, v njihov svet, namesto čakanja, da
oni vstopijo v našega.
Virtualni svet je zaradi svoje anonimnosti prav tako idealen prostor za sproščanje mladostniških
napetosti in frustracij, saj omogoča hiter in enostaven odhod iz morebitnih neprijetnih situacij ter
ne prinaša nikakršnih sankcij v njihovem realnem okolju. Kljub temu, v raziskavi (raziskava za
potrebe diplomskega dela, (Cerar, 2007). Avtorica ugotavlja, da si v komunikaciji na spletu
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mladostniki ne privoščijo precej drugačnega ali bolj grobega komuniciranja, saj v on-line svetu
vseskozi obstaja negotovost in strah pred izgubo prijateljstva, saj se le-to lahko prekine že z
enostavnim klikom miške. Obenem ugotavlja , da si mladostniki, kljub temu, da je virtualni svet
splet ogromnih možnosti, namesto želje po svobodi v virtualnih svetovih raje postavljajo lastne
omejitve in gradijo podobne svetove, kot jih poznajo iz vsakdana, saj se v njih počutijo precej
bolj varno in domače, kot bi se sicer v virtualnih prostranstvih neomejenih možnosti, številnih
izbir in popolne svobode (Cerar 2007).
Tudi pri uporabi spleta se torej kaže prej opisani družbeni konstrukt. Splet je produkt družbe
tveganja, saj s sabo vseskozi nosi bojazen pred tem, da se vse v trenutku razblini. Ob vseh
možnostih tako prinaša tudi strah, ki je za moderno družbo v splošnem zelo razširjen pojem. Prav
tako je še en dejavnik povzročanja neenakosti, saj si kljub njegovi široki razširjenosti čisto vsi,
tudi mladi, ne morejo privoščiti stalne povezave oz. povezave v trenutku, ko si to zaželijo ali
potrebujejo. Izključenost iz svetovnega spleta v času mode različnih globalnih klepetalnic kot je
npr. Facebook, gotovo predstavlja za mladostnika veliko stigmo.
Z razvojem družbe tveganja se razvijajo tudi nasprotja med tistimi, ki jih tveganja prizadevajo in
tistimi, ki imajo od njih dobiček. Podobno narašča tudi socialni in politični pomen védenja, s tem
pa tudi pomen dostopa do medijev, ki vedenje proizvajajo (znanost in raziskovanje) in ga
razširjajo (množični mediji) (Beck, 2001).
Pozna moderna od mladih zahteva sposobnost hitrega prilagajanja na spremenljive
družbenoekonomske razmere. Čeprav bo gotovo veliko mladih našlo svojo pot v odraslo
življenje, se zdi, da dogajanja modernizacije promovirajo dve kontrastni skupini mladih: tisto, ki
ji ti procesi odpirajo nove možnosti in so zato izziv zanjo, in tisto, ki je v tej tekmi potisnjena na
rob (Ule, 2008a). Vzrok Rener (1996) vidi v tem, da industrijske družbe niso razvile primernih
prehodov v odraslost in mladim generacijam ne zagotavljajo mesta v socialnem svetu, kar jih
vsaj začasno peha na njeno obrobje.
Dolgoročno so v ekonomskem, socialnem in psihološkem smislu najbolj ranljive naslednje
skupine mladih:
-

mladi, ki so predčasno izključeni iz izobraževanja
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-

tisti, ki naredijo neposreden prehod iz šole na delo in vstopijo v nizko kvalificirane in
nestabilne segmente trga dela

-

tisti, ki ostanejo takoj po usposabljanju nezaposleni

-

tisti, s slabimi izobraževalnimi kvalifikacijami (četudi so dokončali osnovno šolo)

-

mladi, ki nimajo finančne in /ali čustvene podpore svoje družine

-

tisti, ki gredo po alternativni poti (npr. zgodnje starševstvo) (Walther, Pohl, 2005 v Ule,
2008a).

Uletova (2002) tako na podlagi podatkov iz raziskave v Mladini 2000 uvršča mlade v dve
kategoriji: na poražence in zmagovalce. Zmagovalci imajo družbene in osebne vire, s katerimi
izkoriščajo priložnosti, ki jih ponuja modernizacija, medtem ko se poraženci ne zmorejo
prilagajati modernizacijskim zahtevam, ker so osebno in družbeno nanje manj ali sploh
nepripravljeni.

1.2. Nezaposlenost med mladimi- problem današnje mladine ali družbe?
Družbene spremembe se odražajo tudi na trgu dela, ki je postal v primerjavi s časom socializma
bistveno bolj kompetativen. Zaradi selitev industrij v proizvodno cenejša in davčno ugodnejša
okolja manj razvitega sveta, trenutne gospodarske krize ter podaljševanja starosti za vstop v
upokojitveni staž se delovna mesta krčijo. Mladi so zaradi svoje neizkušenosti, s katero vstopajo
na trg dela manj zaželena populacija.
Po ocenah Združenih narodov je mladih na svetu že več kot milijarda. Mladi, ki so pomemben
človeški vir razvoja in pozitivnih družbenih sprememb, predstavljajo tako četrtino svetovne
delovne sile, a tudi polovico brezposelnih po svetu. Kot brezposelni so že v izhodišču obsojeni na
revščino; brez sredstev za življenje pa bistveno težje pridejo do izobrazbe in osnovnega zdravstva
varstva, to pa je, kot v začaranem krogu, osnovni pogoj za ustrezno zaposljivost (Vertot, 2009).
Če se omejimo na Evropsko unijo so podatki podobni. V letu 2007 je bila po podatkih Raziskave
o brezposelnosti mladih v evro območju brezposelnost med mladimi (od 15 do 24 let) 15.3
odstotna, kar je za skoraj enkrat tolikšna kot v starostni skupini od 25 do 54 let (6,6 odstotna)
(Gomez-Salvador in Leiner-Killinger, 2008). Po podatkih Eurostata se le-ta skozi leta še
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povečuje in je bila tako v prvem četrtletju 2009 za osebe, stare 15-24 let, 18,3-odstotna in hkrati
občutno višja od skupne stopnje brezposelnosti; ta je bila 8,2-odstotna; to pomeni, da je bilo v
EU-27 brezposelnih pet milijonov mladih ljudi (Vertot, 2009).
V Sloveniji so bile stopnje brezposelnosti najvišje v začetku devetdesetih let (najvišja leta 19939,1 odstotek). V drugi polovici devetdesetih let in še posebej po letu 2000 so se stopnje
brezposelnosti precej znižale, tako v celotni populaciji,kot med mladimi. (Trbanc, 2005). Trend
zadnjih let je ponovno hitro višanje stopnje brezposelnosti in v prvem četrtletju leta 2009 je bilo
tako brezposelnih že 12 % oziroma 12.000 mladih ali za odstotek več kot pred enim letom
(Vertot, 2009).
V Raziskavah o brezposelnosti mladih v evro območju (Gomez-Salvador in Leiner-Killinger,
2008) ugotavljajo, da se značilnosti brezposelnosti mladih od države do države razlikujejo, zato
je pomembno, da vsaka posebej odkrije ključne vzroke zanjo, saj raziskava potrjuje, da lahko
država preko zagotavljanja povezanosti med izobraževanjem in trgom dela ter dobro delujočih
podpornih institucij, odločilno prispeva k podpori pri nemotenemu prehodu iz izobraževanja na
trg delovne sile). Izkušnje v državah EU kažejo, da je v državah, kjer je v šolski sistem na tak ali
drugačen način vgrajeno usposabljanje in pridobivanje določenih praktičnih izkušenj, prehod v
zaposlitev lažja kot v državah, kjer mladi med šolanjem nimajo stika s svetom dela (Rapuš Pavel,
2008b)
Gomez-Salvador in Leiner-Killinger (2008) v zgoraj omenjeni raziskavi ugotavljata, da politika
minimalne plače ter raven zakonodaje, ki določa visoko stopnjo varnosti zaposlitve za nedoločen
čas, deluje na zaposlovanje mladih prej ovirajoče kot varovalno.Delodajalci tako z mladimi ne
želijo tvegati, saj analize slovenskega Zavoda za zaposlovanje kažejo, da delodajalci v povprečju
pri slabi polovici povpraševanja (46,2 odstotkih primerov) delovne izkušnje določajo kot
najpomembnejši dodatni pogoj za zaposlitev , takoj za izobrazbo (Verša, 2003 v Trbanc, 2005),
katerih pa mladi brez zaposlitve nimajo kje dobiti in je tako krog sklenjen.
Kljub višanju splošne izobraženosti med mladimi, ostaja pomemben delež tistih, ki se vključujejo
v programe nižjega izobraževanja ali pa izobraževanja ne dokončajo. Raziskava o brezposelnosti
mladih v evro območju

(Gomez-Salvador in Leiner-Killinger, 2008) kaže, da nižje izobraženi mladi
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težje dobijo zaposlitev v državah, kjer je v primerjavi z drugimi državami evro območja splošna
izobraženost višja, saj je v veliko takih primerov zanje preko raznih institucij na trgu dela še
slabše poskrbljeno.
Teorije postindustrijske družbe oz. družbe znanja največkrat utemeljujejo, da priložnosti, ki jih
dajejo razvoj znanosti in tehnologije ter procesi globalizacije, lahko izkoristijo samo dobro
izobraženi posamezniki. Ljudje, ki ostajajo na spodnji polovici izobrazbene hierarhije, pa so
obsojeni na obrobje. Avtorji to najpogosteje dokazujejo s podatki o povečanem obsegu
zaposlovanja v poklicih, za katere se zahteva višja raven izobrazbe in kvalifikacij, ter v
storitvenih dejavnostih, in o zmanjševanju zaposlovanja v enostavnih poklicih ter v kmetijstvu
in industriji. Tudi nacionalne in mednarodne statistične evidence kažejo, da se brezposelnost
povečuje predvsem pri slabo izobraženi populaciji, kar je še posebej očitno za dolgotrajno
brezposelnost (Ivančič, 2007).
V želji po boljših izhodiščnih možnostih na trgu delovne sile se v Sloveniji vedno več mladih
brez dokončane izobrazbe in poklica ter delovnih izkušenj, ki so opredeljeni kot težje zaposljivi,
udeležuje programov izobraževanja odraslih. (Rapuš Pavel, 2008a).
Mladi so tudi tista populacija, ki na trgu delovne sile predstavljajo del, ki je daleč najpogosteje
zaposlen po pogodbah za določen čas (s katerimi si podjetja v pogojih visoko regulativnega trga
zagotavljajo numerično fleksibilnost). Prav tako je mladinski trg delovne sile najbolj izpostavljen
različnim nihanjem in kljub delnemu reguliranju prehodov iz šolanja v zaposlitev (vajeništvo,
pripravništvo, poklicno usmerjanje itd.) pogosto najmanj zaščiten del delovne sile (Trbanc,
2005). Spannring in Reinprecht (2002) pravita, da so mladi ujeti med spreminjajočo realnostjo
zaposlovanja in med tradicionalne zaposlitvene vzorce. V svoji raziskavi o zaposljivosti mladih,
ki sta jo izvedla leta 1999 na 354 mladih iz Dunaja ugotavljata podobno. Ko se mlada oseba
podaja na trg delovne sile, obstaja velika verjetnost, da bo porinjena na njegov nestabilni in
negotovi del (Spannring in Reinprecht, 2002). Trbanc (2005) omenja tudi strokovnjake
(npr.Furlong in Hammer, 2000) , ki opozarjajo, da pomeni pogosta pod-zaposlenost nekaterih
skupin mladih (opravljane zaposlitve s krajšim delovnim časom in zaposlitev za določen čas)
možno nevarnost, da bodo vse večje skupine mladih tudi kasneje ohranile nizke stopnje udeležbe
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v zaposlitvi ter da se bodo obdobja pogostih brezposelnosti nadaljevala vso njihovo delovno
kariero in tako vplivala na marginalizacijo in visoko stopnjo negotovosti teh skupin" (Trbanc,
2005).
Enako ugotavlja Ivančič (2007) in pravi, da je prvi pomembnejši položaj posameznika na trgu
delovne sile ključen za njegove kasnejše karierne priložnosti. To je tudi eden od glavnih razlogov
za pozno osamosvajanje ter snovanje lastne družine med mladimi, saj mladi zaposleni za določen
čas ali krajši delovni čas le delno živijo od svojih prihodkov. Prisiljeni so najti še druge vire
prihodkov, kar največkrat najdejo v starševski podpori ali neformalnih zaposlitvah (Spannring in
Reinprecht, 2002).
Šele uspešen prehod v bolj ali manj stabilno zaposlitev mlade tudi dejansko postavi v položaj
enakopravnih članov družbe, saj jim prav zaposlitev zagotavlja socialno-ekonomsko neodvisnost
in jim hkrati daje možnost dolgoročnega načrtovanja življenja, kariere, družine, bivalnih razmer
in podobno. Brezposelnost (še posebej dolgotrajna) pri mladih torej ni problematična zgolj z
vidika umeščanja v sistem dela in prihodnjih kariernih možnosti, ampak tudi iz vidika negativnih
psiholoških posledic (razvoj slabe samopodobe, občutek neobvladovanja življenja) in širših
družbenih posledic ( že omenjeno pozno osamosvajanje, posledično pozno odločanje za lastno
družino itd.).
"Strah pred nezaposlenostjo je za današnje mladostnike precejšnja obremenitev. Nezaposlenost
pomeni v biografiji mladostnika kritično življenjsko situacijo, saj delo predstavlja osrednji
moment identitete posameznika" (Zorc-Maver, 2008, str. 72). Zaposlitveno delo prinaša izkustvo
socialnega priznanja in samouresničitve. Tako delo pomeni "instanco", ki daje smisel in je znotraj
danih družbenih pogojev ne moremo z ničemer nadomestiti (Zorc-Maver, 2008).
Dolgotrajno brezposelni mladi, ki se še niso preizkusili v delu, tako pogosto razvijejo naučeno
nemoč, pri čemer reagirajo apatično, depresivno in nemočno. Podaljšana nezmožnost nadzirati
pomembne dogodke vodi do posplošenega pričakovanja, da se te dejavnosti ne da nadzirati. Ta
predpostavka vpliva na tri vidike posameznikovega delovanja: kognitivnega, motivacijskega in
emocionalnega (Rapuš Pavel, 2008a).
Raziskava Pedagoškega inštituta o prostem času mladih (Boškić, 2005) je pokazala, da več kot
polovica mladih brezposelnih v prostem času ne obiskuje nobene organizirane dejavnosti in
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večinoma preživljajo svoj prosti čas pasivno.

Manj so pripravljeni sodelovati v klubih in

društvih, manj si želijo družbe prijateljev, hkrati pa se počutijo osamljeni.
Velikokrat začnejo gojiti občutke socialne izključenosti, saj ta ni povezana samo z nizkimi
prihodki, revščino, brezposelnostjo, temveč tudi s pomanjkanjem priznanja s strani družbe in
osebnega dostojanstva ter občutkom nemoči za spremembo lastne situacije. (Rapuš Pavel,
2008a).
Spannring in Reinprecht (2002) nam v svoji raziskavi o zaposlovanju, izvedeni med mladimi na
Dunaju, podajata drugačen pogled. Ugotovila sta, da zaposlitev, kot pogoj za socialno
vključenost v največji meri zaznavajo tisti, ki so zaposleni za polni delovni čas, v nasprotju s tem
pa se socialno vključeni prav tako počutijo mladi zaposleni za krajši delovni čas (73%) in tudi
brezposelni (51%) (Spannring in Reinprecht, 2002). Iz tega morda lahko sklepamo, da so mladi
že toliko ponotranjili negotovosti povezane z zaposlitvijo, da jih niti ne obravnavajo več kot
velike posebnosti. Prav tako omenjena raziskovalca (prav tam) opažata, da se razvija skupina
mladih, ki jim fleksibilen delovni čas odgovarja in jih tudi ne moti, če so krajša obdobja brez
zaposlitve. Kljub vsemu je ta skupina še dokaj v manjšini (Spannring in Reinprecht, 2002).
Ne glede na to, je Trbančeva (2005) mnenja, da v Sloveniji že prihaja do delitve trga na dva
segmenta: enega s še vedno visoko varnimi zaposlitvami za tiste, ki so zaposleni za nedoločen
čas in drugega z bolj fleksibilnimi oz.negotovimi zaposlitvami (za določen čas, za nepolni
delovni čas) za mlade.V tem kontekstu omenja raziskovalce (npr. Wickham, v: Employment
through Flexibility, 1999), ki govorijo o že znani polarizaciji mladih na "zmagovalce in
"poražence"tudi na trgu delovne sile, pri čemer je pomembna ločnica poleg izobrazbe tudi
sociokulturni kapital. Zrim Martinjak (2006) sociokulturni oz.socialni kapital razlaga kot
pogojevalca gostote in razširjenosti socialnih mrež, kot pomoč pri razpredanju mreže in
opremljanju s potrebno zalogo socialnih vezi. Navezuje ga na medosebne odnose, od katerih
imajo posamezniki in skupine korist ter na povezanost med ljudmi. Posameznikova socialna
mreža pogojuje njegovo stopnjo vključenosti na socialnem nivoju in določa kakovost njegovega
življenja. Šibke socialne mreže deprivilegirajo posameznike pri socialni podpori in neformalni
pomoči, ki jo potrebujejo za aktivno sodelovanje in dostop do socialnega življenja. V primeru
zelo šibkih socialnih mrež govorimo o socialni izključenosti. Posamezniki, ki so v smislu

18

socialnega kapitala bogataši, se bolje spopadajo s travmami in lažje premagujejo bolezni.
Občutek pripadnosti in konkretne izkušnje v socialni mreži prinašajo posamezniku koristi na več
področjih življenja. Visoka stopnja socialnega kapitala vpliva na nižjo stopnjo kriminala,višjo
stopnjo zdravja, daljšo življenjsko dobo, boljše izobraževalne dosežke in višjo stopnjo
enakopravnosti v družbi (Zrim Martinjak, 2006).
Posameznike z visoko stopnjo socialnega kapitala Trbanc (2005) oriše kot "zmagovalce" na trgu
delovne sile. Med njimi naj bi bili predvsem mladi, ki izhajajo iz družin srednjih slojev in so
dobro izobraženi,komunikativni, prilagodljivi, razgledani ter imajo različne mednarodne izkušnje
(potovanja, študij). Med "poraženci" pa se velikokrat znajdejo mladi, ki izhajajo iz tradicionalnih
delavskih družin, s sorazmerno tradicionalnimi vrednotami, so kvalificirani v tradicionalnih
delavskih poklicih in izobraževanje zelo redko nadaljujejo na višji oz. visoki stopnji, so manj
prilagodljivi in fleksibilni in imajo slabše razvite sposobnosti komuniciranja"(Trbanc, 2005).
Nizka stopnja socialnega kapitala in socialna izključenost jih odrivata na rob družbe od koder je
do odklonskega vedenja kratek korak (Zrim Martinjak, 2006).

1.3. Adolescenca in razvojne naloge
Koncept mladosti kot posebnega življenjskega obdobja je razvil psiholog Hall v študiji z
naslovom Adolescenca. Po njegovem označujejo adolescenco viharništvo, stresi in upori mladih
proti različnim avtoritetam (Nastran Ule, 1996); je sočasno obdobje novega rojstva in najbolj
tvegano obdobje za razvoj deviantnih karier (Rener, 1996).
Pojem adolescence obsega primarno biološke in psihološke procese razvoja. Zajema obdobje
mladosti, med 12 in 18 letom, popularno označeno tudi kot najstništvo (Ule, 2008).
Adolescenca je obdobje in proces duševnega dozorevanja iz otroka v odraslega, ki poteka preko
medsebojnega delovanja med otrokom in njegovim družbenim okolje (Poljšak Škraban, 2004).Je
čas iskanja, preizkušanja, čustvenega, socialnega in kognitivnega razvoja. Osrednja ideja te
konceptualizacije je, da je ta proces univerzalen, da ga morajo preživeti vsi, če hočejo priti do
odraslosti. (Ule, 2008).Geldard (2004) tako meni, da je adolescenca obdobje v človekovem
razvoju, kjer naj bi prešel iz odvisnosti v neodvisnost, avtonomnost in zrelost. Ta razvoj za
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posameznika pomeni prehod iz primarne družine, preko vrstnikov do samostojne osebnosti.
Razlikuje se glede na kulturo, pa tudi individualne značilnosti vsakega mladostnika.
Uletova (2008) je mnenja, da je to obdobje, ko posamezniki rešujejo dva ključna odnosna
procesa. Navezanost in identiteto. Navezanost se nanaša na čustveno vez med posameznikom in
drugo osebo, skupino, skupnostjo. Identiteta pa se nanaša na posameznikovo sposobnost za
samoopredeljevanje v odnosu do drugih, ki jim je podoben na določen način in različen na drug
način. V adolescenci naj bi se dogajale pomembne spremembe v čustvenih vezeh in identitetah
mladih ljudi. Zato jo Adler (1999) opredeljuje predvsem kot dobo priložnosti za mlade, saj lahko
začnejo dokazovati, da niso več otroci. Če bi mladostnikom pokazali, da jim to verjamemo in se
jim ni potrebno posebej prizadevati za dokazovanje, bi bila po njegovem mnenju vsa doba veliko
manj stresna in naporna.
Razvojne naloge adolescence, kot jih opredeljujeta Horvat in Magajnova (po Poljšak Škraban,
2004) so predvsem:
-

ustvariti nove in zrelejše odnose z vrstniki obeh spolov

-

oblikovati spolno vlogo in spolno identiteto

-

sprejeti in učinkovito obvladovati svoje telo

-

oblikovati čustveno neodvisnost od staršev in drugih odraslih

-

pripravljati se na zakon in družinsko življenje

-

oblikovati odnos do dela ter se pripraviti na poklicno udejstvovanje

-

oblikovati lasten sistem vrednot in etičnih načel

-

oblikovati željo in sposobnost opravljanja družbeno odgovorne dejavnosti.

Vse te razvojne naloge so bile vedno del prehoda v odraslost, le da je v današnjem času
marsikateremu mladostniku prehajanje, zaradi današnjih socialnih pogojev, veliko zahtevnejše.
Manjše možnosti zaposlovanja in brezposelnost, podaljšano šolanje in s tem materialna odvisnost
od staršev ter negotovost in nova tveganja imajo pri tem gotovo pomembno vlogo (Poljšak
Škraban, 2004).
Dodaten pogled na adolescenco nam poda Erikson ( Poljšak Škraban, 2004). Po Eriksonu je
namreč adolescenca nekakšno psihosocialno čakalno obdobje, premor v človekovem razvoju, ki
mlademu človeku omogoča preizkušanje socialnih vlog, strategij, nabiranje socialnih izkušenj,
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preizkušanje svojih moči. Adolescenca je tako po njegovem mnenju most med tem, kar je
posameznik bil kot otrok in tem, kar namerava postati (Ule, 2008). Celoten psihosocialni razvoj
človeka opredeljuje skozi različne krize oz. skozi razrešitev ali nerazrešitev le-teh. V obdobju
adolescence naj bi se tako posameznik ukvarjal z razreševanjem jasne identitete nasproti
identitete zmedenosti.
Pozitivna razrešitev te krize torej zahteva, da posameznik sprejme samega sebe, razvije ustrezno
samopodobo, pa tudi, da drugi sprejmejo njega in da dobi priznanja za svoja dejanja in podporo
pri prizadevanjih za samostojno vključitev v družbo. Največja nevarnost tega obdobja je po
Eriksonu (Ule, 2008) izguba identitete oz. njena difuzija. Mladostnik je tedaj v nevarnosti, da
bodisi prehitro konča svoj samorazvoj, bodisi se umakne pred vsako odločitvijo v osamo in
notranjo praznost.
Kako se bo iztekla identitetna kriza v adolescenci je močno odvisno od tega, kako so se razrešile
identitetne krize v otroštvu. Mladostnik, ki je denimo že v zgodnjem otroštvu trpel zaradi
zavračanja okolice in si ni mogel pridobiti niti temeljnega zaupanja vase in v druge, bo v krizi
adolescence močno izpostavljen nazadovanju v difuzijo identitete ali pa bo izbral "negativno
identiteto" (Ule, 2008). V primeru, ko mladostnik ne uspe zadostno slediti razvojnim nalogam in
se uspešno soočiti z vsemi izzivi, ki mu jih adolescenca prinaša, se to navadno odraža v
psiholoških, emocionalnih in vedenjskih težavah (Geldard, 2004).
Sodobna mladost omogoča eksperimentiranje z normami in vrednotami in ponuja možnost, da si
posameznik sam izbere identiteto. Postmoderna družba s svojo pluralnostjo narekuje tudi
pluralnost identitet. Z večjo izbirnostjo identitet je povezano stiliziranje identitete posameznika,
katero le-temu dopušča igro samoprezentacij, odkrivanja in razkrivanja samega sebe, iskanja in
dajanja priznanj, pri čemer oseba ni življenjsko vezana na trenutni izbor svojih identitetnih
dosežkov. Zato je primerneje kot o identiteti, govoriti o identitetnem repertoarju, ki vsebuje več
identitetnih oblik, ki jih posameznik izpostavi, poudari in prezentira glede na socialni kontekst in
okoliščine. Ta pojav avtorji (Keupp, Bauman) označujejo kot skrpano identiteto (Ule, 2000).
Identiteto torej mladostnik izbere sam glede na notranja vodila in vodila družbe. Adler (1999)
meni, da če je veliko adolescentovega vedenja posledica želje pokazati samostojnost, enakost z
odraslimi, postati moški ali ženska, je smer, v katero to vedenje potem pelje, odvisno od tega, kaj

21

otrokom pomeni "biti odrasel". Če zanje to pomeni biti brez obveznosti in prisile, se bodo gotovo
borili proti vsem omejitvam, kar je na tej stopnji pogost pojav.
Coleman in Hendry (po Poljšak Škraban, 2004) navajata, da gre probleme uporništva,
opozicionalnosti, revolucionalnosti, zavračanja norm in nasilništva pripisovati le manjšemu
številu mladostnikov in tako niso posledica razvojnega obdobja temveč prej drugih dejavnikov
(npr. disfunkcionalnih in motenih odnosov v družini).
Kvaliteta družinskih odnosov odločilno opredeljuje sposobnost in zaupanje mladostnika, s
pomočjo katerih lažje premaguje prehod iz otroštva v odraslost. Odnosi v družini torej vplivajo
na način spopadanja z nalogami adolescence, na stopnjo problematičnega vedenja in sposobnost
ustvarjanja pomembnih drugih trajajočih odnosov. Pomembni aspekti družine so predvsem
spodbujanje k neodvisnosti, stopnja kontrole, stopnja konfliktnosti med člani, zaprtost
družinskega sistema ter ljubezen in podpora mladostniku (Poljšak Škraban, 2004).
Zato je zmožnost mladega posameznika, da se uspešno sooči s prehodom med mladostjo in
odraslostjo, kljub individualizaciji še vedno močno odvisna od kulturnega kapitala in opore, ki jo
posamezniku nudi družina (Ule in Rener, 2000).

1.4. Oblikovanje identitete in pojma o sebi
Identiteto razumemo kot napredujoč proces oblikovanja lastnega življenja, ki se v vsaki situaciji
na novo konstruira in pomeni vedno tudi prilagajanje, pogajanje z različnimi zahtevami (Bajzek,
2008).
Izgradnja identitete pomeni oblikovanje osebnega odnosa do vseh značilnosti, potez in
sposobnosti, ki sestavljajo osebnost (Kompan Erzan, 2003).
Vrstniške

skupine in mladinske kulture predstavljajo neke vrste "identitetne delavnice" in

nadomeščajo pomanjkanje iniciacijskih obredov za vstop v odraslost, ki jih poznajo rodovne
družbe. V identitetnih delavnicah mladi družbeno konstruirajo dejanskost, s tem ko na svoj način
tolmačijo družbo in iščejo svoje osebno specifično mesto v družbi. Ti poskusi individualnega
reševanja identitetne krize se razlikujejo glede na slojno pripadnost, spol, izobrazbo itd. (Nastran
Ule, 1996). Danes je identiteta v bistvu sposobnost ustvarjati si identiteto ne kot nekaj
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dokončnega, temveč kot nekaj, s čimer se lahko posameznik veže in znajde v mreži izkušenj in
dogodkov v okolju, v katerem živi (Bajzek, 2008).
Mladi so v intenzivnem oblikovanju svoje osebne in socialne identitete. Za oboje je bistveno, da
dosežejo pozitivno potrditev pri drugih ljudeh. Drugi pomenijo zrcala, v katerih odseva
posameznikova samopodoba in se s tem potrjuje ali spreminja. Prisotnost pomembnih oseb je
ključna zaradi občutka varnosti in izmenjave s socialnim svetom, kvaliteta odnosa s temi osebami
pa sodoloča samopodobo mladega posameznika in njegovo umeščanje v socialni svet (Nastran
Ule, 1996 b). Zato je nasprotovanje odraslim in upor avtoritetam vseh vrst mladostnikom v
oblikovanju identitete potrebno (Tomori, 2000).
Zorc-Maver (2008) navaja Keuppove (2002) vire, ki jih potrebujemo za zadovoljivo identiteto.
Govori o materialnih virih, socialni vključitvi in priznanju, o sposobnostih posameznika za
pogajanje z različnimi možnostmi in identitetami ter sposobnosti nenehnega prilagajanja
situacijam in ljudem. Prav tako doda, da zaposlitveno delo določa socialen položaj ljudi v družbi
in ostaja temeljno za posameznikovo identiteto.
Nezaposleni namreč svojo identiteto največkrat oblikujejo okoli odsotnosti od

dela (ne pa

npr.okoli družine ali prostega časa), kar še povečuje občutek izgube smisla in socialne
vključenosti. To se lahko odrazi v psihosocialnih posledicah in destruktivnih oblikah vedenja.
Ravno zaradi pomanjkanja dela se tako povečuje pomen dela z identitetni razvoj.
Človekova samopodoba in samospoštovanje sta med drugim odvisna tudi od tega, kako mu uspe
svoja prizadevanja usklajevati z dogajanjem v širšem prostoru, kako si uspe v družbi najti mesto
(Tomori, 2000). Za mladostnike z nizko samopodobo je značilen občutek nesposobnosti v
socialnih odnosih ter socialna izolacija. Velikokrat so mnenja, da jih ostali niti ne razumejo, niti
spoštujejo.
Kako oseba misli, da jo doživljajo drugi ljudje, pomembno vpliva na njeno samospoštovanje
(občutek ponosa ali sramu). Pri nižji starosti je za formiranje predstave o sebi pomembna
predvsem interakcija s starši. V obdobju adolescence pa pridobiva na pomembnosti interakcija
z vrstniki, pri čemer pa pomembnost staršev ostaja. Za dečke pomeni razviti lastno identiteto in
se diferencirati od matere ločitev od njene topline ter povezavo z očetom, ki je največkrat bolj
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oddaljena, hladna in zahtevna "figura". Je pa za razvoj njegove identitete in pridobitev modelov
moškosti ključno, da najde stik z očetom in drugimi fanti. (Kompan Erzan, 2003).
Nizka samopodoba je vzrok depresivnih občutkov in tesnobe ter pomembno prispeva k šolski
neuspešnosti (Coleman, 1999). V raziskavi Hammena in Zupana (1984, po Vasta idr., 1998) so
si nedepresivni otroci in otroci z visokim samospoštovanjem bolje zapomnili pozitivne opise
sebe, medtem ko so se depresivni otroci in otroci z nizkim samospoštovanjem bolje spominjali
negativnih opisov. Otroci z visokim samospoštovanjem so tako očitno bolj usmerjeni na
informacije, ki to predstavo o sebi potrjujejo in enako je opaziti na drugem polu. Otroci z nizkim
samospoštovanjem bolj zaznavajo informacije, ki potrjujejo, lahko pa predpostavimo, da tudi
vzdržujejo, njihovo negativno predstavo o sebi (Lebedina-Manzoni in Jeđud, 2008).
Coleman (1999) dodaja, da je samopodoba multidimenzionalen pojem in ima tako lahko isti
mladostnik nizko samopodobo v šolski klopi, a visoko na šolskem igrišču med igro nogometa.
Avtorji si še vedno niso edini kaj pri samopodobi točno vpliva na kaj. Ali je dobra samopodoba
tista, ki prispeva k dobrim rezultatom ali obratno (Coleman, 1999). Vse navedeno pomembno
podpira teorijo vzpodbujanja močnih točk pri posameznikih. Mladostnik z nizko samopodobo
tako še bolj potrebuje aktivnosti, kjer si bo pozitivne občutke o svoji vrednosti lahko gradil in
višal. Najbolje, da bi te svoje samopotrditve prejemal od zanj pomembnih oseb- učiteljev,
vzgojiteljev, predvsem pa staršev, saj številni avtorji (Beck,1976, Bowlby,1988, Kohut,1977 v
Lebedina-Manzoni in Jeđud, 2008) govorijo o pomembnosti podpore pri vzgoji za ustvarjanje
zdrave predstave o sebi. Navajajo, kako skozi podporo staršev adolescenti doživljajo lastno moč
ravno preko občutka varnosti, ki jo dobivajo preko starševske podpore.

1.5.Mladi priseljenci in njihov položaj v družbi

Oblikovanje identitete, zaposlovanje, premagovanje težav adolescence in doseganje njenih
razvojih nalog je zahtevno že samo po sebi. Mladostnikom, ki se ob tem soočajo še z dvema
kulturama in mnogo neenakostmi na različnih področjih pa je vse omenjeno še mnogo težje.
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Pripadniki druge generacije priseljenih niso priseljenci, ampak potomci priseljencev. Rojeni so v
novem, za njih domačem kulturnem in družbenem okolju, v katerem so socializirani.
Socializacija poteka v specifičnih okoliščinah, ki se navadno razlikujejo od države do države
glede na prevladujoč odnos do drugačnosti, položaj posamezne manjšinske skupnosti,
vključenost ali nevključenost družine v manjšinsko skupnost in s tem povezano skrb za
(ne)ohranjanje etnične identitete ter posledično zaviranje/spodbujanje resocializacije oz.
akulturacije (Medveš, 2006). "Migrantje, ki izvirajo iz višjih slojev, prej najdejo povezavo z
novim okoljem in imajo boljše možnosti, da bodo sprejeti. Tisti, ki so bili že v izvorni državi
depriviligirani, se v novih okoljih sicer lahko dvignejo, vprašanje pa je, za kakšno ceno" (Kobolt,
2002, str.184). Pri drugi generaciji, ki je socializirana v okolju manjšinske skupnosti in v izolaciji
od večinske kulture in družbe, je velika možnost za socializacijsko neskladje med primarno in
sekundarno socializacijo (Medveš, 2006).
"Dekleva (2002 v Kobolt, 2008, str. 85, opombe) ugotavlja, da je učencev z enim ali obema
staršema, priseljenima iz bivših jugoslovanskih republik, na slovenskih šolah tudi do 35% in več,
odvisno od lege osnovne šole", kar vsekakor ni zanemarljiva številka.
Po izsledkih mednarodne raziskave,ki se je ukvarjala s spoznavanjem biografij v zdomskih
državah, je položaj priseljencev, pripadnikov druge generacije težaven, saj jih čaka bodisi naloga
"združitve" in mirne koeksistence obeh kultur, bodisi izbira med njima. Izvirna kultura staršev
navadno prežema družinsko okolje, z večinsko kulturo pa se srečajo ob vstopu v družbene
institucije (Kobolt, 2008).
Za prvo generacijo priseljencev velja, da z migracijo navadno izboljša življenjske pogoje in
pogosto ostaja na ravni gostujočih delavcev, to pa ne velja za drugo in naslednje generacije, pri
katerih se kažejo procesi marginalizacije z rastočo socialno dezorganizacijo in patologijo ter
procesi njihove etnizacije (Razpotnik, 2002). Vrsta konfliktov z družbo, zatrta agresija in
neizživeto uporništvo je lahko iz prve generacije posredovano na drugo, katera dobi nalogo
reagirati oz.odzvati se (Kobolt, 2002).
Medveševa (2006) navaja, da se socializacija otrok priseljencev in slovenskih otrok razlikuje prav
zaradi različnosti primarne kulture (kamor sodijo jezik − materinščina, vrednote, običaji, navade,
obnašanje, praznovanja, religija itd.). Posamezniki, ki so pod vplivom dveh kultur se pogosto
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znajdejo v kulturnem konfliktu, katerega poleg dvojnosti zahtev lahko dojemajo tudi kot
razdvojenost, povečevanje občutka tujosti, nesprejetosti, ogroženosti, nepripadnosti širši družbi,
kot odgovor vsemu navedenemu pa se

pojavlja povečana potreba po izgradnji lastne ter

skupinske identitete (Razpotnik, 2002).
Vsi omenjeni občutki in primanjkljaji se navadno odražajo kažejo v vedenju teh mladostnikov ter
velikokrat rojevajo še dodatne težave, posebno na šolskem področju. V mednarodni raziskavi o
položaju priseljencev v gostujočih državah (Kobolt, 2002) je bilo ugotovljeno, da migracijske
družine ocenjujejo izobrazbo kot odločilni vir kvalitete življenja in socialne mobilnosti, kar
morda rojeva tako vzpodbujanje za učenje kot pritiske na njihove otroke na tem področju.
Učitelji in svetovalni delavci so na vprašanje kako vidijo učence, otroke priseljencev in njihovo
šolanje ter kakšne strategije pedagoškega dela so razvili in katere bi bilo potrebno še razviti,
navajali, da so ti učenci odprti do dogajanja okrog sebe, temperamenti in ekstravertirani v
odnosih in komunikaciji. Na predmetni stopnji pri njih opažajo težave vezane na identitetno
iskanje in umeščanje, kar razlagajo tudi z zavedanjem o "drugačnosti. Prav tako so mnenja, da je
za otroke priseljencev značilno soočanje z občutki ogroženosti, sramu in manjvrednosti na eni
strani ter ponosa na nacionalno in versko pripadnost na drugi Menijo, da potrebujejo prilagoditve
pri načinu poučevanja, predvsem pomoč pri osvajanju jezika okolja, kar Kobolt (2008) navaja kot
enega ključnih pogojev napredovanja in so zato prilagoditve, po načelu enakih možnostih za vse,
nujne. Učitelji so prav tako mnenja, da imajo učenci priseljencev v povprečju tudi slabši učni
uspeh kot vrstniki (Kobolt, 2008). Vse take predpostavke so nevarne same po sebi po načelu
samouresničujočih prerokb, saj je dokazano, da nezavedno delujemo v skladu s svojim mnenjem
in tako se le-to v primerih, kjer smo za njegovo uresničitev ali ne uresničitev ključna avtoriteta,
tudi uresničuje.
Kobolt (2008) navaja podatek Lesar (2002) da se otrokom priseljencev večinoma uspe vključiti le
v manj zahtevne poklicne izobraževalne programe, kar razumem kot podporo zgornjim trditvam.
V mednarodni raziskavi o spoznavanju biografij v zdomskih deželah so po analizi odgovorov
učencev ugotovili, da

jih kar tretjina navaja predsodke, negativno ocenjevanje učencev

neslovenske narodnosti, stereotipno posploševanje in razlikovanje učencev glede na priimek in
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videz, nepravičnost pri ocenjevanju glede na narodnost in kaj podobnega (Kobolt, 2008). Ista
raziskava (prav tam) navaja odgovore, ki kažejo, da so tako vrstniki kot učitelji strpni in
naklonjeni do priseljencev druge generacije, kot tudi take, ki omogočajo sklep, da je okolje strpno
le, če se ti učenci čimbolj zlijejo s prevladujočim okoljem.
Kaj pa v primerih, ko se to ne zgodi?
Razpotnikova (2002) meni, da se kriminološka teorija in teorija mladostniškega prestopništva že
od samih začetkov povezujeta s pojavom migracij. Mladostnik, ki se počuti odrinjen in
nevključen v širšo družbo (zaradi slabega obvladovanja jezika, šolskega sistema, socialnoekonomskega statusa družine, predsodkov domačinov itd.) toliko bolj doživlja krizo identitete, ki
je vidna bodisi v agresivnosti ali pa represivnem in nezrelem obnašanju ter različnih strahovih.
V svojem delu navaja tudi izsledke Trnovška (1996) raziskave o razlogih za večjo kriminaliteto
druge generacije migrantov , ki govorijo o tem, da je vzrok teh frustracij prav v dejstvih, da je v
tej skupini zaznati mnoge družbene prikrajšanosti, posebej na izobraževalnem in zaposlovalnem
področju, kar pomeni blokirane poti do uspeha. To lahko tako pripelje do iskanja drugačnih
rešitev ter do postopnega izoblikovanja alternativnega vrednostno-normativnega sistema,
različnega od kulture imigrantske družbe ali njej nasprotnega (Razpotnik, 2002).

1.6. Mladostniki s težavami in pogosto v težavah
Prehod iz otroštva v mladostništvo je obdobje ponovnega pogajanja ter preurejanja odnosov in
meja tako s starši kot z vrstniki. Zato se v tem obdobju sprememb in želje po osamosvojitvi lahko
pojavi veliko tveganih vedenj, s katerimi se mladostniki želijo vključevati v širše okolje in se
preizkušati (Ferić-Šlehan, Bašić, 2007). Včasih tudi preko prestopniškega vedenja.
Prestopniškemu vedenju bi v širšem smislu lahko rekli kar odklonskost, v ožjem smislu pa
kriminaliteta. Informacije raziskav iz večih držav govorijo, da se je obseg mladostniškega
prestopništva po obdobju nekaj desetletij rasti stabiliziral oz. se je ponekod začel celo
zmanjševati. To hipotetično povezujejo z virtualizacijo življenja, ki se kaže v tem, da mladi
preživijo več časa za računalniki ter z izrazito izboljšanimi nadzorstvenimi tehnologijami, ki
močno zmanjšujejo priložnosti za izvajanje nekaterih tipičnih kaznivih dejanj mladostnikov (npr.
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tatvine v samopostrežbah). Pomemben dejavnik so tudi strukturne spremembe v kazenskem
sistemu in delo organov pregona (Dekleva, 2011).
Prestopniško vedenje mladih je najpogosteje povezano z neugodnimi splošnimi gmotnimi in
socialnimi razmerami, s kulturno in ekonomsko prikrajšanostjo, kakršnokoli obrobnostjo. Do
takega okolja mladostnik ne razvija pripadnosti in sprejetosti, temveč se čuti odtujen člen in so
mu tako daleč tudi merila in vrednote, ki jih to okolje prinaša (Tomori, 1990).
Tivadar (2000) navaja, da največji del mladostniškega prestopnega vedenja tvorijo dejanja, ki so
mladim prepovedana začasno in se nekatere od njih kasneje, ko odrastejo, celo priporoča (npr.
kajenje, uživanje alkohola, vožnja avtomobila, samovoljno odhajanje od doma itd.). Prav v ti
nekonsistenci po njenem mnenju morda leži ključ njihove občasne ekscesnosti. S
prepovedovanjem in moraliziranjem jih morda krepijo ravno družbene institucije, katere si
prizadevajo za njihovo preprečevanje. Le majhen del prestopništva predstavljajo huda kazniva
dejanja, kot npr umori in posilstva, kljub temu, pa v medijih prevladuje podoba o pokvarjeni in
problematični mladini. Na področju delikventnosti je zelo znana teorija etiketiranja iz sredine 70ih let, ki poudarja, da je vzrok delikventnosti mogoče iskati v stigmi (etiketi), ki jo socialno
okolje pripiše nekaterim svojim članom (Lobnikar, 1996). Etiketo navadno dobijo člani družbe,
ki kakorkoli odstopajo od norm. V primeru ko otroku na podlagi njegovega vedenja ali
določenega dogodka (pogosto tudi samo družine iz katere izhaja) dodelimo etiketo težavnega
otroka s tem sprožimo nanj niz odzivov, ki želijo potrjevati vsebino etikete, kar ustvari stigmo, s
katero otrok odrašča in katera mu lahko povzroča preglavice tudi vse življenje. Njegova etiketa
namreč odstira pogled na vse ostalo, kar kot posameznik premore, pa ni v skladu z prvotno
etiketo. Iz omenjenega razloga se zelo težko na novo dokaže in dobi pozitivne potrditve, ki pa bi
jih ob povezavi še ostalih vplivov (pogosto nefunkcionalna družina) za graditev pozitivne
samopodobe nujno potreboval.
Schuyt (1995, v Rener, 2006) meni, da so posebej družbeno ranljivi tisti mladi, ki so v
interakcijah s socialnimi institucijami deležni več sankcij in družbenega nadzora kot podpore in
koristi.
Tomori

(1990)

dodaja,

da

se

mladostniško

prestopništvo

največkrat

povezuje

z

disfunkcionalnostjo družinskega sistema ob še drugih dejavnikih tveganja, posebej neugodni
otrokovi konstituciji in splošni socialni, ekonomski in kulturni prikrajšanosti okolja,v katerem
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poteka življenje družine, s tem pa tudi odraščanje otroka. Prestopniško vedenje je vedenje, ki se
tipično dogaja zunaj doma, zunaj družinskega okolja.
Več kot adolescenti razkrijejo staršem o svojem življenju zunaj doma, manjša je stopnja
njihovega prestopništva (Eichelsheim in drugi, 2009).
Jull (2008) je mnenja, da otrok postane destruktiven zato, ker eden ali več odraslih, ki ga
obdajajo, verbalno ali fizično ali z obojim najeda njegovo integriteto. Na tak način otrok izgublja
samospoštovanje v tistih letih življenja, ko bi ga zares moral pridobivati.
Tomori (1990) v svojem delu govori o osebnostnih lastnostih otrok in mladostnikov s
prestopniškim vedenjem. Loči jih na tiste, ki so biološko in tiste, ki so psihološko pogojene. K
prvim prišteva:
-

impulzivnost (celotno vedenje je pogosto povezano s slabim nadzorom impulzov)

-

zvišan prag za vzburjenje (za svoje dobro počutje zato potrebujejo več intenzivnega
dogajanja, v nasprotnem primeru so nemirni, napeti in nestrpni. V primerih, ko tega ni, tako
pogosto sami izzovejo razburljivejše dogajanje in povzročajo okoliščine, v katerih bodo to
svojo potrebo lahko zadovoljili.

-

ekstravertitanost (bolj so naravnani v akcijo in zunanji svet kot v svoje notranje doživanje)

-

dobra energetska opremljenost in velika vitalnost.

Pri opredelitvi psiholoških lastnosti pa omenja predvsem:
-

nezadovoljujočo samopodobo in nizko raven samospoštovanja (ker so občutja nevrednosti,
nemoči in nesposobnosti boleča, poskušajo nadomeščati te občutke s poudarjanjem vedenj,
ki jim dajejo občutke moči in obvladovanja ter s tem poskušajo sebi in drugim prikrivati
šibke točke, katerih pri sebi ne morejo sprejemati in jih delajo ranljive (Tomori, 1990).
Lebedina-Manzoni in Jeđud (2008 ) dodaja, da je osnovni vir nezadovoljstva v celotni
predstavi o sebi takega mladostnika lastna impulzivnost in nezmožnost nadzorovanja
vedenja.)

-

veliko potrebo po sprejetosti med vrstniki (ker njihovo vedenje sprejemajo le mladostniki s
podobnimi obrambnimi mehanizmi, ostali pa ga zavračajo, se med sabo tako pogosto
povezujejo)
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-

slabšo socialno zrelost (posledično težje razpoznavajo socialne situacije, kar jim
onemogoča izbiro in razvijanje primernih, socialnemu dogajanju prilagojenih načinov
vedenja)

-

nespodobnost za prevzemanje odgovornosti (razloge za svoje vedenje vidijo vedno zunaj,
niso spodobni uvideti svojega deleža in krivdo za neustrezno vedenje pripisujejo drugim)

-

nesposobnost za vživljanje v čustva drugih

-

pomanjkanje občutij krivde in obžalovanja

-

nesposobnost za učenje iz lastnih negativnih izkušenj (Tomori, 1990).

"Otrok z omenjenimi značilnostmi, ki obenem izhaja še iz zaprte, inhibirane in v okolje slabo
vključene družine je lahko moteč in naporen, od doma beži v okolje, kjer se nepripravljen in
neusposobljen za konstruktivno odzivanje na zahteve po akciji uveljavlja na destruktivne in
drugače neustrezne načine" (Tomori, 1990, str.95). Cohen (1955, v Lobnikar, 1996) je pri svojih
raziskavah izhajal iz predpostavke, da delikventna subkultura predstavlja alternativni vir
doseganja osebnega statusa in spoštovanja za fante, ki se niso vključili ali imeli priložnosti, da se
vključijo v legalne in priznane dejavnosti. Na tak način želijo krepiti ranjeno samopodobo in
vzbujati spoštovanje, katerega jim primanjkuje. Samopodoba in samospoštovanje sta v veliki
meri povezana tudi z izkušnjami z avtoritetami in odnosom do njih. Mladoletni prestopniki imajo
z njimi največkrat neugodne izkušnje, saj so z njihove strani deležni predvsem kazni, omejitev,
prepovedi, omejevanja ter poniževanja, kar vzbuja v njih želje po uporu, kljubovanju in boju z
vsako avtoriteto. To se pogosto kaže pri razvijanju odpora in sovražnosti ter iskanju bitk z liki, ki
so v družbi povezani z avtoriteto ( kot so policisti, učitelji, sodišče, itd.). S sovražnim vedenjem si
nezavedno zmanjšujejo strah pred možno ogroženostjo, ponižanjem in kaznijo (Tomori, 1990).
Ob vsem naštetem jim pogosto primanjkuje radoživosti in veselja do življenja, kar še onemogoča
uspešno prilaganje okolju, kot je v svoji raziskavi ugotovila Marianne B. Staempfli (2007).
Avtorica je v raziskavi ugotavljala morebitno povezanost med sposobnostjo prilagajanja okolju
ter živahnostjo in radoživostjo pri mladoletnikih tipičnega razvoja ter pri mladostniki s hudimi
čustvenimi motnjami.
Ugotovila je visoko pozitivno povezanost med osebnimi lastnostmi živahnosti in radoživosti ter
obvladovanjem okolja. Mladostniki s čustvenimi težavami so imeli nižje rezultate pri testu
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radoživosti in živahnosti ter prav tako pri tesnih obvladovanja okolja v primerjavi z mladostniki
tipičnega razvoja. Iz raziskave tako izhaja, da je razvijanje radoživosti in živahnosti pomembna
točka pri mladostnikovem premagovanju težav pri vključevanju v okolje.
Drugo zanimivo točko raziskave (prav tam), prepoznavam tudi v naslednji ugotovitvi. Čeprav
raziskava ni pokazala neposredne povezave med radoživostjo in živahnostjo pri mladostniku,
njegovo zaznavo stresa in stresorjev ter psihološkim zdravjem nasploh, so bili tisti, ki so dosegali
višje rezultate na testu radoživosti in živahnosti bolj zadovoljni s koriščenjem svojega prostega
časa in ti pa so zatem izkazovali tudi več psihološkega zdravja. Zato lahko posredno povežemo
tudi to, da so mladostniki, ki so bili več pod stresom, izkazovali tudi manj psihološkega zdravja.
Kumulativni stres zaradi manjših dogodkov (mikro stresorjev) je bil ugotovljen kot tesneje
povezan z psihičnimi težavami kot pa enkratni stres zaradi večjih dogodkov v življenju
(Staempfli, 2007). Omeniti velja, da imajo prestopniški mladostniki zaradi vseh že omenjenih
faktorjem (težave pri vključevanju v okolje, težka družinska situacija itd.) lahko obilo
vsakodnevnih ministresorjev, kot tudi večjih občasnih stresov, zato izgleda glede na rezultate
zgornje raziskave za njihovo psihološko zdravje ključno, da se stresne vplive zmanjšuje.
K zmanjševanju tveganj za prestopniško vedenje naj bi po mnenju Li, Stanton in Feigelman
(1999, V Ferić-Šlehan, Bašić, 2007 ) pomembno pripomogel tudi ustrezen nadzor staršev nad
mladostniki.
S tem se strinjata tudi Larzelera in Patterson (1990 v Rener, 2000), ki sta v svoji raziskavi
ugotovila, da je mentalna prisotnost staršev izrednega pomena, vendar ob hkratnem
dopolnjevanju z neagresivnim, a neposrednim in predvsem kontinuiranem spremljanju
mladostnikovega socialnega gibanja.
Torabi (2005, V Ferić-Šlehan, Bašić, 2007) ugotovi, da pomanjkanje nadzora, posebej v prostem
času, vpliva na zlorabo drog pri mladih. Mladi, ki nimajo samokontrole in ustreznega družinskega
življenja so bolj izpostavljeni k zlorabi ilegalnih drog (Lobnikar, 1996).
O povezavi tveganega vedenja mladostnikov in razvoja vedenjskih motenj sta pisali tudi FerićŠlehan Martina in Bašić Josipa (2007). Na razvoj vedenjskih motenj po njunem mnenju vplivajo
predvsem nedosledno discipliniranje, pomanjkljiva pravila ter neučinkovita komunikacija med
mladimi in odraslimi. Večina vseh vplivov se v največji meri dogaja v primarni družini.
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2. Družina:
Družinsko okolje je prostor primarne socializacije. Vsi prvi vtisi novorojenega otroka o svetu so
povezani z družino in vse, kar se bo v družini naučil in spoznal bo globoko zasidrano v njegovi
osebnosti.
Razvoj posameznika vedno poteka znotraj ciklusa razvoja družine, ki je primarni kontekst
človeškega razvoja. Moč družine prevlada nad močjo posameznika, saj je njegova temeljna
psihična struktura prepletena in zgrajena v družinskem sistemu in njegovi zgodovini ter aktualnih
odnosih, v katerih in ob katerih je posameznik odraščal in se osebnostno izoblikoval (Kompan
Erzan, 2003).
Temeljna psihološka naloga družinske skupnosti je ohranjanje ravnotežja med navezanostjo in
samostojnostjo. Za družino je značilno, da so njeni člani povezani med seboj in se obenem ločijo
eden od drugega. Vsaka družina mora upoštevati oba vidika v vsakdanjem življenju (Ule, 2008).
Kar družino razlikuje od podobnih oblik vsakdanjega življenja, je obstoj starševskega razmerja
kot socialnega razmerja (Rener,1996).
Zaradi vedno večjih družbenih zahtev ter socialnih družbenih pritiskov, ki so jih deležni tako
starši kot otroci, postaja družina prostor, kjer se posameznik lahko sprosti od obveznosti in
dolžnosti. Družina ni več represivna institucija, temveč permisivna in tolerantna skupnost, v
kateri je odnos do otrok odprt, prijateljski in demokratičen. Družina vedno bolj prevzema
čustveno in oporno vlogo in je vedno manj etična in vzgojna skupnost (Bajzek, 2008).
Bajzek (2008) je v svoji raziskavi med mladimi iz Pomurja ugotovil,

da velika večina

mladostnikov svoje družinsko življenje doživlja kot pozitivno (43.2 odstotka). 37,8 odstotka jih
le-to označuje kot zelo pozitivno, 15.8 odstotka pa navaja, da jim v družini ni lahko. Ne gre pa
zanemariti tudi navidez nizkega odstotka tistih, ki svoje družinsko življenje doživljajo kot
negativno. Takih je namreč 1,9 odstotka (Bajzek, 2008, str. 99). Čeprav je bila omenjena
raziskava omejena na mlade iz Pomurja, daje njen rezultat približno sliko mlade generacije.
Uletova (2002, str.34) meni: "Družina je imaginarij intimnosti, je socialna maternica". Deluje kot
prostor pobegov in zavetja pred zahtevami širšega sveta, ki v visoko kompetitivnih družbah niso

32

majhne. Žal pa je prav v družinskem okolju pogosto izvor velike večine vsega zla, ki se dogaja
nekaterim otrokom in mladostnikom.

Družinski sistem je, morda prav zaradi svoje

kompleksnosti, premnogokrat disfunkcionalen.

2.1. Disfunkcionalna družina in družinski odnosi
Avtorja Martin in Martin (2002 v Žižak, Koller-Trbović, 2007) menita, da tako v funkcionalnih
kot tudi v nefunkcionalnih družinah prihaja do težav, ki vplivajo na zdrav razvoj otroka. Razlika
je le v tem, da je intenzivnost teh težav v nefunkcionalnih družinah veliko večja in strategije
reševanja problemov mnogo slabše. Pogosti so tudi problemi, ki se opisujejo kot krizni in/ali
travmatski dogodki. Takšni krizni/travmatski dogodki pri mladih izzovejo specifično
disfunkcionalnost in občutek ogroženosti. Zato je za razumevanje resničnega dogajanja v družini
treba izhajati z različnih perspektiv oziroma iz več različnih kotov.
Z navedenim se strtinjata tudi avtorja Simon in Stierlin (Poljšak Škraban, 2007) in dodajata, da je
poleg v strategijah reševanja problemov, razlika med funkcionalnimi in disfunkcionalnimi
družinami tudi v emocionalni klimi družine, sposobnosti spreminjanja skozi različna življenjska
obdobja družine, uravnoteženju bližine in oddaljenosti v odnosih ter v ustvarjanju funkcionalnih
mej med generacijami.
Različne krimonološke teorije ugotavljajo, da slabi odnosi med otroci in starši ter slabo ravnanje
z otroki odpirajo več vrat v prestopništvo:
-

zmanjšujejo navezanost otrok na starše. Otrok brez tesnih socialnih vezi s starši z
prestopništvom bistveno manj tvega kot tisti, ki ima z njimi dobre odnose, saj se bojijo
njihovega obsojanja.

-

sporočajo, da je normalno in sprejemljivo odkrito izražati sovražnost in prezir do drugih ter
ignorirati njihove želje in interese.

-

povzročajo močna negativna čustva: frustracijo, jezo in sovraštvo, ki lahko vodijo v željo
po maščevanju v obliki nasilništva, tatvin ali vandalizma (Brezina 1998 v Tivadar 2000).
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2.1.1. Beaversonova tipologija
Beavers (1976, v Poljšak Škraban, 2007) definira raven družinske funkcionalnosti preko dimenzij
kompetentnosti in interakcijskih stilov v družini.
Kompetentnost razume kot zmožnost družine, da dosega potrebne in vzgojne cilje v organizaciji
in vodenju družine. Glavni elementi kompetentnosti so:
-

struktura družinske enote (gre za enakovredno vodenje družine, za močno koalicijo staršev
oz. drugih odraslih oseb in razvite generacijske meje)

-

stopnja spodbujanja avtonomije družinskih članov ( kaže se v rastočem zaupanju, jasnih
mejah, jasni in odprti komunikaciji ter sposobnosti reševanja oz. sprejemanja različnosti)

-

sposobnost reševanja konfliktov ter jasnega in neposrednega komuniciranja,

-

spontanost, izražanje široke palete čustev, optimizem.

Interakcijski stil je dimenzija, ki se nanaša na centripetalne (navznoter usmerjene) in
centrifugalne (navzven usmerjene) tendence pri vplivanju na separacijo mladostnika. V
centripetalnih družinah starši mladostnika vežejo nase, v centrifugalnih družinah pa spodbujajo
mladostnikovo separacijo. Družinski sistem zdravo funkcionira tedaj, ko je prilagodljiv kar
pomeni, da so kompetentne tiste družine, ki so se sposobne prilagoditi odgovornostim in
razvojnim potrebam družine skozi življenjske cikle. Te se obenem tako spreminjajo tudi v stilu.
Beavers (1976, v Poljšak Škraban, 2007) glede zgornji dimenziji (kompetentnosti in
interakcijskega stila) loči pet tipov družin:
1. V prvi skupini gre za optimalno medsebojno prilagojenost med člani družine, z minimalno
izraženimi tako centripetalnimi kot centrifugalnimi tendencami v interakciji. Te družine so se
sposobne dogovarjati, spoštujejo individualnost in ambivalenco. V njih so najbolj izraženi
toplina, intimnost in humor.
2. V drugi skupini je prilagojenost družinski skupini adekvatna, z minimalno izraženimi
centripetalnimi in centrifugalnimi tendencami. Meje so relativno jasne, dogovarjanje je možno,
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vendar prihaja do določenih težav. Ambivalenco se dopušča, vendar stežka. Obdobja bližine in
sodelovanja se izmenjujejo z obdobji boja za prevlado in kontrolo.
Tako optimalna kot adekvatna skupina označujeta v bistvu zdrave družine.
3. Za tretjo skupino, v katero uvrščamo tako imenovane srednje ali povprečno motene družine, je
značilna slabša prilagojenost članov z bolj izraženimi centripetalnimi ali centrifugalnimi
tendencami. Če so poudarjene centripetalne tendence, prihaja do nevrotskih motenj, če so
poudarjene centrifugalne sile, pa do motenj v vedenju. Komunikacija je relativno jasna, vendar je
precej prisotna tendenca kontrole. Pogosto prihaja do distanciranosti, tesnobe, jeze in depresije.
Ambivalenco člani navadno potlačijo.
4.Četrta je mejna skupina z izrazito slabo prilagojenostjo članov družini in izrazito prisotnostjo
tako centripetalnih kot centrifugalnih sil. Med člani družine srečamo težje motene prisilne
(anankastične) in mejne (borderline) osebnosti. Kaotičnost se izmenjuje s tiranijo, meje so šibke
ali rigidne, opazni so distanciranost, depresija, napadi besa in jeze.
5. Najtežje motena je peta skupina, kjer skoraj ni medsebojnega prilagajanja. Gre za dominacijo
centripetalnih tendenc, ki označujejo shizofrene člane družine, ali pa za centrifugalne tendence, ki
so značilne za težje sociopatije. Medsebojnega razmejevanja skoraj ni, komunikacija je nejasna,
skupnega cilja v družini ni, družinski odnosi se odvijajo stereotipno. Dominirajo obup, cinizem in
ambivalentna zbeganost (Poljšak Škraban, 2007).
2.1.2. Bouwkampova tipologija
Osrednji pojmi družinskega sistema in odnosov so po mnenju Bouwkampa (1995) tesno povezani
z dvema osnovnima potrebama človeka- po avtonomiji in povezanosti. Obe potrebi poskušamo
vse življenje uravnovešati. Ravnovesje je pogosto težko doseči, ker se tisto, kar bi radi dosegli,
pogosto razlikuje od tega, kar pričakujemo od drugih ali zahtevamo od sebe.
Bouwkamp (1995) na nivoju družine to dilemo prikaže skozi štiri tipe družinskih odnosov in
vzgojnih vzorcev. Spodnja razpredelnica prikazuje tipe družinskih odnosov:
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Razpredelnica Tipov družinskih odnosov (Bouwkamp 1995):

Tipe vzgojnih vzorcev Bouwkamp (1995) opredeli na spodaj prikazani način.
Razpredelnica Vzgojnih vzorcev (Bouwkamp, 1995):

Tip 1 (-S, -O) prikazuje družino, kjer družinski člani ne skrbijo niti zase niti eden za drugega. V
takem tipu družine sta pogosti zloraba in zanemarjanje. Starši nimajo dovolj energije za otroke,
se ne ukvarjajo z njimi, celo ignorirajo, jih zanemarjajo in zanje nasploh slabo skrbijo, zato le-ti
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dobivajo sporočila, naj čimprej odidejo, kar lahko vodi v prezgodnjo spolnost, zlorabo drog inp.
Med otroki tega vzgojnega tipa je pogosti tudi kriminalno vedenje.
Tip 2 (-S, +O) kaže družino v kateri člani skrbijo za druge in ne zase. Vsa energija se porabi za
preprečevanje motenj, individualne razlike niso dovoljene, vsi morajo verjeti, da bodo v družini
lahko izpolnili vse svoje potrebe. Navidezno jih tudi izpolnjujejo, v resnici pa skrbijo le za
potrebe drugih, saj za svoje ni dovoljeno poskrbeti. Individualnost je žrtvovana za dosego
povezanosti med člani. Posameznik, ki prihaja iz tega tipa družine, ne zaupa svojim vtisom, saj je
bil navajen, da ni dovoljeno poskušati svojih občutkov. Vzgajan je, da verjame temu, kar rečejo
straši in težko razlikuje med "jaz" in "mi".
Starši so do otrok tolerantni, otrokom vse dovoljujejo in malo kaznujejo ter se najbolj približujejo
permisivnemu vzgojnemu stilu. Takšna je vzgoja 60.let. Pričakovali so večjo neodvisnost in
samostojnost otrok, rezultat pa je bil pogosto bolj impulzivno in agresivno vedenje.
Tip 3 (+S, -O) je temu nasproten. Vsak skrbi le zase in povezave med člani ni. Veliko je
neodvisnoti, manjka pa občutek povezanosti. Družini prvega in tretjega tipa sta neorganizirani in
nestrukturirani. Taki starši uveljavljajo svojo avtoriteto, do otrok so zahtevni, jasni v svojih
zahtevah, težava je le v tem, da te niso prilagojene potrebam otrok. Otrokom ni dovoljeno
protestirati in za discipliniranje so deležni resnih kazni. Taki otroci se pogosto poskušajo
izogibati odnosom, niso spontani in razvijejo slabše socialne sposobnosti v odnosu do vrstnikov.
Posebej dečki iz takih družin so slabo motivirani za šolsko delo in bolj nagnjeni k agresivnemu
vedenju.
V Tipu 4 (+S, +O) sta potrebi po povezanosti in individualnosti v ravnovesju. Razlike so
dovoljene, člani znajo biti tako skupaj kot sami, vedo kako izpolniti svoje potrebe in kako skrbeti
za druge. Tip vzgoje je avtoritativen in recipročen, z veliko dvosmerne komunikacije med starši
in otroki. Kljub temu, da starši postavijo jasne zahteve do otrok, so odprti za njihove želje in
potrebe ter jih jemljejo resno. Kljub dogovarjanju, končne odločitve in obenem odgovornost
zanje, prevzamejo starši. Ta tip vzgoje je najbolj uspešen. Pri otrocih vzbuja neodvisnost in
socialno odgovorno vedenje. Otroci so samozavestni in z veliko mero samozaupanja
(Bouwkamp, 1995).
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Adolescent, ki najglasneje odraža napetost med odvisnostjo in avtonomnostjo, je ključni izziv
družini, da se sooči s svojo novo situacijo in izgradi novo identiteto treh generacij (Kompan
Erzan, 2003).
2.1.3. Olsonova Tipologija
Olson s sodelavci (1989, v (Poljšak Škraban, 2007) navaja tri aspekte zakonskega in družinskega
vedenja:
-

kohezivnost

-

prilagodljivost in

-

komunikacijo.

Kohezivnost in prilagodljivost sta lahko organizirani v tako imenovan cirkumpleksni model, ki
identificira 16 tipov zakonskih in družinskih sistemov.
Kohezivnost se definira skozi prisotnost emocionalnih vezi med člani družine. Gre za ravnotežje
med razmejenostjo in povezanostjo med njimi.
Omenja štiri stopnje kohezivnosti, ki so razvrščene od nepovezanosti in ločenosti do povezanosti
in vpletenosti. Ko je stopnja kohezije visoka, gre za lojalnost družini in strinjanje z njo, kar
omejuje individuacijo članov družine. Drugo skrajnost predstavljajo družine, ki spodbujajo
visoko stopnjo avtonomije, vendar je občutek pripadnosti in zavezanosti v njih šibek. V družinah,
ki so v sredini kontinuuma, so posamezniki sposobni doživeti in uravnotežiti neodvisnost s
povezanostjo z družino.
Prilagodljivost pomeni fleksibilnost družinskega sistema. Tudi tu gre za vzpostavitev pravega
ravnotežja.
Definira se kot sposobnost sistema, da spremeni strukturo moči, vloge, pravila oz. meje in način
razreševanja konfliktov, če je to treba.
Obstajajo štiri stopnje prilagodljivosti in so razvrščene na kontinuumu od toge, strukturirane,
fleksibilne do kaotične. Tudi za ta kontinuum velja, da sta srednji stopnji primernejši.
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Komunikacija v družini je tretja dimenzija cirkumpleksnega modela, ki vzpodbuja ali pa zavira
drugi dve dimenziji, zato kot dimenzija ni vključena v grafični prikaz modela. Pozitivna
komunikacija se kaže skozi empatijo ter aktivno poslušanje in podpiranje drug drugega,
negativna pa skozi dvojna sporočila, kritiziranje ipd. Negativna komunikacija zmanjšuje
sposobnost družine, da bi si čustva izmenjala in podelila (Poljšak Škraban, 2007).
Na osnovi vseh navedenih pojmov, Olson in sodelavci (1989, v Poljšak Škraban, 2007) razdelijo
družine v tri tipe:
-

Odprte (uravnotežene) družine so tiste, v katerih je prisotno ravnotežje med kohezivnostjo
in prilagodljivostjo. Gre za zdrave in funkcionalne sisteme.

-

Zaprte (skrajne) družine so tiste, ki so ekstremne na obeh dimenzijah, in predstavljajo
motene, disfunkcionalne sisteme.

-

Srednje družine pa so tiste, ki so ekstremne le na eni dimenziji; gre za povprečno ali srednje
motene družine z blažjo obliko disfunkcionalnosti.
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Cirkumpleksni model (Olson 1989 v Poljšak Škraban, 2007)
2.1.4. Steinberg in Silkova razdelitev
Steinberg in Silk (v Eichelsheim in drugi, 2009) svojo razdelitev usmerita glede na odnos med
staršem in otrokom.
Opisala sta tri domene starševstva:
-

domena harmonije (npr. podpora),

-

domena avtonomije (npr. odkritost, dopuščanje avtonomije),

-

in domena konflikta (npr. sovražnost, konflikt).

Z ozirom na domeno harmonije so predhodne raziskave dosledno pokazale, da je višja stopnja
(zaznane) starševske podpore – direktno ali indirektno – povezana z nižjimi stopnjami
najstniškega prestopništva, agresije ali drugih prilagoditvenih težav (Eichelsheim in drugi, 2009).
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2.2. Odnos med staršema
Za skupno partnersko življenje je potrebno več kot le odločitev in spontana želja, saj je potrebno
v odnosu do drugega prevzeti določene obveznosti. Potrebujemo voljo, da prevzamemo
odgovornost tudi za manj privlačne vidike družinskega življenja ter spoznanje, da smo s to
odločitvijo pristali v razmerju, kjer nosimo konkretno odgovornost za druge družinske člane, v
dobrem in slabem. Nismo več odgovorni le za svoje življenje, temveč smo se zaradi vzajemnih
čustev znašli v položaju, ko lahko bolj kot kdorkoli drug partnerja osrečimo, prizadenemo,
razočaramo in bogatimo.
Skynner in Cleese (1993) opisujeta, kako se v odnos zapletemo vedno z osebami, s katerimi
imamo enake zaslone ter vsebine za zasloni. Zaslon je tisto, kar se zavedamo, da smo in kar se
trudimo kazati navzven, onstran zaslona pa so vse nezavedne vsebine, katere imajo prav tako
pomemben vpliv pri našem izboru. "Razlog, da nas nekdo tako močno privlači je v bistvu v tem,
da je v osnovi tak kot mi- v psihološkem smislu. Zlasti nas vlečejo skupaj podobnosti v tem, kar
nas v temelju najbolj določa: gre za podobnost družin, iz katerih izhajamo" (Skynner in Cleese,
1993, str. 14).
V odnos se tako navadno ujameta dve osebnosti, ki sta izpustili iste stopnje v razvoju, kar
pomeni, da imata težave z enakimi čustvi, privlači pa ju podoba zaslona, ki je zaradi manjka
navedenega za zaslonom, ponovno enaka njim samim. Ključ naj bi bil v tem, da eden v drugemu
prepoznata sebe. Ob takem partnerju se posameznik lahko največ nauči, hkrati pa je to lahko tudi
poligon najtežjih konfliktov in nesreče. Bolj kot sta partnerja pripravljena pogledati in si priznati
vse neprijetnosti o sebi in drugem ob odkrivanju, da sta tako on/ona sam kot partner drugačna od
prvih predstav, lažje v odnosu shajata (prav tam).
Zakonski odnos je gibalo družine. Prav zato so konflikti v njem glavni vzrok blokade razvoja
družine in vsakega posameznika v njem (Kompan Erzan, 2003).
S tem se strinja tudi Juul (2010), ki poglavje v svoji knjigi naslovi:"Kakovost partnerskega
odnosa odloča o razpoloženju in ozračju v družini."
Čačinovič Vogrinčič (1995) je mnenja, da je v družinskem sistemu ključno zavezništvo.
Zavezništvo med staršema je ravnanje, v kateri si vlogi staršev in vlogi zakoncev ne nasprotujeta.
To pomeni, da sta roditelja sposobna upoštevati drug drugega pri ravnanju z otroki. Če
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zavezništva med staršema ni, se porušijo medgeneracijske razlike. Otrok se vplete v razreševanja
konfliktov med staršema in ta zadolžitev prekrije tisto pomembnejšo, ki jo ima otrok:
preizkušanje nove identitete in nove kompetentnosti v avtonomiji in povezanosti.
Raziskave kažejo, da je odsotnost čustvene navezanosti med staršema najpomembnejši
napovedovalec odklonskega in neodobravanega vedenja v adolescenci. V tem smislu je veliko
pomembnejša od razvez, zaposlenosti staršev in celo njihove odklonskosti. Kakovost starševske
zveze je močnejši inhibitor deviantnosti pri fantih. Kvalitativna študija 152 najstnikov, ki so jo
opravili Van Voorhis, Cullen, Mathers in Garner (v Rener, 2000) je pokazala, da tisto, kar zares
šteje, niso razbiti domovi, temveč slabi domovi.
Pogosti prepiri med staršema pomembno vplivajo na občutke otrok, da jih imajo starši radi. Še
močnejša je povezava med pogostimi prepiri in občutkom ljubljenosti v primerih, ko sta v
prepirih udeležena starš in mladostnik (Rener, 2000).
Pogoste prepire med staršema poskuša otrok ublaževati. Eden izmed načinov je ta, da postane
sam problematičen, saj tako staršema ponudi, da se strinjata vsaj o eni stvari- njem samem. Tako
starša prisili, da sodelujeta v poskusih, da bi ga odvrnila od tovrstnega delovanja. Pogosto z
enakim namenom otroci razvijejo tudi kakšen psihološki ali zdravstveni problem (Skynner,
Clesse, 1993). Problematičen otrok se bo v zakon staršev vključil tako, da bo izrazito odziven na
čustvene procese med zakoncema. Vedno bo znal vstopiti v zakonski odnos, tako da bo odvrnil
pozornost od vznemirljivih vsebin tega odnosa nase. Bodisi na pozitiven način, s hvaležnostjo,
pridnostjo in marljivostjo, bodisi na negativen način, z deviantim vedenjem, prepirljivostjo in
izzivanjem. Ker to vedenje narekuje družinski sistem, bo po morebitnem odhodu
problematičnega otroka iz družine na začudenje staršev to vlogo prevzel drugi otrok (Kompan
Erzan, 2003).

2.3. Odnos staršev do otrok in vzgoja
O pomembnosti odnosa z referenčno osebo sem pisala že v prejšnjem poglavju. Čeprav je ta
oseba lahko skoraj kdorkoli izmed pomembnih oseb v zgodnjem življenju otroka, navadno to
mesto zavzamejo starši. Otroku so starši glavni model odraslega življenja in funkcioniranja, zato
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je ključno, kakšen vzor dajejo, koliko so sami zadovoljni in izpoljeni sami s sabo ter z zanje
pomembnimi odnosi. Preko svojega vedenja in odzivanja otroku podajajo pomembne in
velikokrat zanj osebnostno globoke informacije o njem samem, odnosih in svetu. Dajo lahko le
tisto, kar nosijo in znajo sami in v prenekaterem primeru je to za otroka premalo ali nepravo.
Kompran Erzan (2003) je mnenja, da žal proces socializacije v izvirni družini mnogokrat otroka
le kategorizira, standardizira in konformistično oblikuje. Vanj vgradi negativni sistem
samoregulacije, ki globoko spodreže otrokova občutja, reakcije in omeji njegovo sposobnost
razmišljanja in vedenja na strogo določene standarde. Ko je otrok tako "opremljen", izgubi velik
del svoje individualnosti in samo sposobnost trpljenja in doživljanja bolečine in stiske mu še daje
upanje, da bo nekoč svojo izgubljeno identiteto spet našel (Kompan Erzan, 2003).
Čeprav se je uporaba fizične kazni med starši globalno precej zmanjšala, je v nekaterih družinah
še vedno pogosta. Williams in Dunlop (1999 v Milivojević Kranjčič in Pšunder, 2008)
opozarjata, da lahko ekstremna disciplina in fizično kaznovanje negativno vplivata na
mladostnike. Mladostniki, ki so fizično kaznovani, pogosto občutijo negativne posledice, kot so
nizka samozavest, družbena izolacija, prikrito zavračanje, odpor in kljubovanje.
Čustvena ali fizična zloraba otrok s strani staršev se zaradi potreb otroškega razvoja, ki jih ni
mogoče odložiti, vedno vpiše v otrokov čustveni in miselni razvoj. Kompan Erzanova (2003)
navaja, da je razvoj možganov in s tem sposobnosti racionalnega mišljenja, logike in
konceptualizacije dojemanja ter abstkrakcije, popolnoma odvisen od regulacije emocij, torej od
čutvenega razvoja. Če so bila čustva zatrta, zanemarjena ali če je prišlo do zlorabe, ki je
povzročila globoko potlačitev čustev, povezanih s tem dogodkom, bo ostalo tudi mišljenje
kaotično oziroma brez glave in repa. Ta razkol med čutenji in mišljenjem se bo pri otrocih kazal
kot nesposobnost koncentracije in hiperaktivnost, ki ni organskega izvora, nadalje kot
nesposobnost za regulacijo osnovnih telesnih funkcij (močenje postelje, nespečnost) ipd. Skynner
in Clesse (1993) ugotavljata podobno. Ko npr. čustvo jeze v družini ni dovoljeno, ker ga ne znajo
izražati, se otrok velikokrat odziva na to z učnimi težavami v šoli. Taki otroci pogosto pozabljajo,
sanjarijo, zamujajo, so počasni pri delu. Ta tip šolske neuspešnosti je prikrita različnica jeze in
upora proti staršem, ki se doma zaradi družinskih tabujev ne more neposredno izraziti, šolsko
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okolje pa je nekoliko varneje, čeprav se jeza še vedno kaže v preobleki. Otrok v tem primeru
vseeno dobiva željeno pozornost, čeprav v obliki kritike.
Sheldon in Elenoar Glueck (1950 v Rener, (2000) menita, da so spremenljivke kot so starševska
disciplina, nadzor, izkazovanje čustev in ljubezni do otrok, družinska kohezija in pomanjkanje
kohezije vse po vrsti povezane z delikvenco, bodisi kot zadrževalci ali pospeševalci
prestopništva.
Eichelsheim in drugi (2009) so izvedli dve študiji o povezavi med strogo disciplino in zunanje
izraženim problematičnim vedenjem, ki sta pokazali, da je bilo telesno discipliniranje povezano z
višjo stopnjo zunanje izraženega obnašanja pri evropsko ameriških adolescentih. Konfliktnost in
sovražnost v odnosu starš–adolescent se je izkazala zlasti povezana z agresijo. Bolj odkrita
narava agresivnosti se je pokazala povezana neposredno z negativnimi in prisilnimi vzorci v
odnosu starš-adolescent, medtem ko se prikrita narava prestopniškega obnašanja zdi posebej
povezana s pomanjkanjem odkritosti v odnosu starš-otrok.
Podobno raziskavo sta v Slovenskem prostoru izvedli Milivojević Kranjčič in Pšunder (2008)
Pri ugotavljanju povezave med mladostnikovim vedenjskim odstopanjem in z njegovo
percepcijo odnosov s starši in do šole navajata rezultate, ki kažejo, da bolj ko so mladostniki
intimni z mamo in očetom, manj odstopajo v svojem vedenju, kar ne preseneča, saj je znano, da
so mladostniki, ki ne občutijo pripadnosti in topline vsaj enega od staršev, bolj nagnjeni k temu,
da se zapletejo v problematična vedenja. Ugotavljata tudi, da je stopnja vedenjskega
odstopanja večja pri mladostnikih, ki jih mame bolj kontrolirajo, kaznujejo, in
manjša, kadar so z mamo v intimnih odnosih (Milivojević Kranjčič in Pšunder, 2008).
Večje stopnje odkritosti so bistveno povezane z manjšimi stopnjami agresije in prestopništva.
Adolescenčeva dojemanja starševskega obnašanja ali družinskih odnosov so najmočnejši
napovedovalci njegove prilagoditve (Eichelsheim in drugi, 2009).
Bizzaro (2010) je ugotavljala povezavo med psihičnim dobrim počutjem adolescentov in
samozaznavo problemov s starši ter prišla do zaključka, da večja pogostnost problemov s starši,
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manjša njihovo psihično dobro počutje, kar posredno pomeni manjše zadovoljstvo v družinskem
okolju. Adolescenti, ki imajo manj priložnosti izkusiti več avtonomije, sodelovati pri družinskih
odločitvah in za druženje s svojimi vrstniki, so v večji nevarnosti za spremembe v njihovem
psihičnem dobrem počutju in tudi za psihološke težave. V primerih pogostih prepirov med
mladostnikom in staršem to pomembno vpliva na mladostnikov občutenje ljubljenosti v družini
(Rener, 2000).
Preko naraščajoče starosti adolescenta se je pokazala pomembna linearna rast družinskih
problemov v njihovi samozaznavi. Kot najbolj izpostavljeni sta se izkazali 15. in 17. leto. Ta leta
so verjetno tista, v kateri je bolj vidna sprememba v adolescentovih vedenjih in držah na njegovi
razvojni poti k večji avtonomiji in neodvisnosti ali dvom v starševsko moč in avtoriteto, kar v
zameno vodi k večim težavam v družinskih odnosih. Njena raziskava (Bizzaro, 2010) je prav
tako pokazala, da je pomembno nižje psihično dobro počutje tudi pri adolescentih iz nizkih
socialnih ekonomskih stopenj ter pri tistih, ki pripadajo ne-jedrnim in znova poročenim
družinam. Zanimivo je odkritje, da je psihično dobro počutje adolescentov, ki živijo v
enostarševskih družinah na enakih stopnjah kot dobro počutje tistih, ki živijo v jedrnih družinah.
Ti rezultati kažejo na to, da imajo adolescenti, ki živijo s starimi starši ali drugimi sorodniki
poleg staršev (ne-jedrne družinske strukture) in tisti, ki živijo z očimi, mačehami in polbrati
(znova poročene družinske strukture) verjetno več težav z ukvarjanjem z razvojnimi nalogami
adolescence kot adolescenti, ki živijo z obema staršema (jedrna družina) ali z enim staršem
(enostarševska družina) (prav tam).
Temu pritrjuje tudi Poljšak Škraban (2007) in meni, da je mit, da je popolna (dvostarševska izvorna)
družina bolj zdrava od drugih oblik družine, preživet. Pomembna razlika med družinami, ki bolj ali
manj dobro funkcionirajo, se ne nanaša na vprašanje, kdo tvori družino, temveč na kakovost
odnosov in sposobnost adaptacije v družini - torej na kakovost procesov v družini, na katere
moramo gledati skozi socialni in razvojni kontekst
Murray (1990), Segalman in Marsland (1989) (v Rener, 2000) v svojih raziskavah ugotovijo isto.
Dejavniki družinskih procesov so bistveno pomembnejši od dejavnikov družinske strukture.
Dejavniki kot sta razveza in ločitev staršev učinkujejo šibko, posredno in kompleksno na
delikventnost otrok medtem ko dejavniki družinskih procesov, kot sta močna čustvena
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povezanost in intenzivne interakcije med starši in otroci, učinkujejo kot močni zadrževalci
deviance.
Otroci v nefunkcionalnih družinah so pogosto prikrajšani tudi za učenje spoprijemalnih strategij s
stresom, saj se z njimi kot otroci navadno v splošnem premalo ukvarjajo in jih ob neuspehih
kaznujejo, namesto, da bi jih učili ustreznejšega prizavedanja in obvladovanja. Vzrok pa je
pogosto v tem, da so obenem tudi straši nespretni, neprilagodljivi in ob stresih odpovedo,
namesto, da bi v njih razvijali svoje sposobnosti. Z lastnim zatekanjem k alkoholu in nasilnosti
ter z begom v bolezni so otrokom le slab zgled (Tomori, 1990). Kobolt (1999 v LebedinaManzoni in Jeđud, 2008) je v raziskavi o samoreprezentaciji pri otrocih in mladostnikih v
izvendružinski obravnavi ugotovila, da so bili ti otroci v družinah v katerih so odraščali,
izpostavljeni številnim stresnim dejavnikom, še posebej vplivni so se izkazali:
-

nerazumevanje med starši,

-

neizpolnjevanje starševske vloge,

-

neadekvatnost identifikacijskih modelov,

-

večkratne spremembe okolja,

-

nestabilnost in nepredvidljivost odnosa,

-

prisotnost deprivacijskih elementov in socialne patologije pri enem ali obeh starših,

-

neuravnoteženi vzgojni vplivi, kar lahko v veliki meri prispeva k formiranju negativnega
doživljanja lastne osebnosti.

Prav tako so otroci, ki so izkazovali motnje vedenja, doživljali pomanjkanje komunikacije s starši
(Lebedina-Manzoni in Jeđud, 2008).
Nesporazumi v komunikaciji med starši in otroki so pogosti. Starši mislijo, da so pravilno
posredovali informacije, a mladi tega niso razumeli na tak način. Čeprav na razumevanje
posredovane informacije vplivajo dejavniki, kot so šumi, mesto, čas in situacija, način
izgovorjenega, ponavljanje, je pomembno, da so starši pripravljeni reševati probleme in da od
njih ne bežijo, saj s tem prispevajo k temu, da se občasna tvegana vedenja ne utrdijo. (FerićŠlehan, Bašić, 2007).
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Zdrava in funkcionalna družina torej zmore usmerjati v neškodljive dejavnosti in vzpodbujati za
socialno sprejemljive samopotrditve še tako impulzivnega in ekstravertiranega otroka (Tomori,
1990) in seveda obratno.
2.3.1. Vzgoja
Z naraščajočo starostjo se zmanjšuje pomembnost starševske podpore in povečuje pomembnost
podajanja avtonomije adolescentu (Eichelsheim in drugi, 2009).
Veliko staršem pomeni ta prilagoditev v vzgoji in dojemanju njihovega mladostnika velik izziv.
Milivojević Kranjčič in Pšunder (2008) sta mnenja, da je za mladostnika ključno, da sam
vzpostavlja svoje nove meje, tudi preko upiranja. Mladostniki pa naj danes ne bi imeli ob sebi
odraslih ljudi, ki bi se jim lahko upirali, zato pogosto dojemajo svet okoli sebe pasivno. Brez
»kontriranja « in upora se z življenjskimi vprašanji soočajo površno. Konflikt pomeni za
mladostnika izziv, ki ga pri srečanju z nerešenimi vprašanji spodbudi. Ker pri odraslih ne najdejo
alternative, postajajo vse bolj nezainteresirani, brezvoljni in brezbrižni do vsega v okolju, pogosto
se vdajajo v usodo in so odklonilni do institucij in avtoritet. Takšno vedenje orisujejo kot
posledico tega, da se mladostniki srečujejo z apatičnimi starši, ki so razočarani nad samim seboj,
hkrati pa svojim otrokom dopuščajo in omogočajo vse, kar si želijo. Pretirano nizka raven
kontrole s strani staršev bo otroka vzpodbudila k izstopajočemu, celo delikventnemu vedenju,
preveč kontrole pa mu bo onemogočilo razvoj avtonomije in občutka za lastno iniciativo in celo
identiteto (Kompan Erzan, 2003).
Huebner (2000, v Ferić-Šlehan in Bašić, 2007) izpostavi, da je za razvoj zdrave in odgovorne
osebnosti mladostniku treba omogočiti vzpostavitev lastnih “vodičev” za vedenje in prevzemanje
posledic ter da mora mladostnik sovplivati na postavljanje družinskih pravil. A poudari tudi pomen
nadzora in oblikovanja dovolj strukturiranega okolja odraščanja. Mladostnikom je treba
omogočiti neodvisnost, vendar ne toliko, da bi jih izpostavili nevarnostim. Kljub kljubovanju
staršem in okolju mladostniki potrebujejo varnost in strukturo, naloga staršev in ustanov pa je, da
to zagotovijo, saj se bodo mladi le tako učinkovito spoprijemali z razvojnimi nalogami tega
obdobja.
Starši, ki v zadostni meri in pravilno nadzorujejo mladostnike na primerno zahtevajoč način, lahko
zmanjšajo tveganje za nastanek rizičnih vedenj (prehitra spolna aktivnost, zloraba alkohola itd.)
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in vedenjskih težav. Skyneer in Clesse (1993) pa kot najbolj ključen dejavnik vzgoje omenjata
zgled staršev, saj se prav iz njega otroci naučijo več in trajneje kot iz vseh besed. Uletova (2008)
navaja ugotovitve otroških psihoterapevtov, da je problem socialno in vzgojno motenih otrok ta,
da se obnašajo tako kot starši in ne tako, kot jim starši govorijo, naj se obnašajo.
V družinah, iz katerih prihajajo mladi prestopniki je pogosto zanemarjena vzgoja v smislu
postavljanja smiselnih meja, saj so te navadno toge, ostre in kršenju sledi stroga kazen ali pa
nepredvidljive, kar otroku enako predstavlja stisko, saj v iskanju opore tako meje velikokrat
znova in znova preizkuša (Tomori, 1990).
V primerih, ko imajo starši do otroka dvojna, nasprotujoča si sporočila se tak otrok navadno
odziva z uporom avtoriteti, izziva pretepe in spravlja družino v obup. S tem želi vzbujati
pozornost in ohranjati povezanost s starši. Da bi se pokoril protislovnim ukazom, izziva spore
(Skynner, Clesse, 1993). Otroka vzmemirja, zakaj sta starša v svojih starševskih vlogah vedno
negotova in polna krivde, strta ter nemočna. Ob tem bo morda čutil, da mora težo teh negativnih
starševskih čutenj vzeti nase in si tako priskrbeti zadovoljne, nezaskrbljene in odzivne starše
(Kompan Erzan, 2003). Rešitev Čačinovič Vogrinčič (1995) vidi v zavezništvu med staršema, ki
je temelj za pravično avtoriteto, kot jo poimujeta Sjef de Vries in Sonja Bouwkamp. To je
avtoriteta, postavljena tako, da je dovolj prostora tako za mladostnika kot tudi za starše. Če starši
avtoritete nimajo je to zato, ker si je ne znajo vzpostaviti (prav tam).
Družina je ključna celica za razvoj otrokovega samospoštovanja in samopodobe, odnosa do
avtoritet in učenja spretnosti za obvladovanje stresa. Samospoštovanje in samopodoba sta tista
dela osebnosti, ki ju praviloma razvijamo celotno življenje. Za visok občutek samospoštovanja in
pozitivne občutke o sebi so potrebne številne potrditve in veliko sprejemanja s strani za otroka
pomembnih oseb. Otrok, ki se ne čuti sprejetega, ljubljenega in spoštovanega od svojih najbližjih,
se ne more zares ceniti. Razvoj zdravega samospoštovanja pri otroku v nefunkcionalni družini
ogrožajo pogosti spori, očitki, neustrezne kazni, žalitve, poniževanja in razvrednotenja,
neprestane zavrnitve, brezbrižnost za otrokove čustvene potrebe, različne druge oblike
psihološkega nasilja ter tudi telesno nasilje in zlorabe.
Vse omenjeno otroku onemogoča, da bi se počutil varen, zato si v obrambi krhkega
samospoštovanja prizadeva zavzeti katerokoli vlogo, razen vlogo žrtve, saj je ta zastrašujoča in
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poniževalna. Biti nemočen, ranljiv in zlorabljen namreč zanje pomeni tudi biti ponižan in
osramočen. Pri svojem vedenju v širšem socialnem okolju si tak otrok svoja občutja pogosto lajša
tako, da prevzeme vlogo tistega, ki obvladuje in ponižuje šibkejše od sebe, poskuša dominirati in
manipulirati na različne načine ter si s tem zagotavljati občutja lastne moči in pomena. Občutja
nemoči, ki jih je doživljal kot otrok, poskuša tako v adolescenci premagovati z izkazovanjem
moči nad drugimi (Tomori, 1990).
2.3.2. Najpogostejši liki staršev mladostnikov s težavnim vključevanjem v družbo
Čeprav je vsak starš, tako kot vsak človek, drugačen. Tomorijeva (1990) v svojem delu omenja
določene like in drže staršev, ki pri mladostnikih s težavnim vključevanjem v družbo, nastopajo
pogosteje.
Oče je posebno pri otrocih moškega spola večji vzor in zgled. Težava je tako še večja, ko je ta lik
neprimeren. Najbolj pogosti očetovski liki pri mladostnikih s težavnim vključevanjem v družbo
so :
-lik čustveno odsotnega ali nedostopnega očeta, ki ne daje občutka sprejetosti in potrebnih
razvojnih vzpodbud ter usmeritev kaj je prav in kaj ne. V primeru takega očeta sin nima s kom
graditi svoje možatosti in zaupanja vase, hči pa ostaja brez varnega občutka sprejetosti s strani
neogrožujočega moškega lika.
-agresiven, kaznujoč in trd oče vzgaja otroke, ki rešujejo svoje notranje ravnovesje z
kljubovanjem in se poistovetijo z njegovo nasilnostjo v okoljih, kjer si to upajo ter kažejo svoj
upor in sovražnost do avotitet. Svoj šibki, ponižani ego nemalokrat zakrivajo z bojem za moč in
prevlado.
-alkoholiziran, neobvladan in impulziven oče s svojim nepredvidljivim vedenjem v družini
vzdržuje stalno napetost in mučno pričakovanje nečesa hudega, kar otroka pušča v stalnem
nemiru, napetosti in nesproščenosti. Tak otrok je tako na različne stresorje iz okolja veliko bolj
občutljiv.
-oče, ki je sam nevključen ali v konfliktu z socialnim okoljem otroku ne daje potrebnih sporočil,
da je svet prostor v katerega je zanimivo in prijetno vstopati. Če norm sam ne sprejema, ker jih
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morda ne pozna ali pa namensko zavrača je razumljivo, da je tudi otroku težko sprejemati te
norme ter se nanje smiselno prilagajati.
Prav tako pa je seveda lahko mati tista, ki otroku ne daje potrebnega za varno dojemanje sveta.
Tomori (1990) pod take prišteva matere, ki so:
-nemočne, resignirane, pasivne in pogosto tudi depresivne. Kot take v družini ne vzpodbujajo
volje, vedrine in pozitivnega odnosa do življenja. Sinu se je ob njej težko osamosvajati, saj jo
vključi med žrtve in se mu smili, morda je po očetovem zgledu so nje tudi sam nasilen, saj mu
vzbuja občutke krivde ob njegovi naravni težnji po samostojnosti, katere pa je najlažje prekrivati
z glasnim in grobim zavračanjem.
-brezpogojno in nesmiselno zaščitniške. S svojim vedenjem razvijajo pri otroku narcizem in
občutek, da jim je ves svet nekaj dolžan, zato se ne zna potruditi ali se čemu odpovedati ter je še
bolj nagnjen k vzorcem vedenja, ki mu na najlažji način prinesejo izpolnitev in korist. Ob tako
zaščitniško materi ostaja otrok nesposoben za samostojne pozitivne samopotrditve in je prej ali
slej v življenju soočen tudi s svojo nemočjo. Te občutke potem navadno poskuša zmanjševati z
dejanji, kjer dobiva občutek, da obvladuje svet in druge.
-dominantne, oblastne in lastniške. Svojemu otroku ne dopušča razviti dovolj trdnega ega, da bi
lahko zadovoljujoče premagoval vsakdanje preizkušnje. Občutek nepomembnosti, ki ga lahko
ima tak otrok ob materi te vrste, pa začne preganjati z različnimi vedenjskimi vzorci, ki so sprva
le neustrezni in neučinkoviti, kasneje pa morda tudi delikventni (Tomori, 1990).
Družina je še vedno najpogosteje sestavljena iz očeta in matere, ki pa se navadno v svojih vzorcih
ujemata in ima tako lahko otrok oblastnega in nasilnega očeta ter nemočno in depresivno mater,
kar negativen vpliv na razvoj njegove osebnosti še dodatno poveča.
2.4. Prenašanje vedenjskih vzorcev
Družina in medgeneracijske vezi so temeljno gibalo človekovega psihičnega razvoja. Vloge, ki so
se prenašale in dopolnjevale iz generacije v generacijo ob soočanju z izzivi okolja, s
spremembami kulture ter notranjimi čustvenimi zapleti, so globoko vtkane v psihično strukturo
vsakega novorojenega otroka.
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Vzorci odnosov v družini so nezavedni in neverbalni, kažejo se v načinu mišljenja, čustvovanja
in delovanja, ki se ga posameznik ne zaveda in ga ne kontrolira (Kompan Erzan, 2003).
V odnosu do lastnih otrok se nezavedno nadaljuje tragika otroštva staršev (Miller, 1992).
Otrok bo svoje življenje posvetil temu, da bo ponotranjil boleče in mučne vsebine, za katere
doživlja, da njegovim staršem onemogočajo biti dobri, samozavestni starši. Tragika tega
ponotranjenja je, da otrok ne ponotranji dejanske podobe svojih staršev, temveč njihovo
nezavedno podobo o njih samih kot starših, ta pa izhaja iz izvirnih družin staršev. Na ta način bo
razreševal čutenja, ki so jih na enak način njegovi starši doživljali ob svojih starših, jih nezavedno
ponotranjili in jih sedaj nezavedno prenašajo nanj, saj čutenja, ki v družinskem sistemu še niso
bila razrešena, iščejo razrešitev v naslednji generaciji. Vzorci odnosov v nekem sistemu so torej
tisti, ki bodo posamezniku narekovali vlogo v tem sistemu, hkrati pa bo posameznik to vlogo
preoblikoval glede na svojo čustveno odzivnost, temperament in druge predispozicije (Kompan
Erzan, 2003).
Miller (1992) je mnenja, da je v tem sistemu kot primarna oseba, ključna mati. Vsaka mati ima v
sebi del neobvladane preteklosti katero nezavedno posreduje otroku in vsaka mati je lahko
empatična le na tistem področju, na katerem se je osvobodila svojega otroštva. Nekateri otroci so
budni, pozorni in usmerjeni v materino dobro s tem pa tudi primerni za njeno nezavedno
manipuliranje za zadovoljevanje svojih potreb, vse dokler se njihov pravi jaz ne osvobodi, to pa
se največkrat zgodi prav v adolescenci.
Kar mati nekoč ni dobila pri svoji materi, lahko najde pri svojem otroku. Tako zasedeni otrok
lahko nemoteno razvije svoje intelektualne funkcije, ne more pa razviti svojega čustvenega sveta
(Miller, 1992).
Zanimiva so tudi najnovejša dognanja s področja biologije, natačneje epigenetike, kjer avtorica
Jablonka (2009) govori o odkritju kodnih zapisov, katere nosijo naši geni. In čeprav še vedno
velja, da je naš dedni material relativno zaprt sistem, v katerega ni mogoče posegati, nosi vsaka
naša celica obenem tudi kodni zapis na katerem so epigeni, katerih glavna naloga je kontrola,
kateri geni so ugasnjeni in kateri prižgani. Preko različnih poskusov ( prav tam) so ugotovili, da
je epigenetska koda, za razliko od DNA zapisa dojemljiva za vplive iz okolja. Na ta zapis se npr.
neposredno vpišejo vzorci življenja staršev (morebitni alkoholizem, vsi vplivi iz prenatalnega
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razvoja, prehranjevalne navade staršev itd.) in prenesejo na potomce tudi več generacij naprej. Iz
tega lahko vidimo, da starši na otroke nekaterih vzorcev ne prenašajo zgolj preko vseh že
omenjenih načinov, temveč tudi genetsko. Pomembno je zavedanje, da se vsaka pomembnejša
sprememba v okolju vpiše v naš epigenetski del in nam tako daje veliko odgovornost vpliva, ne le
nase, temveč tudi na naše zanamce. To odkritje da dolgoletnim bojem psihologov, o večji
pomembnosti okolja ali dednosti za razvoj otroka, zanimiv preobrat.
2.5. Težave v družini:
Družina se lahko srečuje z različnimi težavami. Navedla bom najpogostejše sedanjega časa.
2.5.1. Nizek socialno ekonomski status
Socialno razslojevanje je pomemben vir neenake dostopnosti mladih do ekonomskih in socialnih
virov pomembnih za uravnotežen in harmoničen odnos posameznika. Socialno razslojevanje v
Sloveniji je v zadnjih dvajsetih letih povečalo socialno ranljivost naše mladine. Povzročili so ga
predvsem procesi prehoda iz socialističnega sistema gospodarjenja v sodobno tržno
gospodarstvo, procesi privatizacije in denacionalizacije. Povečevanje brezposelnosti, oteženi
prehodi v svet dela ter povečana tekmovalnost so temeljni viri razslojevanja. Ti procesi ustvarjajo
nove skupine ranljivih in depriviligiranih. K temu se je v zadnjih letih pridružila svetovna
gospodarska kriza, ki opisane procese intenvizira in širi na nove skupine (Kobolt, 2010 b).
V raziskavi o socialni opori mladih (Dremelj in Nagode, 2005) je bil precej velik odstotek
mladih, ki se v primeru, ko potrebujejo materialno oporo, ne morejo obrniti na nikogar. V
primeru manjše materialne opore se na nikogar ne more obrniti kar 9,5 odstotka mladih, večje
količine denarja si ne more od nikogar sposoditi 10% mladih, večje materialne opore pa ne more
od nikogar dobiti kar 27% mladih. Podatke lahko razumemo tudi kot sliko revščine v družinah.
Raziskave (v Mladina 2000) kažejo, da so med ranljivi skupinami, ki večkrat iščejo nasvete ali
pomoč pri vladnih organizacijah, največkrat mladi z nižjim socialnih statusom in/ali nizko
stopnjo izobrazbe in ženske (Rapuš Pavel, 2008, str. 466).
Ekonomsko dobro situirane družine svojim otrokom lahko ponujajo večje možnosti doseganja
različnih v družbi priznanih nazivov. Otroci imajo več možnosti udejstvovanja v različnih
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športnih klubih, na jezikovnih tečajih, v privatnih izobraževalnih institucijah različnih vrst.
Rečemo lahko, da postaja danes izobrazba privilegij določenih družbenih slojev. Investicija v
izobrazbo in osebnost mladostnika predstavlja vedno večji strošek družin, uspeh mladih v šoli in
zunaj-šolskih dejavnostih pa merilo njihove uspešnosti (Kobolt in Grcić, 2008).
V nasprotju s tem pa starši, ki živijo v revščini, velikokrat doživljajo frustracijo ob starševski
vlogi in poskušajo uporabljati različne preživetvene strategije za povečanje organiziranosti in
stabilizacijo družinskih navad ter za pomoč pri procesiranju stresa, katerega revščina prinaša
(Kiser, 2010). Najman (2010) navaja,

da so revni nenehno soočani z njihovim relativnim

pomanjkanjem sredstev, kar posledično negativno vpliva na njihovo čustveno in mentalno
zdravje. Revščina vpliva na številne značilnosti življenjskega sloga in te posledično lahko vodijo
do povečane stopnje anksioznosti in depresije. Pri tem je ključna količina časa, ki jo otrok v
revščini preživi.
2.5.2. Alkoholizem
Alkoholik zaradi zasvojenosti postopno zanemarja in opušča svoje družinske in družbene
odgovornosti in postaja na vseh področjih človeškega delovanja čedalje bolj odtujen, še posebej
od lastnega bistva, dela in narave. Bistvo alkoholizma je torej v spremenjenem, asocialnem
vedenju alkoholika, ki razkraja in uničuje sebe in bližnje s katerimi živi (Perko, 2008).
Renerjeva (2000) dodaja, da v družinah, kjer sta prisotna alkoholizem in druge odvisnosti to ne
vpliva pomembno na občutke ljubljenosti otrok, vodi pa do slabega počutja otroka doma (Rener,
2000).
Otrok v alkoholizirani družini je izpostavljen menjajočemu se razpoloženju staršev, kar pomeni,
da nikoli ne ve, kakšen bo odziv na njegovo vedenje, kar povzroča pri njem veliko nemoč.
Značilnosti otrok in mladostnikov, ki odraščajo v razmerah družinskega alkoholizma so
osamljenost, občutki krivde in nemoči, strah pred zapuščenostjo in depresije. Otroci so prizadeti
tudi na področju socialnih stikov. Pogost je pojav šolske fobije in drugih težav povezanih s
šolanjem. Posebej v najstniškem obdobju se kot odziv na alkoholizem v družini lahko pokaže
emocionalna zbeganost, vedenjske težave (izostajanje iz šole, laganje, kraje, agresivnost,
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popuščanje pri učenju, lagodnost itd.) Z alkoholizmom v družini je povezano tudi ponavljanje
razredov in šolski osip (Rapuš Pavel in Kobolt, 2008).
Otroci čutijo, da je ohranitev družinskega sistema zanje bistveno, zato se na težave odzivajo kot
blažilci in s svojimi vlogami pomagajo ohranjati družinsko skupnost.
Bradshaw in Wegscheider (2000, v Perko, 2008) sta podala opise vlog, ki so značilne za otroke
alkoholikov:
- družinski heroj ali odgovorni ( skrbi za vse, zlasti za očeta alkoholika in mater, ki je ob takem
možu prizadeta in nemočna. Je ponos družine, njegova tragika je v tem, da prenaša vlogo pomoči
in odrešitelja še na ostale odnose in postane pogosto odvisen od odnosa. Ne znajo se nasloniti na
druge, drugim zaupati, kar jih pogosto poriva v osamljenost. Žrtvovali so sebe, da so obdržali
družino skupaj)
- grešni kozel ali upornik (posameznik iz te skupine je navadno neodgovoren, v šoli neuspešen,
tudi delikventen. S svojo problematičnostjo odvrača pozornost od družinskega sistema in ga tako
vzdržuje. To vlogo pogosto zavzame prvi otrok, drugi pa zavzame vlogo grešnega kozla, saj je
ponavadi edini, ki se trudijo izreči vse neizrečeno v družinski situaciji.
- tešitelj ali čustveni otrok (podoben tipu družinskega heroja. Ima močno potrebo, da ublaži
konflikte, nase sprejema vso napetost odnosa med materjo in očetom. Vse to ovira njegov zdrav
razvoj)
- družinska maskota ( igra družinskega klovna, je tisti, ki razelektri napeto situacijo. V svoji
notranjosti pa je pogosto plašen, anksiozen ima težave pri učenju velikokrat zapade v katero od
odvisnoti tudi sam)
- izgubljeni otrok (je neopazen, ne dela težav in ne predstavlja nobenih problemov. Počuti se
neljubljenega, nevrednega in notranje praznega. Pogosto imajo ti otroci težave s prehranjevanjem
ter so podvrženi zasvojenostim in duševnim zapletom)
Alkoholizem očeta pogosto sproža fizično nasilje, bodisi le nad materami, bodisi nad vsemi
družinskimi člani (Rapuš Pavel in Kobolt, 2008).
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2.5.3. Nasilje
Nasilje v družini je navadno kontinuiran pojav. Tudi v Sloveniji je ta problem vedno bolj
prepoznaven in terja sistemske rešitve. Tuje izkušnje in strokovna literature kažeta, da zaradi
kompleksnosti pojava delovanje samo ene institucije, z namenom njegovega zmanjševanja, ne
more biti dovolj. Interveniranje dodatno otežkoča tudi realitvna zaprtost družinskega sistema
(Filipčič, 2004).
Ko govorimo o pojavu nasilja v družinah, govorimo o nasilju med družinskimi člani
oz. nasilju družinskega člana/družinskih članov v odnosu do drugega člana/drugih članov.
Statistični podatki kažejo, da so najpogostejše žrtve nasilja ženske in otroci ter starostniki,
redkeje pa moški člani družine (Filipčič 2002; Generalna policijska uprava Ministrstva za
notranje zadeve RS 2005 v Sedmak, Kralj, 2006). Pojavne oblike nasilja v družinah so
raznovrstne, strokovna literatura običajno razlikuje med fizičnim, psihičnim, spolnim in
ekonomskim nasiljem. Naštete oblike nasilnih ravnanj se v praksi običajno prepletajo. V svoji
analizi o nasilju v družini Sedmak in Kralj (prav tam) ugotovita, da je nasilje v družini posledica
stanja duha v celotni družbi.
Selič (2006) na vprašanje zakaj prihaja do nasilja v družinah navaja vzroke v ozadjih, ki so
povezani z:
-

ravnanjem posameznika (na primer razmerja moči v družini, splošno nespoštovanje drugega
kot avtonomnega bitja, naučeno nasilno odzivanje, brezbrižnost do posledic, ki jih
dolgotrajno zlorabljanje povzroča in podobno)

-

delovanjem sistemov (lahko gre za pomanjkljivo in/ali neustrezno zakonodajo, odsotnost
doktrinarnih rešitev ali regulacijskih rešitev, pa tudi za pomanjkanje strokovnega znanja in
izkušenj)

-

z družbenimi dejavniki ( npr. predsodki, stereotipi in vrednote, ki vplivajo na percepcijo
družinskega nasilja kot zasebne, intimne težave, na sprejemanje podrejene vloge ženske
in/ali otroka, na družbene delitve moči med moškimi in ženskami ter odraslimi (ki vedo) in
otroki, brez vključevanja otrok in mladostnikov v odločanje o stvareh, ki jih zadevajo.

Sedmak (2006) med teoretičnimi pristopi, ki raziskujejo vzroke za nasilno ravnanje omeni tri:
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-

družbenopolitični pristop, ki kot vzrok za nasilje v družinah izpostavlja obstoječe
patriarhalne vzorce in iz spola ter starosti izvirajoče neenakost družbene moči

-

teorije, ki izhajajo iz individualnih razlagalnih modelov in psiholoških medosebnih razlik
(npr. izpostavljenost nasilju v otroštvu kot razlog za kasnejše nasilno ravnanje)

-

in teorije družinskih dinamik, ki izpostavljajo, da vzrok za nasilje izhaja iz vzorcev
družinske interakcije, ki v splošnem temelji na šibki in neuspešni komunikaciji ter
neprimernih strategijah reševanja medosebnih konfliktov. Dodatno navede, da med
najpomembnejše vzvode nasilja v družinah prištevamo: nižji socioekonomski status,
nezaposlenost, nižjo stopnjo socialne integracije, visoko stopnjo stresa ter zlorabo drog in
alkohola, obstoj moške dominacije in neenakomerno razmerje moči med partnerjema
(Sedmak, 2006).

Jouriles, Murphy in O`Leary (v Selič, 2006) so ugotovili, da imajo otroci, katerih očetje so
zlorabljali matere, več čustvenih in vedenjskih težav, kot so tesnobnost, depresivnost, slabši učni
uspeh, nizek občutek lastne vrednosti, motnje spanja (zlasti nočne more) in zdravstvene težave.
Jaffe, Wolfe in Wilson (prav tam) v monografiji Otroci trpinčenih žensk opisujejo, da imajo
otroci trpinčenih žensk tako rekoč enake čustvene in vedenjske motnje kot tisti, ki so bili sami
zlorabljeni. Iz tega lahko zaključimo, da nasilje vedno prizadene vse člane družine, tudi če ni
neposredno. Otroci različno shajajo z vsemi temi potlačenimi izkušnjami in čustvi. Skrajna oblika
je samomor in samopoškodovanje (npr. rezanje).

2.5.3.1. Vase obrnjeno nasilje: avtodestruktivnost in samomorilnost med mladostniki
V družini kjer se moč izkazuje s fizičnim nasiljem, vlada tudi veliko občutkov nemoči, predvsem
pa je za žrtve nasilja značilno nizko samospoštovanje.
Nizko samospoštovanje lahko indirektno poveča tveganje za samomorilno vedenje s povečanjem
ranljivosti za depresijo; mladostniki z nizkim samospoštovanjem se pogosto čutijo nesposobne za
vnos pozitivnih sprememb v življenju in imajo negativna pričakovanja do prihodnosti (King et al,
1993, Nurmi, Pulliainen, 1991 v Rus Makovec in Tomori, 1998).
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Rus Makovec in Tomori (1998) sta izvedli raziskavo o povezanosti med avtodestruktivnim
vedenjem slovenskih srednješolcev in njihovo družinsko situacijo. Rezultati so pokazali, da kot
družinski dejavniki zaščite avtodestruktivnega vedenja pri srednješolcih delujejo pozitivno
doživljanje družinskega vzdušja, čustvena podpora staršev, izobrazba staršev, manjša frekvenca
konfliktov s starši in med starši samimi in manjša prizadetost zaradi konfliktov. Srednješolci, ki
so bili integrirani v svojih družinah, v katerih so dobivali čustveno podporo in so imeli z družino
skupne interese, so bili 3,5 do 5,5 krat manj suicidalni kot mladostniki iz manj kohezivnih družin
- navkljub istemu nivoju depresije ali življenjskega stresa. Iz rezultatov raziskave sta prav tako
ugotovili, da je čustvena podpora staršev za srednješolce pomembna za pozitivno doživljanje
družine, skrb za telesno zdravje, usposobljenost za reševanje problemov, višji nivo
samospoštovanja in nižji nivo depresivnosti ter manj suicidnih misli. Lahko rečemo, da je
pozitiven čustveni odnos pomemben tako za mentalno kot za telesno zdravje mladostnika. V
družinah, kjer vlada nasilja pa navadno manjka večina teh dejavnikov.
Dva modela družin naj bi posebej izstopala glede povezave s suicidano ogroženostjo
mladostnikov: dezintegrirana družina z mnogimi problemi (pomembna naj bi bila predvsem
kroničnost problema) in družina, v kateri obstajajo sovražne in zavračujoče družinske interakcije
do otroka (Rus Makovec in Tomori, 1998).

2.5.4. Izstopajoče vedenje otrok
Najnovejše raziskave ugotavljajo, da je ključni mehanizem človekovega razvoja mehanizem
regulacije emocij, torej mehanizem prevajanja čustvenih impulzov v telesne in obratno. Čustveni
impulzi morajo namreč začeti služiti otroku kot kažipot njegovim reakcijam, kdaj naj nadaljuje z
aktivnostjo in kdaj naj preneha, kdaj naj se približa in kdaj oddalji, kako naj se zavaruje in kako
naj poišče stik, h komu naj gre, kje je varno in kje ne. Če je to prevajanje neustrezno, bo otrokova
aktivnost ali neaktivnost začela otroku škodovati, kar se bo najprej pokazalo na ravni telesa
(Kompan Erzan, 2003). Bizzaro (2010) dodatno izpostavi, da so lahko spremembe v psihičnem
dobrem počutju prvi znaki resnejših čustvenih ali vedenjskih težav.

57

Življenjske zgodbe mladih v institucionalni vzgoji potrjujejo, da lahko vzroke za nastanek
psihosocialnih in vedenjskih težav iščemo v kombinaciji in interakciji naslednjih dejavnikov:
-

neuspešni družinski odnosi, obremenjeni z raznimi in dolgotrajnimi problemi (pogosta
menjava okolja, dolgotrajne partnerske težave, pri starših so pogosti problemi odvisnosti,
predvsem od alkohola ter bodisi premehka ali pretrda vzgoja. Prva otroku ne omogoči
spoznavanj meja in lastne odgovornosti, druga pa zatre njegovo iniciativo in ga notranje
zlomi)

-

tveganost, ki izvira iz otroka (značilnosti temperamenta, sindroma hiperaktivnosti, učne
težave, neritmničnost itd. V šolskem okolju vse našteto otroku onemogoča uspešno
napredovanje)

-

dejavniki širšega okolja (narava otrokove interakcije z družbenimi sistemi. Družba
marginalizira tiste, ki ne izpolnjujejo njenih zahtev in pričakovanj. Kljub inkluzivnim
idejam se v praksi take posameznike še vedno stigmatizira in izloča (Rapuš Pavel in Kobolt,
2008).

Mladi, ki izražajo vedenjske težave in motnje, doživljajo svojo družino kot rigidno z veliko
neustreznega nadzora in neustrezne strukture za razliko od tistih mladih, ki vedenjskih težav ne
kažejo. Prvi so manj zadovoljni s svojimi družinami, menijo, da so njihove družine premalo
fleksibilne ter da manjka emocionalne povezanosti med njimi in starši. Pomembno je izpostaviti,
da si mladostniki ne želijo niti rigidne in stroge discipline niti popolne svobode. Na srečo starši
praviloma uporabljajo pravila, vodenje, pogovore in pogajanja. Mladostniki v glavnem nadzor in
pravila, ki jih postavljajo njihovi starši, doživljajo kot pozitivno skrb staršev, še posebej pri
pomembnih in s tem tudi tveganih življenjskih vprašanjih (Ferić-Šlehan, Bašić, 2007). Loeber ter
Stouthamer - Loeber (1986, v Ferić-Šlehan, Bašić, 2007) pokažeta, da so vedenjske težave
povezane s pomanjkljivo odgovornostjo staršev, z neustreznim starševskim nadzorom, s premalo
kakovostnega časa, ki ga starši in otroci preživijo skupaj ter z nezanimanjem staršev za
aktivnosti, ki jih otrok izvaja v vrstniškem krogu. Neodgovorno starševstvo pa označujejo tudi
prevelike zahteve staršev in to, da se starši sami neustrezno vedejo (alkohol, nasilje ...), kar
ugotavljata McMahon in Wells (1989, v Ferić-Šlehan, Bašić, 2007).
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Izstopajoče vedenje je lahko impulzivno in kaže na nezmožnost posameznikovega obvladovanja
ali načrtovano. S slednjim želi posameznik dobiti nekaj, česar sicer nima in ne bi imel. Z
izstopajočim vedenjem lahko uspešno pridobiva pozornost, katere v splošnem ne dobiva dovolj in
z njim v splošnem opozori nase, če mu že z drugimi oblikami vedenja to ni uspelo ter pokaže, da
si upa biti vsaj enkrat "glavni", če že ne more biti "glavni" na šolskem področju. Z njim lahko
pridobiva moč in obvladuje vrstnike. Preko izstopajočega vedenja si torej pridobi socialni status,
ki si ga z drugimi aktivnostmi ne zna pridobiti oz. ga sploh nima (Kobolt, 2010 a).
2.6. Varovalni dejavniki v družini
Posameznik potrebuje iz družine izkušnjo, da ni prezrt, da ima pravico do svojih čustev, pravico
do stvarnosti (Čačinovič Vogrinčič, 1995).
Družinska emocionalna podpora je ena od najpomembnejših socialnih podpor v adolescenci in je
"blažilec" tudi pri resni vulnerabilnosti. Večja količina čustvene podpore staršev je povezana z
manj problemi, ki jih imajo srednješolci, z manj resnim telesnim kaznovanjem, z nižjim nivojem
depresivnosti in z redkejšimi suicidnimi mislimi in obratno (Rus Makovec in Tomori, 1998). Prav
tako se povezuje z višjo oceno družinske klime ter z višjim nivojem samospoštovanja. Višji nivo
mladostnikovega samospoštovanja pa se ponovno povezuje z večjim starševskim interesom
(McCardy, Scherman, 1996 v Rus Makovec in Tomori, 1998), s percepcijo večje bližine s starši
(Chubb, Fertman, Ross, 1997, prav tam) in s pogostejšimi izkušnjami pozitivno obarvanih
medsebojnih interakcij v družini (Kaplan, 1980, prav tam).
Bajzkova (2008) ugotavlja, da visok delež mladih (62,2 odstotka) kljub vsemu zaznava starše kot
sogovornike in podporne osebe, takoj za prijatelji, s katerimi mladi najpogosteje govorijo o svojih
težavah (77,5 odstotka). Srednja leta adolescence se zdijo po raziskavi Bizzaro (2010) kritično
obdobje življenja v družini za spremembo teh občutij. V njih je zaznan pomemben premik k
nižjemu psihičnemu dobremu počutju, porast problemov s starši in najmočnejša povezava med
obema. Ta odkritja so izjemno pomembna za tiste, ki delajo z adolescenti in njihovimi
družinami. Če želimo podpirati adolescentovo psihično dobro počutje v smislu zmanjševanja
verjetnosti, da bi razvil psihološke motnje, moramo posredovati tako pri adolescentih kot pri
njihovih starših. Dokler so problemi s starši pogosti in imajo močan
vpliv na psihično dobro počutje, bi se to moralo nujno upoštevati pri profesionalnem
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delu v družinskem kontekstu. Razvijanje starševske komunikacije, reševanja problemov in učenje
pogajalskih veščin bi lahko bila posebna področja dela s starši. Poseben interes bi bilo potrebno
po mnenju Bizzarove (2010) nameniti staršem otrok v srednji adolescenci, staršem najstniških
hčera, staršem, ki pripadajo nizkim socialno ekonomskim stopnjam ter ne-jedrnim, znova
poročenim družinam. Te skupine in ti pogoji predstavljajo večje tveganje za adolescente in
upravičujejo posebno skrb za vse profesionalce, ki jih zanima spodbujanje in optimizacija
zdravega razvoja adolescentov, njihovega psihičnega dobrega počutja in dobrega počutja njihove
družine (Bizzaro, 2010).
Varovalnih dejavnikov v družini je več. Ferić-Šlehanova in Bašićeva (2007) sta ju razdelili
takole: prvi je ocena mladih, da imajo s starši zadovoljujoče in emocionalno povezane odnose,
drugi, da je vzpostavljena komunikacija v družini dobra, ter tretji, da so pričakovanja staršev do
otrok primerna. Družine, ki tako ravnajo, utrjujejo varovalne dejavnike ter povečujejo možnosti,
da bodo tako starši kot mladi na stresne okoliščine in nevarnosti odgovorili primerno in
kompetentno. Poudarjanje varovalnih dejavnikov krepi družinsko odpornost in oblikuje
družinsko okolje, v katerem se bo mladostnik učil “za življenje” in se pozitivno razvijal.
Avtorici (prav tam) navedeta tudi strategije, ki so staršem v pomoč pri vzgoji in krepijo varovalne
dejavnike v razvoju otrok in mladostnikov:
-

pozorno poslušanje mladostnikov (kar ne pomeni svetovati in biti po vsej sili korekten v
nekaterih situacijah, temveč biti odprt, vztrajati v pogovorih in si za pogovore vzeti čas);

-

poiskati pravi trenutek za pogovor in odziv (včasih je dovolj le sekunda);

-

se pogovarjati o vrednotah in etičnosti ravnanj (kaj je prav in kaj ne);

-

se usmeriti na najbolj pomembno (ne pa na vse ostalo, le na najbolj pomembno ne);

-

sprejeti, da smo kot starši občasno pri otrocih nepopularni (vztrajati v strogosti, ko in če je
to treba, in ne doživeti otrokovega “upora” osebno);

-

izogibati se prepirom;

-

spoštovati otroka;

-

mu omogočiti, da se uči iz izkušenj;

-

podpirati vključevanje mladih v aktivnosti, kjer bodo razvijali svoje kompetence in pri tem
uživali (Ferić-Šlehan, Bašić, 2007).
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Z navedenim se strinja tudi Walsheva (v Poljšak Škraban, 2007), čeprav oblikuje razdelitev
drugače. Izloči pomembne procese, za katere meni, da prispevajo k zdravemu funkcioniranju
družine in navede:
-

Povezanost družine in zavezanost članov družine k skrbi in vzajemni podpori med njimi
(Mi smo družina.).

-

Spoštovanje individualnih razlik, avtonomije in potreb posameznikov ter vzgajanje razvoja
dobrega počutja družinskih članov vseh generacij.

-

Za par (starša) so značilni vzajemno spoštljiv odnos, podpora ter enakomerna delitev moči
in odgovornosti.

-

Za vzgojo in skrb, zaščito in socializacijo otrok ter skrb za druge ranljive člane družine je
pomembno učinkovito izvršilno vodenje in avtoriteta staršev.

-

Organizacijska stabilnost, za katero je značilna jasnost, konsistentnost in predvidljivost v
vzorcih interakcije.

-

Prilagodljivost: prožnost v zadovoljevanju notranjih in zunanjih potreb po spremembi,
učinkovito spoprijemanje s stresom in problemi, ki izhajajo iz stresa, ter obvladanje
sprememb in izzivov, ki jih prinašajo prehodi v različna življenjska obdobja.

-

Odprta komunikacija, za katero je značilna jasnost v pravilih in pričakovanjih, prijetna
interakcija ter široka paleta izražanja čustev in empatičnih odgovorov

-

Učinkovito reševanje problemov in konfliktov.

-

Sistem vrednot, ki omogoča vzajemno zaupanje, obvladovanje problemov in povezanost s
preteklimi in prihodnjimi generacijami, etične vrednote in zavzemanje za širšo skupnost.

-

Primerni ekonomski viri za zadovoljitev temeljne varnosti in psihosocialna podpora
razširjene družine, mreže prijateljev ter skupnosti in večjih socialnih sistemov (Poljšak
Škraban, 2007).
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3. Mladi in prosti čas
Prosti čas je za mlade njihov pomemben osebni prostor, kjer preizkušajo medosebne odnose, ko
so lahko to kar so, daleč od odraslih in njihovega nadzora. Za njihov razvoj je ta čas izredno
pomemben, saj v njem razvijajo svoje sposobnosti, se razbremenijo napetosti in usmerjajo svojo
energijo (Bajzek, 2008). Sprememba preživljanja prostega časa v primerjavi z otroškim
obdobjem, je ključna priložnost, da se mladostnik dotika samega sebe in intuitivno spoznava
svojo novo identiteto. Prosti čas predstavlja za mlade čas osebne rasti, ko skozi osebne dejavnosti
preizkušajo same sebe in svoje sposobnosti, ki niso vezane na šolo.
Boškićeva (2005) je zbrala podatke (večinoma iz dela Mladina 2000) in zaključila, da mlade v
Sloveniji v zadnjem desetletju označuje sindrom prelaganja odgovornosti. Zelo zaupajo ožjemu
družinskemu krogu in najintimnejšim prijateljem. Osebne potrebe cenijo bolj kot kolektivne
pravice, manj se zavzemajo za politiko in vero. Prosti čas preživljajo večinoma s partnerji in
prijatelji, njihove najpogostejše dejavnosti so ukvarjanje s športom, obiskovanje kina, gledališč in
koncertov, gledanje televizije in lenarjenje. Vse pomembnejša prostočasna dejavnost postaja tudi
nakupovanje.
Raziskava med mladimi v murskosoboški škofiji (Bajzek, 2008) je pokazala podobno. Na prvem
mestu v pomembnosti preživljanja prostega časa je poslušanje glasbe, na drugem mestu so
njihovi konjički, ki so zelo različni, na tretje mesto so mladi uvrstili druženje s prijatelji, na četrto
ukvarjanje z računalnikom, na peto mesto pa gledanje televizije, kjer iščejo v največji meri
razvedrilo, športne dogodke ali nove informacije preko dokumentarnih oddaj. Za tem so naštevali
še pomoč v domačem gospodinjstvu, uporabo prenosnega telefona, branje ter spanje oz. počitek.
Izven domačega okolja je prevladovalo ukvarjanje z aktivnim športom, sledilo je nakupovanje,
obisk kina in diskotek ter preživljanje prostega časa z vožnjo motorja ali avtomobila. Ob tem
velja izpostaviti, da je prav preživljanje prostega časa izven doma lahko še dodaten dejavnik
ustvarjanja neenakosti, posebej zaradi finančnega vidika.
V raziskavi pedagoškega inštituta konec leta 2003 o prostem času mladih (Boškić, 2005 po Gril,
2004) je bila ena najsplošnejših ugotovitev ta, da s starostjo upada vključevanje v organizirane
prostočasne dejavnosti. Čeprav je bila raziskava izvedena v Ljubljani, pa verjetno nekateri sklepi
veljajo tudi širše.
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Boškićeva (2005) nadaljuje, da prav učno neuspešni mladi, pogosteje od svojih vrstnikov, ne
obiskujejo nobenega krožka, torej pogosteje preživljajo svoj prosti čas pasivno. Neuspešni
srednješolci tudi pogosteje od "uspešnih" vrstnikov hodijo v diskoteke in na zabave, pijejo
alkoholne pijače, kadijo in preizkušajo droge. Pogrešajo infrastrukturo zabave (prav tam).
Ule in Rener (2000) dodajata, da čeprav mladi pogosto simpatizirajo z različnimi subkulturnimi
skupinami in gibanji, so v njih redko udeleženi in niso naklonjeni nasilnim skupinam, kot
npr.skinheadi.
Mladim pri nas je najpomembnejša vrednota zdravje, ključna življenjska področja pa sta družina
in prijatelji (Rener, 2002). Kot že omenjeno so ožji družinski člani in članice ter najintimnješi
prijatelji tisti, katerim mladi najbolj zaupajo. Zanimiv pa je podatek, da v krog zaupnikov ne
štejejo denimo sošolcev in sošolk ter učiteljev (Boškić, 2005). Morda tudi zaradi poudarjanja
tekmovalnosti v šolskem sistemu.

4. Vrstniške skupine in njihov vpliv
Soočanje z vrstniki in prijatelji mladim omogoča razvoj in rast, saj lahko mladostnik le tako pride
do novih spoznanj o sebi, zazna svojo drugačnost (Bajzek, 2008). Vrstniške skupine in mladinske
scene učinkujejo kot socialne maternice, kot prostori pobegov in zavetja pred zahtevami širokega
sveta, ki v visoko tekmovalnih družbah zanesljivo niso majhne. V vrstniških skupinah
posameznik išče simbiotsko bližino in se izogiba zahtevnejšim razmerjem z drugimi
(Rener,1996). Judith Rich Harris (2007) je mnenja, da imajo vrstiki na oblikovanje osebnosti
celo večji vpliv od družine oz. vsaj tolikšnega, kar dokazuje s številnimi primeri, tako iz sveta
človeka, kot primatov.
Otroci od zgodnje mladosti prilagajajo vedenje vrstnikom v svoji skupini, katere dojemajo kot
sebi podobne. Delujejo po večinskem pravilu- kdorkoli se pridruži skupini in se po vedenju
razlikuje od njene večine, je tisti, ki se mora spremeniti.
V raziskavi, ki je bila izvedena med mladimi v murskosoboški škofiji (Bajzek, 2008) se izkaže,
da sta dve najmočnejši motivaciji mladih za srečevanje v skupine motivacija po druženju s
prijatelji (81,6 odstotka) in ker se v skupini dobro počutijo (57,9 odstotka). Kot najbolj pozitivno
stvar v šoli kar 70% vprašanih mladih izpostavi prijateljske odnose s sošolci (prav tam).
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Spontanost in dobro počutje sta torej najmočnejša motiva za srečevanje v skupine. Mladim, ki
niso zadovoljni v svoji družini predstavlja obiskovanje vrstniške skupine beg iz družinskega
okolja.
V mladostništvu se navadno zmanjša število prijateljev. Mladi raje vzpostavljajo odnose z
manjšim številom vrstnikov, kjer pa je večji poudarek na psiholoških značilnostih prijateljstva, na
avtentičnosti, intimnosti, medsebojnem sprejemanju in soglašanju z vrednotami in idejami.
Mladi v skupini oblikujejo tudi svoj občutek vrednosti, zato je pomembno, koliko jih vrstniki
cenijo (prav tam).
Natančnejše študijske raziskave povezane z vrstniki so pokazale tri pomembne točke:
-

da je vpliv vrstnikov večsmeren- sposoben vzpodbujati tako primerno kot neprimerno
vedenje

-

da je multidimenzionalen

-

da je vpliv vrstikov kompleksen proces, ki še vedno ni dokončo raziskan (Brown, Bakken,
Ameringer in Mahon, 2008).

Obstaja visoka povezanost med vedenjem mladih in njihovih vrstnikov (Prinstein in Dodge,
2008). Otroci se učijo obnašati tako, da se indentificirajo s skupino in prevzamejo njen odnos do
stvari, način vedenja, govor, slog oblačenja in podobno. Večina jih to naredi hote, ker želijo biti
podobni vrstnikom (Rich Harris, 2007). Mladi torej posnemajo vedenje svojih vrstnikov.
Posnemajo tudi odklonska vedenja svojih najbližjih prijateljev sledeč njihovemu verbalnemu ali
neverbalnemu potrjevanju in odklonskemu izražanju. Ta proces je znan kot odklonsko urjenje.
((Prinstein in Dodge, 2008). Z navedenim se strinja tudi skupina avtorjev (Brown, Bakken,
Ameringer in Mahon, 2008), ki meni, da je eden najmočnejših napovedovalcev delikvence
posameznika stopnja delikventosti njegovih najtesnejših prijateljev.

5. Šola
Šola je okolje v katerem otrok preživi večji del svojega otroštva in mladostništva. Za marsikoga
so to najlepša in najbolj produktivna leta, za otroke, ki imajo za seboj katero ali vse negativne
izkušnje opisane v poglavjih o okolju in družini, pa leta nočnih mor in poglabljanje težav.

64

Za uspešno udejstvovanje v šoli je pomembna podpora staršev na finančnem in motivacijskem
nivoju, dobra vključenost v okolje in osebnostne lastnosti, katerih veliko otrok, ki so v težavah, ni
uspela razviti. Lomiti se jim tako lahko začne na več nivojih, pogosto pa kar na vseh.
5.1. Izstopajoče vedenje v šolskem prostoru
Kobolt (2010 b) pojasnjuje, da ne obstajajo merila kaj je vedenjsko izstopajoče sama na sebi.
Zarisujejo jih pričakovanja, norme, pravila in kultura v določenem trenutku in določenem
socialno družbenem okolju. Dyck (1982 v Kobolt, 2010 b) pravi, da je kot moteno označeno tisto,
kar nas moti. Strinja se tudi Metljak (2009):"Čustvene in vedenjske težave niso nekaj, kar obstaja
izven socialnega konteksta" (Metljak, 2009, str. 10). Neprilagojenost je v očeh opazovalca.
Resnična patologija pogosto leži v ekologiji razreda (prav tam).
V raziskavi, ki je bila izvedena v devetdesetih letih in je opravila primerjavo med učenci
vključenimi v vzgojne zavode ter učenci, ki so ostali v rednih osnovnih šolah (v Kobolt, 2010 a)
so raziskovalci prišli do zaključka, da je največja razlika med tema skupinama v tem, kako
obvladujejo agresivne impulze. Tisti učenci, ki so jih zmogli obvladati in primerno izraziti so
ostali v rednih šolah kljub učnim ali drugim emocionalnim težavam. Če so se vedli agresivno,
impulzivno in hkrati niso imeli podpore družine, pa so bili napoteni v vzgojni zavod in takrat še
zelo redke stanovanjske skupine. Iz tega sledi, da je agresivno vedenje tisto, ki ga šole nočejo in z
njim ne znajo učinkovito shajati, obenem pa ob storilnostni naravnanosti in vsej birokraciji ne
utegnejo in ne zmorejo obvladovati. Premalo je usmerjenosti v šolsko klimo (Kobolt, 2010 a).
Metljak (2009) dodaja, da imamo največ težav z vedenjem, kadar gre za problem uveljavljanja
moči: vedenje, ki se izkazuje kot moč na eni strani hkrati izpostavlja nemoč na drugi.
Izvorni problemi učencev, ki nase opozarjajo z izstopajočim in velikokrat motečim vedenjem,
imajo praviloma težave, ki sodijo v krog socialnointegracijskih/vedenjskih težav in obenem učnih
težav. Le-te temeljijo:
-

v njihovem praviloma slabem doživljanju sebe

-

v vrednostnem vidiku njihovega samopojmovanja oz. slabe samopodobe

-

v praviloma skromnejših dosedanjih socialnih izkušnjah

-

v socialnem statusu, ki ga uspejo uveljaviti v svojih vrstniških odnosih

-

v dejavnikih njihovega družinskega okolja
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-

vse to pa lahko šolsko okolje omili ali pa utrjuje in izrisuje še močneje (Kobolt, 2010 a).

5.1.1. Otrok v stiski
Otroci, ki vedenjsko odstopajo so pogosto v stiski, katero lahko kažejo na različne načine. Lahko
usmerijo svojo stisko navzven in postanejo nemirni, glasni, moteči ali iščejo pozornost; lahko
lažejo, kradejo, so nasilni do ostalih otrok. Druga možnost pa je, da stisko obrnejo vase in
postanejo odmaknjeni, pasivni, sanjavi, izolirani in neopazni. Ko se takšno vedenje kaže kot
vztrajen vzorec, preko vrste predmetov in aktivnosti, ga smatramo kot čustveno in vedenjsko
težavo (Montgomery, 1999 v Metljak, 2009).
Mladostnikom, ki so ekspanzivni in polni energije je vsak položaj brez strukturiranega dogajanja
lahko vir neugodnega občutja praznine in tesnobe, zato v praznih urah poiščejo izzive za
sprostitev notranjih nezadovoljstev. Navadno imajo namreč premalo pozitivnih izkušenj in
notranje discipline, da bi tak čas znali preživljati s kakšno neškodljivo dejavnostjo (Tomori,
1990). Nemalokrat so agresivni, verbalno in tudi fizično napadalni, moteči.
Eden od motivov agresivnega vedenja je strah. Agresivni učenci, ki jih vodi strah, se hitro
počutijo ogroženi in se zato hočejo braniti. Agresivno vedenje jim daje občutek zmanjševanja
tega strahu, zato se tako pogosto odzovejo v situacijah, kjer se počutijo ogrožene (Metljak, 2009).
(Zanimivo bi bilo raziskovanje ali se nemara enak strah ob tem poraja pri učitelju).
Ti otroci imajo lahko enake odzive tudi do sošolcev. Otroci, ki kakorkoli mučijo druge navadno
prenašajo te vzorce iz svojega družinskega življenja. Tu nastopajo v drugi vlogi, vlogi moči, ki jo
potrebujejo za potrjevanje svoje identitete in navidezne samozavesti. Zubrzyckova (2008, str.22)
navaja: "Otroke, ki so mučitelji od najzgodnejšega otroštva, so navadno mučili v družini. Nihče
jih ni naučil, da lahko svoje odnose z drugimi ljudmi vzpostavljajo na drugačen način kot z
zastraševanjem in izsiljevanjem."
Ker se čustveno vedenjske težave (ČVT) v razredu pogosto manifestirajo v obliki nesodelovanja
ali opozicionalnega vedenja, lahko predstavljajo učitelju osebno grožnjo avtoriteti in občutku
kompetentnosti. Učitelj je ob učencu s takimi težavami bolj obremenjen, posveča več pozornosti
in se morda počuti manj kompetentno, kar gotovo vpliva na vse učence v razredu (Metljak,
2009).
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Šolska kultura so-vpliva na pojavljanje in na odzive na moteče in izstopajoče vedenje (Kobolt,
2010 a). Strinjata se tudi Milivojević Kranjčič in Pšunder (2008) in navajata, da bolj ko so
mladostniki v konfliktih s starši ter slabši ko imajo odnos do šole, bolj vedenjsko odstopajo.
5.1.2. Učitelj v stiski
Obseg in raznolikost vedenjskih in čustvenih težav zahteva od učitelja, ki ima v razredu
take/takega učenca paleto strategij in sposobnosti za doseganje produktivnih rezultatov z
njimi/njim. Cheney in Barringer (1995) navedeta kot najbolj ključne: znanje osnovnih tehnik
svetovanja, učenje pozitivnih socialnih veščin in učinkovitih strategij reševanja problemov.
Njuna raziskava o kompetencah učiteljev za delo z otroci s ČVT (prav tam) pa pokaže, da so
ravno to področja, na katerih so se učitelji ocenili kot najmanj kompetentne. Učiteljevo
pomanjkanje znanja in veščin v povezavi s ČVT je zlasti težavno pri eksternaliziranemu
obnašanju teh učencev. Pogosto jih zato vidijo zgolj kot agresivne (tudi nevarne).
Zaradi težkih delovnih pogojev, katere zaznavajo učitelji učencev s ČVT, jih je svoj položaj v
obsegu prvih treh let poučevanja zapustilo od 30 do 50 odstotkov (Center & Kaufman, 1993 v
Cheney in Barringer, 1995). Bolj kot katera druga skupina, učenci s ČVT povzročajo težave, ki
vplivajo na uslužbence na zelo osebni ravni. Takšni problemi pogosto izzivajo družbene in
čustvene odnose med učiteljem in učencem, kar je lahko za oboje zelo stresno. Občutek
pomanjkanja kompetenc za delo s temi učenci pri učiteljih pa to še poslabšuje. Za doseganje
boljših izobraževalnih rezultatov z učenci s ČVT Cheney in Barringer (1995) predlagata, da
imajo šole zadostno število kvalificiranega osebja, da vključujejo te otroke v redne šolske
programe in so tako v rednem stiku s to populacijo, kar jim omogoča spoznavanje, soočanje in
učenje za nadaljnjo delo.
Metljak (2009) je mnenja, da je odklonsko in moteče vedenje vzajemno povezano z učiteljevim
odnosom. Učitelj na mlade ne vpliva zgolj s tistim, kar jim govori, temveč tudi s svojim
vedenjem in ravnanjem, s tem kar v resnici je in počne (Svetina, 1992 v Bajzek, 2008).
V raziskavi med murskosoboškimi mladimi (Bajzek, 2008) je kar štiri petine mladih kot najbolj
zaželene opisali učitelje, ki so pravični do vseh. Dodatno (po vrstnem redu) so izpostavili še, da
so razumljivi, pozorni na tiste, ki imajo učne težave, pripravljeni in kompetentni, pripravljeni na
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osebni dialog, strogi in zahtevni ter občutljivi za problematične. Tivadar (2000) prav tako navaja,
da je pomemben dejavnik odnosa do formalne avtoritete mnenje o njeni pravičnosti.
Posamezniki, ki menijo, da jih formalna institucija obravnava enakovredno kot druge, imajo o
njej dobro mnenje (prav tam). V primerih otrok z izstopajočim vedenjem pa pogosto prihaja do
posploševanja in je zaradi vedenja lahko kaj hitro označen kot dežurni krivec za vse, kar se zgodi
neprimernega. Tivadarjeva (2000) tu prepoznava začarani krog, saj če primerjamo povprečja
prestopniškega vedenja, vidimo, da so k njemu bolj nagnjeni prav učenci, ki zaznavajo
neenakovredno obravnavo.
Na te otroke ima pogosto vpliv tudi šolski sistem kot tak, saj je njegova organizacijska struktura
izrazito srednjeslovska in tako predstavlja velik razkorak s kulturo npr. delavkih otrok. Iz tega
sledi, da učitelji kritizirajo način govorjenja, videz in manire otrok delavskega razreda, prek tega
pa postanejo otroci negativno naravnani do šolskih avtoritet (prav tam).
5.2. Samouresničujoče prerokbe
Robert Rosenthal (2005) je v svojem poskusu o vplivu pričakovanj učiteljev do učenca in s tem
povezanih učnih rezultatov pri njem potrdil delovanje samouresničujočih prerokb ali napovedi,
kjer so učenci, za katere so dejali, da so inteligentnejši, dosegali boljše rezultate, čeprav so bili na
inteligenčnih testnih povprečni ali podpovprečni. Rosenthal (2005) utemeljuje nastalo situacijo s
tem, da se učitelji, ki imajo višja pričakovanja preprosto bolj potrudijo pri poučevanju , ponudijo
nekako več "podatkov" zaradi mnenja, da so jih sposobni tudi več asimilirati.
Ker je merjenje inteligentnosti s testom zahtevno in ne nujno pokaže realnega rezultata, se lahko
za potrditev o uresničevanju tovrstnih prerokb usmerimo kar v vsakdanje življenje.
Precej vsakdanji primer je npr. primer spolnega tipiziranja otrok, kjer npr. od deklice
pričakujemo "dekliško obnašanje", kar izključuje agresijo (celo samoobrambo), odobrava nežnost
in nemočno vlogo. S tem, ko se rodi biološko ženska sproži pri ljudeh določena pričakovanja in
izrečene ter neizrečene napovedi o svoji vlogi v družbi. Da to resnično deluje lahko opazimo pri
večini žensk preko njihovega vedenja, pojmovanja sebe in še česa. Potrditve temu lahko
prepoznamo tudi v besedah Repovša (2000,str.98), ki meni, da je "veliko prepričanj, mnenj,
pričakovanj in drugih vsebin trenutnega notranjega modela sveta posameznika, rezultat
informacij in znanja, ki smo ga pridobili s pomočjo socialne interakcije". "Notranji model sveta
(posameznikovo doživljanje, posameznikova zavest, itd.) predstavlja sestavni del delovanja
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človekovega kognitivnega sistema" (Repovš, 2000, str.96). S tem, ko pripisujemo nekomu
določene značilnosti vplivamo nanj navadno tako, da se začne vesti v skladu z našimi
pričakovanji, ker dobiva preko socialne interakcije informacijo o sebi, ki jo ponotranji.
Posameznik lahko mnenja ali pričakovanja drugih tudi ne sprejme oz. ne dopusti vpliva na
njegovo identiteto, vendar mora imeti le-to za tako izbiro že dokaj izoblikovano. Iz tega sledi, da
so najbolj dovzetni otroci, ki temelje identitete še oblikujejo. Vedenje in pričakovanja, ki jih do
otrok gojijo starši in delavci šole imajo torej veliko moč, saj so to osebe, s katerimi otrok
preživlja svoj vsak dan.
Nastran Uletova (1997) prav tako opiše, da je precej raziskav je ugotavljalo, da se učitelji do
učencev, o katerih imajo negativne predsodke, vedejo drugače kot do učencev, ki jih imajo za
marljive in uspešne. V povezavi s teorijo samouresničujočih napovedi bi tako lahko razložili tudi
primere učencev, ki veljajo za delikventne in v večini primerov obenem učno neuspešne.
"Učitelji, ki sprejmejo takšne delitve (na dobre in slabe učence), s svojim obnašanjem, zlasti s
svojo diskriminatorno interakcijo, sčasoma zbudijo pri "zaznamovanih" učencih negativne
rezultate, občutke nesposobnosti, manjvrednosti in jim s tem avtomatično znižajo motivacijo za
delo in sodelovanje" (Nastran Ule, 1997, str.186). Dejanski neuspeh takega učenca seveda potrdi
učiteljeva prepričanja in mu daje občutek opravičila za svoje ravnanje in ves sistem je zaokrožen.
"Šele v zadnjih letih se stroke ozaveščajo dejstva, da prav z označitvami še bolj stigmatizirajo in
poslabšajo otrokov/mladostnikov položaj" (Kobolt, 2010 a, str. 162).
Morda je prav učinek pričakovanj tudi eden ključnih elementov visokega osipa na ravni
poklicnega izobraževanja v Sloveniji. Poklicne šole namreč slovijo kot šole za manj sposobne in
neinteligentne otroke (Mencin Čeplak, 2000).
5.3. Pritisk storilnosti = uspeh ali neuspeh
Investicija v izobrazbo in osebnost mladostnika postaja vedno večji strošek družin, uspeh mladih
v šoli in izven-šolskih dejavnostih pa se obravnava kot merilo njihove splošne uspešnosti, zato je
posebno ranljiva skupina mladih, ki imajo težave z učenjem in jim ne uspe končati izobrazbene
poti (Kobolt, 2010 b). Šola po mnenju Tomorijeve (1990) zahteva predvsem sposobnost
socialnega prilagajanja, pripravljenost za sodelovanje ter zmožnost odpovedovanja trenutnim
drugačnim željam, kadar delo za šolo zahteva intenzivnejše prizadevanje. Pri učencih, ki imajo
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težave z učenjem pa velikokrat prevladuje ravno nasprotno: želja po vznemirjenju in dogajanju,
osnovna nestrpnost, težave pri konstruktivnem povezovanju z vrstniki in že zgodaj vzbujeni
odpori do avtoritet se pri njih seštevajo z neuspehi, ki jih slabo prenašajo" (Tomori, 1990).
Obenem tako ti mladostniki navadno izhajajo iz okolja, kjer izobraženost in znanje ni posebna
vrednota ter jim je šola prikazana bolj kot nujno zlo.
Vse omenjeno jim otežkoča tudi popravljanje napačnih korakov, zato navadno gojijo do šole
vedno večji odpor. Kot posledica se velikokrat pojavlja izostajanje od pouka ter vedenje, ki ni v
skladu s šolskimi pravili. Oboje se mnogokrat stopnjuje do izključitve mladostnika iz rednega
šolanja in ker razne druge oblike izobraževanja (npr. večerna šola) zahtevajo še več vztrajnosti,
samodiscipline in volje, svojega izobraževanja ne nadaljujejo nikjer, kar jim dodatno znižuje
samopodobo in krepi njihovo sovražno naravnanost do avtoritet in okolja.
Kobolt (2010 a) je mnenja, da je med učno uspešnimi in neuspešnimi zlasti značilno razhajanje v
samopojmovanju ter motivacijskih naravnanostih. Neuspešni učenci doživljajo precej strahu,
občutkov manjvrednosti, manj zaupajo vase in menijo, da je njihovo vedenje impulzivno. Pri
primerjavi učencev, ki so bili napoteni v vzgojne zavode, s tistimi, ki ostajajo na rednih šolah,
slednji ne kažejo agresivnega samouveljavljanja in delikventnega vedenja (v smislu prestopanja
pravil in ekspanzivnega uveljavljanja svojega položaja ). Njihovi vedenjski stili so tako za okolje
manj obremenjujoči. Učno neuspešni učenci, ki so vključeni v redno šolanje so v primerjavi z
učno neuspešnimi učenci vključenimi v zavod, uspešno internalizirali zapovedi in pričakovanja
okolja. Razpolagajo torej z zadostno samokontrolo in izražajo kljub nižjim šolskim ocenam,
enako pripravljenost za delo kot njihovi učno uspešni vrstniki. (Kobolt, 2010 a).
Empirični podatki, dobljeni na vzorcu osmošolk in osmošolcev v Raziskavi centra za socialno
psihologijo v letu 1998 (Mencin Čeplak, 2000) potrjujejo tezo pomembnosti šolskega uspeha za
mlade, saj ga je kar 77.1 odstotka označilo najvišje na lestvici vrednot. Prav zato je razumljivo,
da je strah pred neuspehom zelo obremenjujoč. Največjo stisko tu doživljajo otroci in mladostniki
(73.7 odstotka), ki s svojim učnim uspehom niso zadovoljni zaradi pritiska staršev.
Ista raziskava (prav tam) prav tako navaja, da več kot polovica vprašanih (58.7 odstotka)
odgovarja, da je za njihov razred "zelo" in "srednje" značilno, da učitelji in učiteljice ne
spoštujejo slabših učenk in učencev. Tako se pritisku staršev pridruži še pritisk učiteljev. Vse to
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nakazuje, da se s slabšim učnim uspehom povečuje nevarnost, da se intenzivirajo konflikti doma
in v šoli do te mere, da rahljajo zaupanje vase in v druge.
Neredko neuspeh pri določenem predmetu (posebej tistemu, ki zaseda višje mesto v hierarhiji
vrednosti, ker naj bi bil neposreden dokaz inteligentnosti, kot npr. angleščina in matematika)
vpliva na slabšo oceno pri drugem in tako otrok nima možnosti kompenzacije, s čimer bi si lahko
pridobil in utrdil zaupanje vase in v svoje sposobnosti (Mencin Čeplak, 2000).
Šolsko neuspešni rešujejo svojo šolsko nekompetentnost tako, da odklonijo in relativizirajo
pomen in vlogo šole. Namesto te na vrednosti pridobi pomen avtonomije in moči, združevanje
med enakimi ter iskanje alternativnih potrditvenih strategij. Te se pogosto kažejo v opozicijskem
vedenju do učiteljev in zmanjševanju njihove avtoritete, kar posledično povzroči proti-reakcijo
učiteljev ter utrdi začarani krog in vodi v reaktivno formacijo (v spremenjeno vedenje kot
obrambo na stalno doživljanje neuspešnosti, ki se lahko kaže bodisi kot zmanjšana samopodoba
ali pa pretirano poveličevanje samega sebe in želja po nenehnem, socialno neprilagojenem
samopotrjevanju). (Kobolt, 2010 a).
Zaključno dejanje je v takih primerih pogosto predčasna zapustitev šole.
Tveganje za šolski osip se začne razvijati že zelo zgodaj, k njemu pa prispeva več razlogov, med
drugim naraščanje napetosti med osebnimi težavami in pogoji, ki so povezani z družino ali
socialnim okoljem učenca ali s šolskimi procesi in odzivi. Ugotovljeno je, da posebej izstopajo
naslednje značilnosti, ki zaznamujejo mlade osipnike: pretežno nizek socialno-ekonomski status
družin, slabša izobrazbena struktura staršev, manjše spodbude z njihove strani in slabi odnosi ter
zaznava, da je bil odnos učiteljev do njih slabši kot do uspešnejših učencev (Ule, 2008).
Rener (2000 v Rapuš Pavel 2008 b) meni, da je eden pomembnih razlogov visokega osipa in
predčasnih izstopov iz šole na nižjih poklicnega in srednješolskega izobraževanja dejstvo, da
izbira šolanja in poklica ni rezultat dejanskega poklicnega interesa in avtonomne odločitve
mladih, temveč pogosto posledica nizkega učnega uspeha ali slabih ekonomskih razmer, ki silijo,
da se šolajo čim bližje domu. Neuspeh tako zapira poti kar vodi v njegovo poglabljanje.
Cullingford in Morrison (1996 v Mencin Čeplak, 2000) ugotavljata, da je dejanje izstopa iz šole
le končna točka v dolgi zgodovini, ki jo zaznamujejo občutja izoliranosti. Pogosto to predstavlja
konec dolgega procesa slabšanja odnosov med učencem in šolskim osebjem, še posebej, če je za
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učitelje pomembno predvsem učenčevo vedenje in znanje in če šolo obravnavajo kot sistem, ki se
mu mora otrok preprosto prilagoditi. Začetkov tega procesa odrasli običajno niti ne opazijo ali pa
se zdijo znaki občutij osamitve tako običajni, da jih ne problematizirajo. Pogosto ta občutja do te
mere obremenjujejo učenca, da se mu zdi, da v šolo ne sodi več in jo zapusti pred pričakovano
formalno sankcijo. S formalnega vidika je to prostovoljen izstop, z vidika prizadetega
posameznika pa nekaj, kar bi se prej ali slej moralo zgoditi (Mencin Čeplak, 2000).
S tem se strinjata tudi Finn in Rock (1997 v Ule, 2008), ki menita, da je izstop iz šole vedno
kumulativen proces in ne impulzivno dejanje. Ule (2008) nadaljuje, da je izpad iz šole ponavadi
povezan še s kakšnim osebnim ali socialnim problemom, zaradi katerega je učencu težavno
opravljati šolske obveznosti in upoštevati šolska pravila. Da bi razumeli kompleksne medsebojne
vplive med značilnostmi učencev in šolskimi procesi, so nekatere raziskave ugotavljale, katere
razloge za izstop iz šole navajajo učenci sami. Wehlage in Rutter (1986 v Ule, 2008, str. 376) sta
razloge strnila v to ugotovitev: "Učenci zapustijo šolo, ker jih v šoli ne marajo in ker jim šola ni
všeč." Sama med obojim vidim vzročno povezavo in menim, da marsikomu morda šola ni všeč
ravno zato, ker jih tam ne marajo. Posameznik, ki se v šoli ne počuti dobro, jo želi čimprej
zapustiti in se ne odloča za nadaljne šolanje (Tivadar, 2000).

Otroci s čustvenimi in vedenjskimi primanjkljaji so pogosto med skupino tistih, ki šolo zapustijo
predčasno. Cheney in Barringer (1995) v svoji raziskavi o kompetencah učiteljev za delo z otroci
s ČVT, ugotavljata, da je med temi otroci kar 50 % takšnih, ki zaključujejo študij pred
dokončanjem, kar pa predstavlja nevarnost za vključevanje v druge skupine, tudi delikventne.
Izpad iz šolskega sistema

namreč za seboj povleče še večjo nevključenost v širše okolje,

velikokrat takrat otrok izgubi tudi vse stike z vrstniki preko katerih bi bil lahko deležen
pozitivnega zgleda ter svojo potrebo po sprejetosti izpolnjujejo z vključevanjem med tiste, ki so
prav tako kot sam, ostali ob robu. Z njimi potem išče načine uveljavitve, ki so neposrednejši in
zanj lažji (Tomori, 1990). Preko ne dokončanja šolanja postanejo ti mladi posebno ranljiva
skupina, saj niso uspeli pridobiti poklica in nimajo ustreznih zaposlitvenih izkušenj, kar jih ob
tekmovalnosti na trgu delovne sile, umešča v kategorijo najtežje zaposljivih. Njihov družbeni
položaj zaznamuje izključitev iz šole in dela, to pa jih uvršča v obrobno družbeno skupino
(Kobolt, Grcić, 2008). "Ti mladi so marginalizirani, zanje so značilni visoka stopnja negotovosti
v lastne sposobnosti, nizka samopodoba, pomankljive funkcionalne socialne in komunikacijske
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spretnosti, strah pred neuspehom, brezposelnostjo in socialno izključenostjo" Kobolt (2010 b,
str.12).
5.4. Šola kot sistem- spremembe postajajo nujne
V naših rednih šolah je verjetno kar velik del otrok z izstopajočim vedenjem usmerjenih kot
učenci s posebnimi potrebami- bodisi kot tisti s primanjkljaji na posameznih področjih učenja,
redkeje kot učenci s čustvenimi in vedenjskimi težavami/motnjami (Kobolt, 2010 b).
Kobolt (2010, a) nadaljuje, da čeprav ne zanikamo pomena in vloge primerne pomoči za
učenčevo napredovanje na učnem področju, zgolj učna pomoč ne pokrije vseh potreb, ki jih delo
s temi skupinami zahteva, saj njihovi problemi praviloma temeljijo na področju čustev in
izkušenj iz odnosov vse od zgodnjega otroštva, ne pa na učnem področju. Menim, da so učne
težave prej posledica vseh nakopičenih izvornih vzrokov, kot pa sam vzrok. Kljub temu pa so
šolske izkušnje za posameznika prav tako stigmatizirajoče in omejujoče.
Ključna se mi zdi sprememba opredelitve "čustvene in vedenjske težave", saj se otrok ne usmerja
vanjo morda tudi za to, ker sproža negativen odziv pri starših, ki prehitro razumejo, da želijo
njihovega otroka označiti kot moteno osebnost, kot nepridiprava. V zahtevnem iskanju stika s
starši in vztrajnemu delu za ohranjanje odnosa z njim, učitelji in svetovalni delavci tako morda ne
radi "tvegajo odnos s starši" in otroka raje usmerijo kot učenca s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja.
Za te učence pa je pomembno graditi kulturo skupnosti, ki jih bo vključila in podprla v njihovih
potrebah po pripadnosti in participaciji, ne zgolj nuditi učno podporo. Metljak (2009) za
opredelitev tovrstnih težav predlaga besedno zvezo; "posebne vzgojno-izobraževalne potrebe", ki
bolj vključuje inkluzivno paradigmo, saj govori o tem, da imajo ti otroci na vsakokratno, torej
današnjo vzgojo in izobraževanje, vezane potrebe. Še pravičnejša bi bila opredelitev, ki bi
vključila celoten kontekst npr. "posebne vzgojno izobraževalne potrebe, povezane z
izobraževanjem v obstoječem šolskem sistemu" (Metljak, 2009).
Tisti, ki niso usmerjeni pa v rednih šolah veljajo predvsem kot naporni, moteči, izstopajoči
(Kobolt, 2010 b), kar je zanje še slabše.
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Ne glede na vse teoretične opredelitve Bajzkova (2008) dodaja, da vsi mladi dandanes v šoli
dobijo premalo vzpodbud za osebnostni razvoj in rast, priložnosti za reševanje osebnih težav in
spoznavanje sebe ter pomoči pri čustvenem dozorevanju na račun storilnostne naravnanosti
današnje šole. S tem se strinjajo tudi mladi v njeni murskosoboški raziskavi (prav tam), ki
menijo, da je šola nič (13,5 odstotka) ali le malo (38,6 odstotka) učinkovita pri spoznavanju sebe.
Še manj pa čutijo, da jim šola pomaga pri čustvenem dozorevanju. Kar 20, 5 odstotka jih meni,
da je šola pri tem popolnoma neučinkovita ali le malo učinkovita (40,4 odstotoka).
Zato je ključno, da se začne šolski sistem spreminjati. Šola bi morala opravljati tri naloge:
pomagati otrokom in mladim razvijati njihove osnovne človeške potenciale, jim posredovati
kuturne vrednote naroda in človeštva ter vse tisto znanje, ki j potrebno za življenje in poklicno
delo. Torej tudi poznavanje sebe in drugih ljudi, znanje o medčloveških odnosih in pravem
ravnanju s sabo in drugimi, s čimer se globoko strinjam tudi sama, kakor tudi z nadaljevanjem, ko
pravi (prav tam), da bi se v šolah morali učiti zlastni veščin in načinov pridobivanja znanja
(dodajam: in njegove uporabe), ne pa zgolj memoriziranja in reproduciranja naučenega (prav
tam).

74

Empirični del
1. Koncepti
Prebrana literatura mi je dala širši vpogled v doživljanje mladostnika s težavami v socialni
integraciji ter orisala morebitne vzroke za nastanek teh težav. Svoj teoretični del pričenjam z
nekaj osnovnimi koncepti in predvidevanji:
-

da je ključen dejavnik vpliva na otroka in kasneje mladostnika družina,

-

da ti mladostniki pogosto izhajajo iz družin, kjer je prisotno nasilje in alkohol,

-

da je posebno za predstavnike moškega spola ključen odnos z očetom, katerega kot lik
posnemajo,

-

da so mladostniki s težavami v socialni integraciji zaradi svojega problematičnega vedenja
pogosto v neskladju z okoljem v katerem živijo,

-

da so ti mladostniki pogosto stigmatizirani in "dežurni krivci" (se jim pripiše krivda brez
posebnega dokazovanja, zgolj na podlagi prejšnjih izkušenj z njimi),

-

da imajo izrazite težave v šoli, katero pogosto predčasno zapustijo.

2. Raziskovalna vprašanja
Na podlagi zgornjim konceptov sem tako oblikovala raziskovalna vprašanja, katerim bom sledila
skozi pogovore oz. želela nanje dobiti odgovore:
-

Kje so ključne razlike med delikventnim in šolsko uspešnim posameznikom?

-

Kakšen je vpliv družine, da postane otrok v mladostniškem obdobju težaven in upirajoč do
mere delikventnosti?

-

Kakšen vpliv imajo na delikventnega mladostnika njegovi vrstniki?

-

Kako tak mladostnik funkcionira v šolskem sistemu?

-

Kaj vpliva na to, da se tak mladostnik vključi v zavodsko vzgojo?

-

Kako tam mladostnik vidi sam sebe in svoje početje?

-

Kako tak mladostnik vidi svojo prihodnost?
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3. Raziskovalna metodologija in postopek zbiranja podatkov
Kot tehniko pridobivanja podatkov sem uporabila polstrukturirani intervju, kar pomeni, da sledim
nekaterim prej pripravljenim vprašanjem, obenem pa puščam osebi prosto pot, da sama izpostavi
vse, kar se ji zdi pomembno. Omenjeni način dopušča širino, kar je njegov pozitivni vidik, hkrati
pa je ta širina precej odvisna od zgovornosti in odprtosti vprašanega, zato se tudi moji intervjuji
iz tega vidika razlikujejo. Z vnaprej pripravljenimi vprašanji sem zajela vsa ključna področja* :
-

Osebnost in pogled nase

-

Vpliv družine

-

Vpliv vrstnikov

-

Trenutno doživljanje svojega stanja

-

Šolsko področje

-

Želje in pogled na prihodnost

Odločila sem se, da bom v svoj vzorec zajela samo predstavnike moškega spola, ki so v obdobju
adolescence, torej fante med 13 in 19 let. Izbor moške populacije se mi je zdel primernejši, ker
fantje večkrat svoje težave eksternalizirajo (torej kažejo s protislovnostjo okolju in avtoritetam),
kot to počno dekleta.
Izvedla sem tri intervjuje, dva s fanti, katera imata izrazite težave v socialni integraciji, enega pa s
fantom, ki je v socialni integraciji zelo uspešen in predstavlja drugi pol, ki ponudi primerjavo.
Med fantoma s težavami v socialni integraciji je bil eden po izključitvi in šole vključen v
Zavodsko vzgojo, drugi pa ne. Na tak način sem želela prepoznati, kateri dejavnik so-vpliva
(poleg problematičnega vedenja in kršitev ustaljenega reda in pravil) na vključitev v vzgojni
zavod.
Kontakte fantov sem dobila na različne načine. V kontakt s fantom iz vzgojnega zavoda me je bil
pripravljen pripeljati

ravnatelj Zavoda za vzgojo in izobraževanje Logatec. Izbor fanta so

opravili po ključu časa bivanja v zavodu, saj to po njihovem mnenju pomeni stanje
delikventnosti. Pri fantih, ki v zavod šele pridejo ali so tam krajši čas opažajo mnogo več
delikventih dejanj in drugega neprimernega vedenja kot pri fantih, ki so v zavodu dlje. Fant, s
katerim sem vzpostavila kontakt, je v zavodu krajši čas, a obenem dovolj dolgo, da pozna
*

Po okviru predelane literature.
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delovanje in že ima občutek zavodske vzgoje, ni pa na zaključku svojega bivanja in tako že
pripravljen na ponovno aktivno vključevanje v okolje.
Kontakt s fantom, kateri ima za seboj delikventno kariero, pa ni vključen v vzgojni zavod, mi je
priskrbel lokalni Center za socialno delo. Socialna delavka se je z njim dogovorila za termin
pogovora.
Fanta, ki nima težav v socialni integraciji oz. je v njej zelo uspešen, mi je predlagala prijateljica
psihologinja, katerega je sama opazila v svojem okolju (svoji vasi). Po dogovoru z njim mi je
posredovala kontaktno telefonsko številko preko katere sem se z njim dogovorila za termin
pogovora. Nobenega od fantov nisem predhodno poznala.

4. Obdelava podatkov
Pogovore sem, po privoljenju vsakega intervjuvanca, snemala in kasneje opravila dobesedno
transkripcijo. Dobeseden prepis vsebuje narečje in njihove slengovske besede. Prav tako stavkov
nisem preoblikovala po vrstnem redu besed ali slovnično, z željo, da bi iz podatkov dobila ne le
zgolj besedno gradivo, temveč tudi vse ostale vtise, ki jih lahko ponudi. Z enakim namenom
vključujem njihove dobesedne izjave tudi v interpretacijo.
Ker sem z vprašanji sledila zgoraj omenjenim področjem (osebnosti in pogleda nase, vplivu
družine, vplivu vrstnikov, trenutnem doživljanju svojega stanja, šolskem področju ter željam in
pogledu na prihodnost), sem intervju obdelala tako, da sem pod našteta področja zbrala ključne
izjave mladostnika in jih povezala v zaključeno celoto preko interpretacije.
Pri vsakem izmed mladostnikov sem bila pozorna, če je morebiti prevladovalo še katero
področje, ki ni bilo zajeto med predvidena vprašanja in ga je torej želel zavedno ali nezavedno
izpostaviti sam. Število izjav se razlikuje, ker so bili mladostniki različno zgovorni.
Svoje intervjuje sem vsakič začela z vprašanjem: "Povej mi prosim svojo življenjsko zgodbo. Kar
se spominjaš iz otroštva, od začetka naprej." Ker je vprašanje zastavljeno široko je navadno tisto,
kar oseba najprej izpostavi, zanjo pomembno, drugače ji ne bi prišla na misel prav ta izjava. Iz
tega vidika sem tako pri vsakem izpisala tudi ta prvi stavek, ga umestila v področje, v katero se
mi je zdelo, da spada ter ga uporabila pri interpretaciji.
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V interpretaciji sem vprašanja, na katera se navezujejo njihovi citati in niso direktno objasnjena v
besedilu, pisala pod opombe.

5. Rezultati
5.1. Predstavitev in interpretacija pogovora z mladostnikom številka 1
5.1.1. Ozadje pogovora:
Pogovor sem izvedla z 17 letnikom, kateremu dajem ime Jure*. Dogovor za kontakt je izvedel
Center za socialno delo.
Jure živi v zelo majhnem mestu na Primorskem, v blokovskem naselju, v katerega so se iz
drugega dela mesta preselili, ko mu je bilo 12. let, kar sam vidi kot veliko spremembo, predvsem
zaradi nove družbe, katero je tu dobil.
Starša sta poklicno in srednje izobražena in Jure je njun edini težko pričakovani otrok. Nanj sta
čakala kar 7 let in Jure meni, da ga zato bolj razvajata. Z začetkom adolescence so se začele
šolske težave. Stopnjevale so se z upori proti avtoritetam ter beganjem iz šolskega okolja. Jure je
bil iz rednega šolanja izključen in predlagan za zavodsko vzgojo, vendar ni bil v zavod nikdar
vključen zaradi nestrinjanja staršev. Trenutno obiskuje popoldansko izobraževanje, katero vidi
kot nujno muko. V svoji zgodovini ima precej kriminalnih dejanj (kraje, pretepi, poškodovanje
tuje lastnine, prekupčevanje droge itd.). Ima svoj krog prijateljev, s katerimi sodeluje pri
kriminalnih dejanjih. Po njegovih besedah pozna "visoke liderje" v kriminalu, tudi izven meja
Slovenije.
Sam zase pravi, da je videl že vse in se ne more primerjati z ostalimi svojimi vrstniki, ki so po
njegovem mnenju še otroci. Večkrat omeni strah pred polnoletnostjo, saj to s sabo prinaša
odgovarjanje za svoja dejanja, tudi z zaporno kaznijo.
Že pred 17. letom si je sam kupil avto in motor. Starši so verjeli, da je denar sam privarčeval.
Meni, da bi se za spremembo moral preseliti drugam, vendar pozna ljudi iz kriminalnega
področja vsepovsod, kar se mu zato ne zdi dovolj realna rešitev.
Ob mojem prihodu je bil v družbi še dveh prijateljev, verjetno zaradi občutka varnosti, saj ni
vedel koga točno pričakovati. Prijatelja sta se kasneje poslovila. Bil je oblečen v bela oblačila

*

Ime je izmišljeno zaradi varovanja osebnih podatkov in nima nikakršne povezave s pravim imenom osebe.
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modnih znamk in cel pogovor stal, saj se na klopci, na kateri sva pogovor snemala, kot je
pojasnil, ni želel umazati.
Po pogovoru sem poklicala socialno delavko, katera mi je uredila stik z njim, da sem preverila
nekaj razumevanj, saj so me nekatere izjave presenetile.
5.1.2. Predstavitev pogovora po področjih z interpretacijo:
OSEBNOST IN POGLED NASE
Skozi celoten pogovor Jure večkrat in na različna vprašanja 1 izpostavi svojo ločitev življenja na
čas pred in po 12.-im letom starosti, kar je specifična zanimivost tega pogovora. Pred temi leti
pravi, da je bil običajen otrok: "Ja ne vem, do dvanajstega leta sem bil vredi, pač priden, kolkor
tolko, in pole... Pol se je začnlo."
Sem delu šolo normalno, se uču stalno. Sploh nisem bil zuni kej preveč. Pol smo se preselil tle, v
bloke, in pol se je začnlo (smeh). In pol tle sem spoznu klapo in to, ne in pol... In pol ne vem."
Po 12. letu, kar sovpada z začetkom adolescence, se je po njegovih besedah vse spremenilo: "Jaz
sem se ful spremenu. Pač. Ko sem bil majhen, ne vem. Jaz sem se stalno ful... Sem bil tak, bolj...
Za vsak drek sem se jokal, ne vem... (smeh) Ne vem... Ful sem se pustu, da me drugi zajebavajo in
tko. Pa bil sem bolj tak, bilo kaj mi je kdo reku, sem se ustrašu takoj, ne vem. Mi je kdo kaj reku,
sem zameru, sem se joku takoj. In pol od dvanajstga leta naprej, čist drugače. Zdej, ne vem,
tuki... Vse se je spremenilo, no. Ne vem. Pol od dvanajstga leta naprej propalitis. (smeh) Črta.
Od takrat naprej, sem imel dosti pizdarij s policijo in tko".
To svojo spremembo sam označi kot posledico preselitve v drugi del vasi in s tem povezane
pridobljene nove družbe oz. prijateljev in tega, da se sedaj zna postaviti zase in se več ne pusti,
kar vodi v pretepe: "Ma, ja. Ker jest se zdej več pol ne pustim. Lih v tem je problem, ko sem bil
majhen, mene so ful zajebavali, ne? Ne vem... Ma v glavnem ful so me zajebavali, ne.. Vedno sem
se pustu zajebavat. Zdej pa nč, zdej pa…Kaj. Vsaj vidi pole. Ne vem. Te zajebava... Zdej te ne
nobeden več. Dosti jih je, nevem. Sem se pretepu z njimi in smo najboljši kolegi zdej. Ma ne vem,

1

Kaj mi lahko poveš o svojem otroštvu?
Česa se spominjaš iz osnovne šole?
Kako vidiš te svoje pretepe?
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ne zajebava te zdej noben tolko koker prej". V nadaljevanju izpostavi, da se do njega drugi vedejo
drugače kot prej predvsem zaradi tega, ker ni sam, ker ima za seboj svojo družbo iz česar
sklepam, da mu družba oz. njegova udeležba v njej vzpodbuja občutke varnosti in pomembnosti,
kar podrobneje opredelim v področju o vrstniškem vplivu.
Norčevanje vrstnikov iz njega v otroštvu in šibkost, ki jo je verjetno ob tem občutil, mu
predstavlja največjo travmo in v tem vidi vzrok svoje trenutne agresivnosti: "In po mojem je lih to
zdaj krivo, da sem tak bolj. Kaj jaz vem, da sem malo bolj agresiven. Hitro, ne vem, se razjezim.
Vsi so rekli isto, da ko se razjezim, je boljše, da ni nobenega zraven."
Čeprav Jure čas pred in po 12. letu izredno ločuje, več citatov pokaže, da je občutljiv in poln
občutkov nemoči še danes: "Jaz, ne vem, ful hitr popizdim. Ne vem. Ker maš folk, tuki, še posebej
v S. "O glej tega, čefur, lej ta in ta"...In pri nas gre to takoj na živce. To mu takoj, bejzbolko mu
spucaš u zobe. Ne vem (smeh) Taki smo mi tle". Na vprašanje ali ga take besede prizadenejo,
odvrne: "Ma ja. Ne, vse me prizadane. Ne vem. Mi gre ful na živce to, da mi familijo kej."
Občutke nemoči premaguje z agresijo in tem, da takoj pokaže, da iz njega ne gre norcev briti, kot
sam vidi situacijo. S tem krepi vero vase in svojo navidezno samozavest in ne dovoli, da bi jo kar
koli porušilo, zato na vprašanje, ali ga je morda vseskozi malo strah, da bi ga drugi pretepli, takoj
odločno pove: "Ma ni. Prej je bil, ja. Ma zdej ne. Am jest kot folk... En primer, so pršli eni dilerji
iz Ljubljane , tle v Senožeče, ko so bli. Isto iskali klince. Takrat sem mel še šestnajst let. Pa sem
klicu ene, ko so še nad temi, in pol ko so vidli, ne vem, koga ma ta klinac čez. Nimam vrste. Pa
niti ko nisem nikoli sam, to mi je najbolj važno. Pa če bi bil sam, itak, sploh ne vem kako bi zdržu.
Pol bi me, takoj bi me". Na koncu tega citata je zaznati, da je strah pravzaprav prisoten in poganja
vse kolesje dokazovanja. Strah ga ni edino takrat, ko ni sam, torej je v svoji družbi.
Svojo samopodobo gradi tudi preko podobe svojega telesa, kar je za mladostnike sicer običajno.
Njegov ključni konjiček je ukvarjanje s fitnesom in skrbi za modno oblačenje. Čeprav je
povprečne postave in prej zelo suh kot ne, vidi sebe kot izredno močnega in postavnega: "Ne da
se hvalim, daleč okol imam, kar se tiče hrbet, največji", kar ponovno povezujem z notranjim
občutkov nemoči, katerega želi kompenzirati z zunanjo močjo.
Na nemoč kaže tudi sledenje družbi, za katero ve, da nima pozitivnega vpliva nanj, a ji zaradi
občutka varnosti vseeno sledi. Sam pove:"Dokler si z družbo razmišljaš drugače. Pol ko greš, ne
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vem spat, ne vem,

razmišljaš drugače". Vendar odločno zanika, da bi ga družba vlekla v

določena dejanja: "Ma ne vleče mene družba, v bistvu jaz vlečem družbo. Družba me ne vleče."
Kar lahko ponovne kaže na zanikanje svojih občutkov nemoči in nesamozavesti, ali pa pomeni
zgolj občutek odgovornosti zase, kateri se mi je zdel pri njem tudi precej pomemben2: Sam sem
najbolj vplival na vse. Jaz bi lahko reku družbi ne, in čao, ne. Samo, ko ne vem. Ko si enkrat v
temu noter...". Zaveda se torej, da ima vpliv on sam, hkrati pa omeni nemoč, ki je prisotna, da ne
bi spremembe tudi naredil.
Čeprav večkrat pove, da mu udeležba v ti delikventni družbi odgovarja, vidim to predvsem v
koristih, ki jih preko nje ima oz. potreb, katere mu zadovoljuje. Zato pravi, da si ne želi
spremembe3:"Ma v bistvu ne. Mislim, mi je kul, ker sem dal dosti čez, to mi je najboljše. Sem vidu
svašta pri teh letih, ko drugi niso, in...To mi je zaenkrat še najbolj.. Pol gledaš drugače na vse.
Pa tudi bolj močen rataš, v bistvu, ko daš vse to čez, ko vidiš. Ne vem."
Iz izjave razberem, da sta mu torej pomembna moč in občutek posebnosti, kar lahko povežem s
samozavestjo. Oseba, ki sama primarno goji v sebi te občutke (ali katere koli druge), navadno
nima tako močne potrebe po njihovem zagotavljanju iz okolja, zato predvidevam, da se Jure ne
počuti niti močnega, niti samozavestnega. Vzroke bi navadno morali iskati v družinskem okolju.
VPLIV DRUŽINE
Juretovo družinsko okolje predstavljata mama in oče. Iz njegovih besed ni razbrati nasilja ali
alkoholizma v družini, kar potrdi tudi socialna delavka, ko jo, po pogovoru z njim, to izrecno
vprašam.
Jure vidi svojo družino takole: "Sem edinc, ful me razvajajo, samo jaz sploh ne vem. Ma povsod
sem, delam svega in svašta, delam vse po svoje. Ful skrbijo starši zame, ne vem, mi dajo vse. Kaj
še? Pač hočejo mi ful dobro. Samo, jaz jih ne poslušam…Pa ne da se mi bit zdej še uno... Kako bi
reku? Priden in to." Pričakovanja staršev po pridnosti so gotovo močna, saj prav to zajema tudi
njegov prvi izgovorjeni stavek4: "Vem, da so me stalno učili, da morem bit priden in to."

2

Kaj se ti zdi, da je najbolj vplivalo nate, da si danes kjer si?
Bi si res želel iti "ven iz vsega, kjer si sedaj?
4
Česa se spominjaš iz otroštva?
3
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Kot pozitivno v svoji družini navede pripravljenost staršev na pogovor: "Da se jim pogovarjat o
vsemu kaj jaz hočem. Bilo kaj se bom menu z njimi, bo takoj debata, pač. To mi je vredu pri njih,
ful."
Zanima me odnos z očetom in pove: "Ma vredu je. Tudi danes, ne vem, ga ful skrbi. "Ne hodi
sam nikamor. Ne hodi ker ne vem"... Ker dobro ve, mene išče ful folke tuki okoli. Me kliče, kje si?
Si vredu? Si sam? Ne vem... Ne hodi sam ven, razumeš? Pejdi s klapo."
Starši so torej zanj v skrbeh in mu stojijo ob strani. Vsega, kar počne, jim niti ne pove ali pa se
zlaže in pravi, da mu večinoma verjamejo5:"Določenih stvari niti ne vejo, ne. Za motor jim
povem, na primer. Sem si kupu motor, valjda povem. Valjda jih zanima, od kje denar. Samo si
zmislim neki, ne vem... Šparal sem..."
Starši njegovih dejanj kljub temu ne odobravajo6: " Ne vem, sej mi dajo kazni, ne vem... Prej, jaz
sem bil na računalniku na primer ful časa, ane.... Mi je vzela mama računalnik, pač ne boš na
računalniku. Ja bom. Ma bom šu v trgovino kupit nov računalnik. In pol vidi pač, da ti ne more
nč. Brezveze..."
Iz več navedenih izjav razumem, da imajo starši težave pri postavljanju konstruktivnih mej v
vzgoji, kar omeni Jure že sam (da ga razvajajo, ker so nanj dolgo čakali). Pove, da se potegnejo
zanj, tudi če vedo, da je kriv7: "Ne vem. Ful se potegnejo zame, če je kej. Tud če vejo, da sem
kriv, se potegnejo zame. To mi je vredu." Na dodatno vprašanje, če se mu zdi to res v redu zanj,
pove8: "Po eni strani ja, po drugi ne. Pa če sem kriv, sem kriv. Ne vem. Ne, da pol potegnejo
zame". Ta odgovor je morebiti zgolj odziv na to, kar je predvideval, da bom pričakovala, morda
se pa dejansko tudi sam zaveda, da mu popustljiva vzgoja ne koristi. Otroci, katerim nihče ne
postavi mej, jih navadno vseskozi iščejo preko različnih dejanj, ki se pogosto stopnjujejo. Morda
je tudi v tem iskati vzrok za njegovo delikventnost. Ker starši od njega najbolj pričakujejo
pridnost, kar izpostavi že na začetku pogovora, je prav to področje najbolj primerno za iskanje
meje. Nezavedno se tak otrok morda sprašuje: "Kaj moram še narediti, da mi bodo končno
potegnili jasno in trdno mejo"?

5

Kako pa starši gledajo na to, da si imel svoj avto?
Kako pa nasploh starši gledajo na te tvoje stvari?
7
Kaj ti je v tvoji družini najbolj všeč?
8
Se ti zdi ok, da se starši potegnejo zate tudi, če vedo, da si kriv?
6
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Močna zaščita staršev se je v tem primeru izkazala ključna tudi za to, da Jure ni bil po izpisu iz
šole vključen v nadaljnjo obravnavo. Situacijo izpostavi sam na koncu najinega pogovora9
"Mi je pršu tip domov, in kr on začnu filozofirat, kako jaz moram bit do staršev, kaj moram delat,
ko vstanem in take gluposti...on je kr meni mal, zamoril. Kar on je reku, sploh niso starši rekli, za
stanovanjsko skupino. In pole takrat mi, ful nismo marali njih, ne (CSD). Ker mene so čakali
sedem let starši, ne, ja. To me ful razvajajo, edinc, in to ne...Niso me mogli met... In pole, valjda
me majo ful radi, in to. In pol on me je hotu kr dat v stanovanjsko skupino, ne. Pol valjda ni blo
vseeno staršem, ne.
Na vprašanje kdo mu v življenju največ pomeni, pove: "Ja, starši, itak. In kolegi, isto."
Pripadnost vrstnikom se ponovno pokaže kot zelo pomembna, saj gre lahko ob bok družini. Prav
s kolegi je povezana tudi njegova najlepša izkušnja iz družine10: "Prvič ko sem šel na morje, in
nisem šel s starši Sem šel z enimi kolegi. In od takrat so me že tko neki starši neki kao pogrešali,
ko sem šel. In že od takrat... Jaz jih nisem nč pogrešal, uno...Ne vem, sem bil tak bolj…ne vem,
nisem bil kot drugi, pole... Starši, da so stalno starši, ne vem."
Zanimivo je, da omenjeno izkušnjo izpostavi na vprašanje po izkušnji iz družine, katera mu je
bila všeč. Iz tega sklepam, da mu je bilo morda všeč to, da so ga starši pogrešali, morda pa mu je
všeč izkušnja kot taka, ker kaže na njegovo samostojnost, za katero si vseskozi prizadeva.
Iz pogovora daje vtis, da ima starše rad, a jih obenem ne spoštuje dovolj. To direktno omeni le pri
denarju11: "In ne spoštujem denarja od staršev recimo." Menim, da je nespoštovanje njihovega
denarja prej posledica njihovega splošnega nespoštovanja. Socialna delavka mi je na vprašanja o
nasilju v družini povedala, da je pravzaprav on tisti, ki se včasih nasilno znese nad starši in ne
obratno.
VPLIV VRSTNIKOV / KOLEGOV
Jure začetek svojih deviantnih vedenj povezuje z novo družbo, katero je spoznal po 12.letu. Kljub
temu, da najprej pove, da je bil do te starosti povsem ne-težaven, kasneje v pogovoru navede, da
se je v bistvu velikokrat pretepal že prej. Včasih je pretep začel tudi sam12: "No, tko, da bi prvi,

9

Je še kaj takega kar te nisem vprašala, pa bi rad povedal?
Se spominjaš kakšne izkušnje iz družine, ki ti je bila všeč?
11
Kaj te trenutno najbolj teži?
12
Kako pa vidiš te svoje pretepe?
10
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res nisem nikoli. Razen, ja, ko sem bil majhen, v šoli. Morda parkrat.13 To je blo normalno. Smo
se stalno v šoli... Sem k'šen krat prvi šel. Kr uno, brez razloga".
Na moje dodatno vprašanje, kako vidi to, ker takrat še ni imel te družbe, pove14:"Jaz sem vedno
mel svojo klapo. Vedno sem mel nek folk, sem vzel pod sebe, ne vem. Vedno. Sam, pač takrat so
bli, ne vem, kr eni. Zdej je pa čist drgač."
Iz izjave razumem, da je bil v skupini navadno vodja, kar pa ni več15: "Pol sem zdej spoznu ful
folka, ne vem, ko je neki, res. Da lahko rečeš, ta je pa neki. Sem spoznu, in pole... Gledaš drugače
na vse, ne."( Pod posameznike, ki so res nekaj, kot sam pravi, šteje vodilne ljudi raznih gangov in
s področja prekupčevanja droge).
Preko udeležbe v družbi, katera ima po njegovem mnenju močno vodstvo, morda občuti še več
varnosti, katero preko družbe gotovo dobiva16: "Sej jaz nisem nikoli sam. Vedno imam nekoga s
sabo. Mam ful kolege mam. Jaz itak nisem nikol od zuni sam, ne vem... Tud kolegov... Miljon
mam tuki, ne vem... Takrat ko sem mel te frke, se je vidlo... Da tud mama sama ni mogla verjet.
Ne vem... V dve minuti je prišo šestnajst folka takoj. Je rekla svaka čast. Je rekla, a vidš, če ne bi
imel kolegov, kako bi se končalo? Sem reku, ja." Ta citat štejem kot potrditev mojim domnevam,
da v družini ne občuti prave varnosti, katero potem išče v družbi. Starši (omeni mamo, čeprav
menim, da to počneta oba) mu te občutke potrjujejo.
Brez družbe v ozadju kaže na ranljivost, katero pa vedno najprej zanika (kar je vidno že v
področju o osebnosti in pogledu nase). Iz naslednjega citata je razbrati, da strah kljub temu
ostaja:"Pa če bi bil sam, itak, sploh ne vem kako bi zdržu. Pol bi me, takoj bi me. Če bi bil sam,
pol ne bi niti ven hodu. Sej ste vidli unga kolega, k hodi z mano. Uni je stalno z mano".
Čeprav se zaveda, da ta družba nanj nima pozitivnega vpliva, si morda prav zaradi vseh že
navedenih koristi, ne želi zares izstopiti17: "Po eni strani mi je vredu, ne vem. Gleda tudi folk
drugače name. Ni koker prej, "a gremo tega zbit, ta mi ne upa nč". Ni isto. Sem mel par situacij,
ne vem, "dej pusti tega, ta je budala, ta ma te in te". Prav uno, malo drugače…si misljo." Vsa ta
varnost in pripadnost, katero dobiva preko vključenosti v svojo družbo mu pomeni več, kot pa mu
prinaša delikventnost te iste družbe in njegovih dejanj negativnosti. Meni, da tudi, če bi se odločil
13
14

Si se v šoli tepel že prej, preden si imel 12 let?
Kako pa vidiš te svoje pretepe, ko si bil še zelo majhen. Saj takrat še nisi imel te klape?

15

Praviš, da si bil vedno vodja, da si vedno imel svojo klapo?
Kakšen odnos imaš z očetom? (najprej pove, da ga skrbi zanj in potem nadaljuje s citatom)
17
Bi si res želel iti "ven iz vsega, kjer si sedaj?
16
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iz družbe izstopiti, kar kasneje pokaže, da se mu ne zdi zares realno, bi prijateljstva ohranili18:
"Ma ne bi ostal sam, bi imel prjatle, itak. To ni problem, mi bi se še družli, samo…Zdej, če maš
normalne kolege, kaj maš? Ne vem, uni ne bo se potegnu zate. Se bo ustrašu. A vedno se kej
dogaja. Greš na žur, valjda, da bo se kej. To morš vedet. Men ni kul, da grem na žur s kolegom,
ki mu bo kdo kaj reku in se bo zjokal. Kaj bom pol? Zarad tega mi je fajn met tako družbo in to.
Pol, ne vem. Sej ni zdej, da se mi hočemo stalno pretepat in kej, ne. Daleč od tega, samo... Ne
pustiš se unim več. (tišina) Ne vem." Če torej odpade ta družba, odpade zaščita in morebiti tudi
občutek pripadnosti, katerega do nje goji19: "Tuki na primer mi k smo v blokih, smo čist eni drugi.
Prav en drugačen folk je tuki. Tle, ko smo med bloki, kolegi... Čist drugačni smo, koker gor."
Zelo izrazito izpostavi "mi" občutek in videti je, da se z družbo izredno identificira.
Jure torej potrebuje moč, katero mu ta družba vsaj navidezno predstavlja. Kot njen član se počuti
pomemben in ugleden, morda tudi samozavesten. To svojo samozavest pokaže v primerjavi z
vrstniki20: Pa je, ne vem. V glavnem, gledam svoje vrstnike... Tle, vsi ki so sedemnajst let igrajo
se še, kaj jaz vem, z igračkami. A meni to ni več kul. Rajš nardim neki (tišina)." Iz izjave
razberem tudi občutenje odraslosti, katero mu v tej starosti prav tako gotovo veliko pomeni. Na
odraslost prav tako kaže naslednji citat21: "Kul mi je to, da gremo ven s klapo. Ni koker drugi.
Pelje jih fotr, ne vem. Recimo jaz sem bolj, gremo po kaki žurki, sem jaz zuni, v bistvu ne rabim
klicat fotra, ki dela drugi dan. Da ne vstaja. Pridejo me iskat kolegi, vedno. Vedno je to. Zaradi
tega mi je vredu…To mi je vredu, da mam pr svojih letih to. Ker malo kdo ima pri teh letih to,
in... Da sem dal tolk čez in vidu."
Preko vključenosti v družbo Jure realizira potrebe po varnosti, pripadnosti, moči, ugledu ter
samozavesti, zato je zelo težko verjetno, da bi se odločil iz nje izstopiti. To bi bil preprosto
prevelik zalogaj zanj. Čeprav se zaveda, da se bo moral umiriti, če ne bo želel v zapor in mu to
trenutno predstavlja velik problem in dileme, bi za ta korak potreboval veliko podpore in pomoči,
katero bi morda prejel v stanovanjski skupini,vendar se vanjo ne želi vključiti.

18

Če bi se odločil iti ven iz tega, bi ostal sam, brez kolegov?

19

Se ti zdi, da imaš možnost se odločiti in prenehati z vsem kar počneš? (najprej pove, da je težko iti ven in te
drugače gledajo, če imaš take kolege, nato nadaljuje s citatom).
20
21

Se ti zdi kul/ok, da spoznaš toliko teh ljudi?
Bi si res realno želel iti "ven iz vsega" kjer si sedaj? (pove da ne in nadaljuje s citatom)
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ŠOLSKO PODROČJE
Jure bi svoj ugled, moč in samozavest lahko potrjeval tudi preko uspešnosti na šolskem področju,
vendar se je njegova pot navzdol začela že zgodaj, s pretepi in agresivnostjo, preko katerih si je
želel izboriti svoje mesto spoštovanja. Iz rednega šolanja so ga izključili22:"Same neumnosti,
pretepanje in take. Pol so.. Kaj me... So vrgli iz šole pol. Sem pustu šolo. In ne vem…" Jaz sem se
znal tepst vsak dan v šoli."
Trenutno se šola v popoldanskem programu Ljudske univerze in se zaveda, da bi šolo moral
dokončati, čeprav mu le-ta hkrati ne pomeni veliko oz.nič, kot pravi sam23: Ja, nč. Kaj?Ja, mogu
bi nrdit. Ne vem. Jaz sem vidu, pri sedemnajstih, da sem lahk tud brez šole. Je pač folk k ma šole,
je dosegu v enem letu manj koker jest, ko nimam šole, ne nč.. (tišina).
Če želi, se lahko hitro nauči in torej nima težav s področja učenja24: "Ja, jest sem mel tudi pet v
šoli, če sem se uču. Če sem se uču eno urco, sem znal. A tko, ko se ne učiš, ni čudno, da je ena, a
ne? Ja. Len sem, kaj."
Iz šole je velikokrat begal in tudi sedaj je ne obiskuje redno25: "Ja, je bla je ena gostilna blizu
R…, tam v P…, in kaj...Prideš pijan v šolo, in kaj... Pole ni čudno, da so me vrgli ven". Ko je
fizično prisoten pa pogosto ne sledi predavanju26:"Ja nč, kaj. Kolege mam na telefonu, mam
slušalko...Včas sem znal it v šolo z enim zvezkom, in to je blo to. Pa še to morda sem šel za eno
uro k pouku, dve. Ne vem.
Vpliv pripadnosti družbi in njegova močna identifikacija in povezanost z njo (oz. njenimi člani)
se kaže tudi na šolskem področju. Na vprašanje, kaj ga v šoli najbolj obremenjuje, izpostavi prav
to: "V šoli? Pač, to je lih tko. Jaz sem navajen na eno družbo tam, in to, in se zabavaš med
poukom. Drgač, jaz mam inštrukcije, na primer, ko se učim... Ne vem, u nulo nardim vse. Ker
sem sam. A ko je družba, pol ne morem. Ma se rajš pogovarjaš, smeješ se...Ma sam to je
problem, drugo ni". Iz tega razberem, da je pripravljen žrtvovati šolsko uspešnost za vse kar mu
daje družba (in sem opisala že pod področjem kolegov).

22

Česa spominjaš iz otroštva?
Kaj ti pomeni šola?
24
Če želiš, se torej lahko naučiš snov?
25
Kam si pa še, če nisi šel v šolo?
26
Kako se pa počutiš v šoli?
23
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V šoli ga moti tudi, da se je večkrat počutil označenega27: "Pa danes te vsi neki, te vidijo... Lej, ti
si tak, ti si tak. Se mi ne da več poslušat". Označen se je največkrat počutil s strani učiteljev in
meni, da se mu je pogosto zgodila krivica28: "Na piki sem bil. Pri vseh, recimo. Mi je dostkrat,
recimo, jaz vem... V osnovni šoli, ne vem, tudi, k'šen krat, če ni blo kaj narobe, sem bil jaz kriv. In
to je blo, da sem dostkrat sem znoru lih zarad takih stvari Nisi kriv, in uno, izpade, da si ti kriv.
(tišina) Ne vem. Zelo dostkrat, sem se spričku z učiteljem, dobesedno. Ne vem...(tišina) Tko
nevem. Sej štekam, pač. Se dere mate, če kaj ne delaš prav, itak. Samo kšni so prav pretiravali, ne
vem. Dokler sem jst še v šolo hodu". Svoje argumente o tem, da je bil velikokrat po krivem
obtožen podkrepi še z naslednjimi izjavami:" Jaz sem mel tudi enkrat v šoli, ne vem, me je
profesor udaru. In ga nisem jaz pač, da bi prvi kej. Ok, priznam, lahko sem kaj provociru in to,
ma vseeno. . In... Prijavimo profesorja in to, pač povemo na šoli, nč. Pol enkrat isto v šoli, me je
na busu šofer primu, isto me je pretepu šofer, resno. In pač, mi je uniču telefon. Smo rekli, ne
bomo tožli, nč. Pač, vsaj naj krije stroške telefona, ne. Rabim telefon. In isto, nč. Pa tko sem
nardu, zamudu parkrat šolo, evo, opomin. In pole tko. Ni fer ne. (premor)".
O krivici začne Jure na koncu pogovora govoriti sam, ko želi povedati, da so ga po krivem
obtožili za krajo motorja. Mogoče iz potrebe pojasniti stvari nekomu, ki bi lahko stal na njegovi
strani. Iz izjave, kjer pravi, da je bil negativno označen (na piki) pri vseh učiteljev, dobim
občutek, da pretirava, čeprav tega ne morem vedeti. Teorija govori o tem, da se v primerih kot je
Juretov (grobega odstopanja od šolskih pravil), takega posameznika pogosto označi kot
"dežurnega krivca" za vse. Nespoštljiv odnos in motenje pouka prav tako zmoti večino učiteljev
in se lahko označenost o kateri govori, hitro generalizira.
Ko ga povprašam o pozitivnih izkušnjah z učitelji vidim, da je imel tudi učitelje, katere sam
označi kot dobre29: "Ne vem, znal te je poslušat. Ni takoj reku, kriv si. Vedno ti je reku, pridi v
kabinet. Se je pomenu s tabo. Tud po eno uro, dve, se je menu in je vidu, si al pa nisi".
Občutek krivičnosti šole do njega je torej precej močan.
Kljub temu, da je mnenja, da šole prav zares ne potrebuje za uspešno življenje in se v njej ne
počuti dobro, večkrat pove, da bi jo moral dokončati. K temu ga vzpodbujajo starši in misel na to,
da se bo nekoč "moral umiriti" in početi kaj drugega, zato vztraja pri obiskovanju oz. kot bo
razvidno iz naslednjega področja, mu njeno ne-obiskovanje na nek način predstavlja problem.
27

Kako vidiš te svoje pretepe v šoli?
Kakšne odnose si imel pa z učitelji?
29
Kakšen pa je zate dober učitelj?
28
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TRENUTNO DOŽIVLJANJE SVOJEGA STANJA ( NAJVEČJI PROBLEM)
Jure se vseskozi zaveda, da se bliža polnoletnosti, kar zanj pomeni možnost prestajanja kazni za
storjena dejanja tudi v zaporu, zato mu vse trenutno početje predstavlja problem30:
"Neumnosti in to k delam. Ker zdej bom pač kmali polnoleten in lahko to pride tudi do tega, da
grem v zapor. Ne vem. Ker v osemnajst let odgovarjam sam zase. To je največji problem
zaenkrat." Ve, da ne bo odgovarjal za pretekla dejanja, težavo vidi v tem, da se tako hitro pač ne
more spremeniti31:"Ne uno za prej, to sem se itak menu že... To se že zbriše kar je blo. Sam pač,
če si zdaj ti navajen, ne, tako delat, pole ne boš se spremenu v enmu dnevu, ne?
Ma tudi tako je. Že zdej me tu ful uno policija nadzoruje. In to ker, ne vem...Jaz sem znal pri
šestnajstih letih it, ne vem, v S… s svojim avtom. Uno po svoje se fural brez izpita, brez vsega. In
zdej... Pol valjda te gledajo po strani policija. Lih zaradi tega se mi gre, zdej ko bo osemnajst let,
se bo treba umirt, ni druge, sam ne vem.. Tudi valjda, da se mi ne da pri osemnajstih sedet v
zaporu. Lih najboljša leta...To, ono. Ni to, to. Ne? Zakaj bi šel. Ne samo zase, tud sramota za
starše in to."
Na vprašanje, kaj ga trenutno najbolj teži, odvrne:"Ker ne delam... Pač, ker ne delam šole. In ni
mi do službe. In ne spoštujem denarja od staršev recimo. In pol s kolegi obračamo denar na vse
možne načine, a ne. Ker zdaj zaenkrat me pač ne skrbi, ker vem, da mi ne morjo nč. Ker sem
mladoleten. A pol... Ne vem. Večina kolegov je zdaj že na pogojnih."
Glede na besede, Juretu torej ne predstavlja problema vedenje kot tako samo po sebi, temveč
predvsem to, da bi ga ujeli in bi moral za to prestajati kazen. Obenem ne želi osramotiti staršev.
Menim, da je pri njem zelo razvidno, da ima pogovore z odraslimi o teh temah (s starši, socialno
delavko), saj večkrat izpostavi dva pola- vedenje kot tako mu je na nek način v redu (zaradi vseh
koristi), obenem pa ve, da ni pravilno in ga dolgoročno ne bo pripeljalo do želenih ciljev.
Občutek imam, da si tako vpliv staršev oz. odraslih oseb in vpliv vrstnikov nasprotujeta, on pa
poskuša nekako asimilirati oba in govori ter razmišlja na nek način, ko je s starši ali socialno
delavko ter spet drugače, ko je v svoji družbi. Primer tega bi bil, da mu obračanje denarja
predstavlja težavo, obenem pa ima od tega toliko koristi, da zares ne želi spremeniti svojega
vedenja.

30
31

Kaj ti trenutno predstavlja največji problem?
Te skrbi, da bi moral odgovarjati za storjena vprašanja?
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Jure zatem tudi prizna, da ga je bilo strah, da bi ga druga družba našla in pretepla, kar mu enako
predstavlja trenutno težavo. Čeprav ponovno govori v pretekliku (kot da ga sedaj torej več ni
strah), je to morda zgolj obrambni mehanizem in je vse zelo aktualno tudi v tem trenutku32: "Blo
je neki časa tudi... Ne vem. To ko me je mučlo, sploh nisem mogu ven iz bloka. To me je iskalo
miljon folka. To je blo tudi. To folk... Ne vem, se... Trideset, štirdeset let stari, ne vem... Se primeš
z enim, ti pride pol dvajset komadov pred blok".
Zanimalo me je, kako vse to doživlja: "Ja, pa pridejo dnevi, ko sploh ne spiš. Ne moreš zaspat.
Pa razmišljaš ful, ne vem... (tišina) Bli so dnevi, ne vem... Sem bil po dva, tri dni v strahu.
Dobesedno si ležu skp in kej delu po svoje". Nedvomno je torej, da Juretu predstavlja vse njegovo
početje veliko težavo, obenem pa ne vidi izhoda in ga ne želi, zaradi vseh koristi, ki mu jih
družba daje33: "Po eni strani mi je kul, po eni ni. Težko je tuki ven, ne vem. Te vsi gledajo drugač,
maš kolege, ne vem.."
Na nek način je strah, katerega je doživljal, dokler je bil še sam, zamenjal za drugega, ki ga
prinaša udejstvovanje v tej družbi. Včasih pomisli, da bi izstopil, čeprav se mu to ne zdi zares
realno34: "Pa če bi se hotu sprement, bi mogu it čist nekam drugam. Spoznat en nov folk, novo
vse." To pa ponovno ne gre, ker pozna take ljudi, kot pravi sam, povsod. Mogoče tudi nekako
išče izgovore, saj pride na koncu do zaključka, da mu je tako pravzaprav v redu35: "Ma, po
pravici mi je kul tuki, koker je".
V tem ponovno vidim kontradiktornost vpliva odraslih in vrstnikov (nekaj mu predstavlja
problem, pet minut za tem pa ugotovi, da mu to v bistvu odgovarja). Osebno pa sam še ni
odločen, čemu bi zares sledil.
ŽELJE IN POGLED NA PRIHODNOST
Ko Jureta vprašam po načrtih za prihodnost, izpostavi36:Ja, razmišljam nardit šolo, najdet delo in
delat tko kot je treba. Začutiti je bilo, da se mu to zdi pravilno, ne predstavlja pa njegovih želja37:

32
33
34

Kaj te najbolj teži?
Se ti zdi, da imaš možnost se odločiti in prenehati z vsem kar počneš?
Se ti zdi mogoče, da bi se spremenil?

35

Če si zares realno predstavljaš, bi si resnično želel "iti ven iz tega"?
Kakšni so tvoji načrti za prihodnost?
37
Bi ti bilo ok imeti eno običajno službo? Si to želiš?
36
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"Ja, blo bi mi ok. Samo... Si ne želim. Delat po dvanajst ur za sedemsto evrov... Mogoče kdaj
lahko dobiš za petnajst minut dela dva, tri tisoč evrov. Me ne vleče ne vem kaj. To samo moj fotr
pravi, k verjame, on ni videl na svoje oči. Ne vem. Sem navajen na ful dnarja. Jaz sem vidu ful
dnarja, ne vem, pri svojih letih. Vidu sem svašta."
Njegove pristnejše želje oblikuje takole38: "Naredit boljšo šolo, in pač da delaš... Kako bi reku?
Da delaš u izi, za velik denar. 39Ne vem zdaj, šola. Čimboljšo. In pol, kaj še? (tišina) Ne vem, kar
se tiče fitnesa in to, malo bolj resno se začet ukvarjat. Za kakšen klub, prav. Ja, ne vem, šola in
to. Drugo nč. Nekako prit ven iz vsega tega, in brez zamer. Ne vem kako naj rečem".
Ko ga povprašam po željah, če bi bilo čisto vse mogoče, pove40: "Ne vem, razmišljam o kaki firmi
svoji, podjetju. Pomagam ful tle enmu sosedu čez. Ma gradbeništvo, firmo svojo. Mu pomagam že
eno leto, ne vem. Na računalniku delat, vse. Ne vem, mi je zanimivo ratalo to. Bi prav mel eno
svojo firmo. In tud smo že razmišljali. Smo se menli neki. Ne vem, lahko, da bo kej". Vse te želje
vidi dolgoročno, za bližnjo prihodnost pa načrtuje41: "Treniral bi MMA v Logatcu. To so mešane
borilne veščine. Isto, pretepanje, malo bolj... (smeh). Pol študiram, iščem, kje se da kej ukvarjat s
tem... Stunt z motorji. Če veste kaj je to. Ja to je, ne vem, hodiš na avto moto šove in kažeš z
motorji gluposti... Voziš po zadnji in sprednji. Ker s tem se ukvarjam že ful časa. In znam in, bi
prav šel nekam. Sam ne vem kje je kej to. Pol, kaj je še? Ne vem. Šolo nardit, ne vem kako jo bom
naredu. Pol, kaj še? Mmm, ne vem".
Na vprašanje ali se mu vse to zdi tudi izvedljivo, pove:" Ja, težko je. Smo zaglavili preveč.
(smeh)".
Vse načrte in želje torej vidi kot težko izvedljive, ne pa nemogoče. Večkrat omeni šolo, zato
predvidevam, da se mu zdi najtežje dosegljiv cilj ali pa vsaj trenutno zelo realno prisoten.

38

Kaj si ti res želiš?
Če bi ti zlata ribica izpolnila tri želje in bi moral izpostaviti le tri, katere bi to bile?
40
Kaj bi res rad počel v življenju, če bi bilo vse mogoče?
41
Imaš kakšne načrte za bližnjo prihodnost?
39
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5.2. Predstavitev in interpretacija pogovora z mladostnikom številka 2
5.2.1. Ozadje pogovora:
Drugega mladostnika imenujmo David*. Star je 15 let. V Slovenijo se je z novo, razširjeno
družino preselil iz Kosova pred štirimi leti, po vojni. Njegova primarna družina šteje pet otrok v
kateri je bil poleg očeta in strica edini moškega spola. Kasneje je dobil še polbrata. Mama je
umrla leto po njegovem rojstvu. Oče se je na novo poročil, vendar David mačehe skoraj ne
omenja. Pravi, da je zanj večinoma skrbela babica. Oče je že pred njegovo preselitvijo delal in
živel v Sloveniji, zato je David bolj navezan na strica, s katerim je ob babici živel.
David je izredno nemiren otrok. Iz rednega šolanja je bil premeščen v vzgojni zavod. Zaradi
nevodljivosti in agresivnosti je bil med zavodi trikrat premeščen. Trenutno je vključen v Zavod
za vzgojo in izobraževanje Logatec, kjer obiskuje šolo za avtoličarja, katera mu je všeč.
Pogovor z njim sem opravila aprila v omenjenem zavodu. Le nekaj minut pred mojim prihodom
je bil David udeležen v incidentu, kjer je zaradi besa razbil vrata. Bil je v pričakovanju policistov
in obravnave, vendar po njegovih besedah kljub temu pripravljen, da pogovor izvedeva. Menim,
da je napetost, katero je zaradi dogodka nekje v sebi vseeno čutil, delovala pri pogovoru
zavirajoče, saj je na vprašanja odgovarjal kratko. Nisem čutila pripravljenosti na širšo izpoved. K
temu je morda botrovalo tudi okolje, saj sva pogovor opravila v enem izmed prostorov zavoda, v
katerem se v splošnem ne počuti dobro. Prav tako sva pogovor opravljala sede, s čimer ima
zaradi svoje nemirnosti (hiperaktivnosti) težave, kot je kasneje povedal in mu je statičnost morda
predstavljala dodatno oviro. Pogovor je tako bistveno krajši od obeh ostalih in nekatera področja
slabše pokrije. Za globlje razumevanje sem naknadno pridobila dodatne informacije pri
ravnatelju Zavoda.

5.2.2. Predstavitev pogovora po področjih z interpretacijo:
OSEBNOST IN POGLED NASE
David že v prvih nekaj minutah pogovora izpostavi eno ključnih dosedanjih sprememb v
njegovem življenju- preselitev v Slovenijo iz Kosova. Preselil se je, ko mu je bilo 11 let. Poleg
*

Ime je izmišljeno zaradi varovanja osebnih podatkov in nima nikakršne povezave s pravim imenom osebe.
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okolja je takrat zamenjal tudi ljubljene bližnje osebe- od babice in strica se je preselil k očetu, ki
je v Sloveniji delal in živel že prej. Spominja se, da ni znal jezika42: "Ja čudn je blo, k nisem
jezika znal, pa nč. Pol smo se itak... Mačeha tud ni... znala jezika, pa to. Pol smo se pa vsi skupi
učili. Vsak neki, pa je." Ravnatelj zavoda na podlagi evidenc pove, da mu osvajanje jezika ni
delalo toliko težav kot samo prilagajanje novemu okolju. Jure pravi, da je pogrešal babico in
strica, a bi se še enkrat odločil za preselitev, zaradi opustošenega življenja na Kosovu, kakršno je
po vojni ostalo43:"Sem. Tam je drugače živet. Mislim, drugač živijo ljudje tle kot pa tam". Čeprav
vojno omeni le enkrat, je to gotovo ena izmed izkušenj, ki se je v njegovo osebnost globoko
usedla. Pomembnost ji daje s tem, ker jo omeni že takoj na začetku44: "Pa včasih je blo, ko smo
bli.. Jaz sem iz Kosova. T`krat ko se bu majhen lih..je bla vojna, vamo tamo. Je blo zanimivo."
David je imel, po pričevanju ravnatelja zavoda, težave z nemirnostjo že pred preselitvijo. Zaradi
stričeve kontrole je šolo kljub temu dokaj uspešno delal in ni povzročal težav45: "Ne, k sem bil dol
ne, sam k sem pol pršu, k sem bil že dvanajst. Pa sem začel pri trinajstih".
Sprememba okolja, preselitev k očetu, kateri po mnenju ravnatelja Zavoda, nima avtoritete nad
sinom, njegova nemirnost in morebiti ostale negativne izkušnje (smrt mame, vojna) so prispevale
k temu, da je postajal vedno bolj težaven. Sam pravi, da se je, odkar je tu, naučil veliko
stvari46:"Odkar sem tle, sem se dost stvari nauču.
Čeprav se izogiba povedati katerih, predvidevam, da gre za stvari, ki so povezane z njegovim
delikventnim delovanjem. Prav tako predvidevam, da je bil začetek njegove delikventne kariere
povezan z družbo, katero je našel oz. se ji pridružil, čeprav sam to zanika in pravi, da je vsa
delikventna dejanja (vlom v lokal, kraje, vožnja brez izpita) naredil zgolj iz dolgočasja47: "Uživu
sem pri tem, da sem neki delu. Ko se je neki dogajalo".
David sam sebe opiše takole48: "Eh, tko. Včasih sem uredu, včasih nisem. Pa... Ne vem kaj bi
reku. Doma isto". Žal nimam nikakršnih informacij, kako izgleda njegovo življenje doma. Več o
njegovi družini pa pove naslednje področje.
42

Kako si doživljal to preselitev?
Če bi lahko izbiral, bi raje ostal na Kosovu ali prišel sem?
44
Česa se spominjaš iz časa, ko si bil majhen?
43

45

Si že preden si se sem preselil delal težave?
Kaj se spominjaš iz tega obdobja, odkar si tukaj?
47
Kako je pa prišlo do vseh teh kaznivih dejanj?
48
Povej mi prosim svojo življenjsko zgodbo. Kar se spominjaš iz otroštva, od začetka naprej.
46

92

VPLIV DRUŽINE
David izhaja iz večje razširjene družine s šestimi otroki. Poleg štirih starejših sester iz primarne
družine, ima še mlajšega polbrata. Kot že omenjeno, mu je prava mama umrla že zelo zgodaj.
Skozi pogovor to dvakrat omeni in ob tem mami pravi dokaj neosebno "m`tka"49: "Pol mam pa
štiri, štiri sestre pa enga pol brata. Mtka mi je pa umrla, ko sem bil že majhen". Podobno
neosebno sam imenuje očeta "fotr"iz česar se že zrcalijo njegove naslednje besede-da je bil
vseskozi najbolj navezan na babico in strica, pri katerih je živel50: "Babica je mene hranla pa vse.
K jaz sem mel eno leto, k je moja mtka umrla. In me je babica hranla dol, pa vse. Pol pa... Ne
vem. Pol je lansk let mi je še babica umrla. Fotr je kle bil, pol se je pa poroču Dol v Kosovu. Po
k je pa una pršla sem, smo bli pa otroci vsi skup (tišina)".
Na nek način je v otroštvu izgubil mamo in očeta, saj je le-ta živel in delal v Sloveniji skozi
celotno njegovo otroštvo in je torej razumljivo, da čuti več pripadnosti in povezanosti s stricem,
ki mu je v teh letih predstavljal očeta51: "Ja, z očetom ja, sam jest, jest itak sem mel raj strica k pa
očeta. Zato ker sem pri njemu dol živel. Fotr je bil pa kle".
David se precej izogiba tematike njegovega odnosa z očetom. Ko parafraziram njegov stavek, da
je sedaj tu z očetom, ne nadaljuje z ničemer novim temveč obrne pogovor v drugo stran52: Ja,
zdej sem tu z očetom, ja. (tišina). "Tri sestre so se mi poročile. Pa polbratca sem dobu. Am... Tko
da... Ja. (smeh)". Ravnatelj Zavoda mi kasneje pove, da se David z očetom nikoli ni zares dobro
razumel, saj David naj ne bi izpolnjeval njegovih pričakovanj. Povezavo med besedami
ravnatelja in izjavami Davida, lahko vidim tu53: Ja pa dobr, pa mene so meli, na primer, če
pogledam, mene so meli najbolj radi v družini, zarad tega k sem bil najmanjši. Pa fotr je hotu met
sina. Zato je prej naredu še štir sestre in dokler sem jaz pršu". Predvidevam, da če je oče želel
imeti sina, je bilo to gotovo povezano z nekimi pričakovanji, katere je do sina/sinov gojil. Iz
besed pa ni razvidno o kakšnih pričakovanjih je govora.
Oče je bil, po besedah ravnatelja, navajen avtoriteto vzdrževati s fizično kaznijo, kar pa v
Sloveniji za razliko od Kosova, ni odobravano. Zmeda, katero je zaradi tega občutil, je botrovala
49

50
51

Če se spomniš svoje družine in časa, ko si bil še majhen?

Kako bi opisal svojo družino?

Kaj pa z očetom? Sta se v redu razumela?
52
Zdaj si pa z očetom tukaj?
53
Se še česa spominjaš iz svoje družine?
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izgubi še tisto malo avtoritete, kolikor je je uspel zgraditi, dokler je bil sin še na Kosovu.
Ravnatelj dodaja, da David ni bil trpinčen otrok in ni živel v nasilni družini, le kazni so znale biti
tudi fizične. Davidova mačeha, naj bi bila po ravnateljevih besedah dobra nadomestna mama,
vendar je iz najinega razgovora prej razvidno, da do nje nima posebnega odnosa. Ko jo omeni v
enem zgornjih citatov, jo naslovi z "una": "Pol k je pa una pršla sem, smo bli pa otroci vsi skup
(tišina)", drugače je skoraj ne omenja.
Kljub temu David na vprašanje kaj mu je v njegovi družini najbolj všeč pove, da vse: "Ja, ne
vem. Vse. Vse mi je vredu". Ko dopolnim z dodatnim vprašanje o tem, kako vidi svojo družino
pred in po selitvi pravi: "Pač, ne vem. Vredu mi je bilo. Mislm, vredu… Pač k fotru sem pršu...
Pa, ne vem. (tišina) Mal sem dol pogrešu, pa strica pa babico, sam itak sem hodu pol dol, pa to.
( tišina). Sej še zmer hodm".
Davidovo situacijo vidim, kot da bi iz družine (od babice in strica) prešel k rejnikom (pravemu
očetu in mačehi)-k zanj novim ljudem in v novo okolje s čimer se pač sprijazni. Razumljivo se
mi zdi, da se v takem primeru odloči poiskati čimveč prijateljev/kolegov s katerimi razvija svoj
občutek varnosti in pripadnosti (prijateljev naj bi imel David veliko).
VPLIV VRSTNIKOV / KOLEGOV
Čeprav mu prijatelji veliko pomenijo*, jih v pogovoru le malokrat omeni.
Prvič to stori v odgovoru na vprašanje kaj mu trenutno pomeni vir veselja54: "Ja, da mam taprave
prjatle". Pravi, da se z njimi dobro razume55: " Ja, z vsemi se razumem tud z unimi k so tle. V
zavodu in doma". Prijateljev naj bi imel po njegovim besedah še preveč56. Iz tega predvidevam,
da imajo nanj velik vpliv oz. mu druženje z njimi vsaj zavzema veliko časa. Ravnatelj Zavoda
omeni, da David pozna skoraj celotno centralno Slovenijo, omeni pa te prijatelje v narekovajih,
torej prej kot znance, somišljenike, so-storitelje kaznivih dejanj.

*

Kot se izkaže v naslednjem citatu.
Kaj ti pa predstavlja trenutno vir veselja? (najprej omeni delavnico v zavodu, kasneje izven njega in doda).
55
Mi lahko poveš kaj o svojih prijateljih/kolegih?
56
Imaš veliko prijateljev? "Preveč".
54
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David pravi, da njegovo družbo sestavljajo prijatelji, katere loči na normalne in nenormalne57:
"Niso, niso vsi. Mam tud vredu prjatle, mam pa tud nenormalne prjatle. (smeh)."Na vprašanje s
katerimi je raje, odgovori: "Nenormalnimi".
Iz njegovih besed ni razvidno kakšno vlogo zavzema v skupini kolegov- ali je vodja ali član.
Razvidno pa je, da kazniva dejanja izvaja v družbi kolegov in ne sam58: "Mel smo tle krajo v K.
Smo v lokal vdrli noter."
Družba, s katero se David druži ima nanj prej negativen vpliv kot pozitivnega. Ker je še zelo
mlad, je še bolj pripravljen slepo slediti nekomu, za kogar meni, da je pomemben in spoštovan,
česar si verjetno želi tudi sam.
ŠOLSKO PODROČJE
Šolsko področje je področje o katerem David največ govori v tem pogovoru. Pod to področje
štejem redno šolanje in šolanje v zavodu ter zavod nasploh.
Na Kosovu je David obiskoval redno osnovno šolo in kot pravi bil uspešen učenec59: "Ja dol sem
bil čist drugač k kle. Mislim drgač, valda k sem bil mlajši. Tam sem mel same petke, vse. Zarad
strica. K je on mene zmeri nagnal, naj se grem učit pa to. Pol pa, k sem pa sem pršu, sem tko,
učil se pa to, sam premal. Mislim premal. Učil sem se, sam nisem pač zadost".
Glede na to, da je tu prevzel skrb zanje oče, me je zanimalo, če ga ni enako vzpodbujal na
šolskem področju60: "Oče pa ne. Oče pa, sam da maš dvojke. Sam da sem naredu, pa da nisem
pizdarije delu. Sam k sem jih zmeri delu". To, da ni imel več toliko vzpodbude in kontrole, vidim
sama prej kot enega izmed razlogov, ne edini razlog, da je šla njegova šolska uspešnost navzdol.
Vmes se je zgodilo še precej dogodkov (vojna, preselitev, višja starost), ki so nanj osebnostno
vplivali in se je lahko spremenil do te mere, da samo vzpodbuda in kontrola morda tudi ne bi bila
več dovolj. Gotovo imajo svoj del vpliva tudi znižana pričakovanja pri očetu, na podlagi katerih
je David izgubil motivacijo.
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So tvoji prijatelji tudi pripravljeni kakšno lumparijo s tabo narediti?
Govoriš o kaznivih dejanjih. Bi mi lahko povedal kaj več o tem?
59
Kako vidiš svoje šolanje tu in prej, na Kosovu?
60
Te oče ni enako vzpodbujal pri učenju?
58
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David je že od rojstva hiperaktiven otrok, kar poleg ravnatelja zavoda omeni tudi sam61: "Ja v
šoli... Ja, ne morem zdržat. Hiperaktiven človek sem. Ne morem celo uro sedet, brez da vstanem".
Zanimivo se mi zdi, da zelo podoben odgovor poda tudi na vprašanje o njegovi življenjski
zgodbi, kot bi bilo to nekaj, kar ga vseskozi "zaznamuje"62: "V šoli ne morem zdržat več kt 20
minut. (smeh)".
David je kot tak gotovo zelo zahteven učenec in verjamem, da lahko tudi moteč za pouk ostalih.
Ker med poukom težko zdrži pri miru, pove kaj počne63: "Vstanem, pa mal se sprehajam po
razredu, mal se zabavam, pa je". Pravi, da veliko lažje zdrži v delavnici, kjer poteka njihov
praktični del šolanja za avtoličarja in tja rad hodi64: "Ja tam neki delaš, se neki dogaja. Tle pa nč.
Mene ne zanima, kaj je blo sedemdeset let nazaj, osemdeset. Brezveze. Brezveze se mi zdi vse, no.
Vse skp". 65Pod "vse skp" prišteva šolanje kot tako in zavod.
Kot zelo zahteven učenec je tako v štirih letih bivanja zamenjal štiri šole. Sam to opiše takole66:
"Tle sem najprej u šolo u Brinje hodu. Tam v Grosupljem. Pol so me pa vn vrgel, sem hodu v
Ljubljani v Jarše. V stanovanjski sem bil not. Pol so me še tam vn vrgel. Sem šu pa u Veržej Tam
so me pol po enmu mescu isto ven vrgel. Pol sem bil v Višnji gori, zdej sem pa tu". Čeprav lahko
razumem, da se je z takim otrokom izredno težko ukvarjati, menim, da mu toliko premeščanj ne
koristi. Kljub temu, da je večji del odgovornosti za premeščanja njegov, se lahko ob tem počuti
zelo nesprejetega in izločenega, kar njegovo vedenje samo še poslabšuje in poglablja ter ga vodi
pod okrilje družbe, katera ga sprejema in potrjuje.
David pravi, da mu šola ne pomeni nič67 in samo čaka, da jo dokonča ter gre ven iz zavoda,
čeprav se v njej kljub temu počuti v redu68: "Jah no, uredu. Zaenkrat se še uredu. Dokler ne
nardim še to in grem ven". V šoli ga obremenjuje predvsem69: "Phh, ne vem, vse. Ne da se mi
poslušat učitla pa, ne da se mi sedet, tko k sem že reku. Pa... Ne vem. Ne da se mi pisat. Raj bi bil
v delavnici k pa pri pouku".
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Kako se počutiš v šoli?
Povej mi prosim svojo življenjsko zgodbo. Kar se spominjaš iz otroštva, od začetka naprej.
63
Kaj si pa počel ali pa počneš torej med poukom?
64
V delavnici lažje zdržiš?
65
Kaj misliš pod to "vse skp"? "Ja šola, brezveze se mi zdi. Pa zavod".
66
Se spomniš še česa od doma na Kosovu? (najprej pove, da je tam v šolo hodil)
67
Kaj ti pomeni šola? "Nč".
62
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69

Kako se počutiš v šoli?
Kaj te v šoli najbolj obremenjuje?
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Šola mu gre v tem zavodu najbolje, ker meni, da so tu najboljši učitelji, ki so ti pripravljeni tudi
pomagati70: "Med učitli je, če prav gledaš, so najboljš učitli pa vzgojitli so v tem zavodu... Tle ti
pomagajo. Tle ne morš enke dobit sploh. Lahko jo dobiš, če se ne trudiš, sam... Mal se trudiš, mal
ti pa on pomaga, pa je. Tam pa so rekli, doma pejt delat, in to je to. Domača naloga, domača
naloga... Sam nabral se je, in pol jih nisem delu. In pol ocene tud dobre niso". Zaradi nemirnosti
in premalo domačega vzpodbujanja je običajni sistem šolskega dela, kateri zavzema tudi precej
domačega časa, za učence kot je David izrazito neučinkovit. David potrebuje strukturirano okolje
in obenem konstantne vzpodbude ter soudeležbo pri delu za šolo. Zavodski način šolanja to
ponuja in mu je tako bolj pisan na kožo. Mogoče tudi zato David vidi tamkajšnje učitelje kot
dobre. Dober učitelj zanj pomeni naslednje71: " Da ni tečen, pa da preveč... Da ne zahteva
preveč. Da ni strog. Zakaj bi bil strog, sej lahko normalno delamo. Lagano sportski, pa je. Ne pa
ono, da hiti kr neki brez veze. Edin eden je tle v zavodu strog, drugi ti pa pomagajo. Tle v zavodu
v temu je kr dobro. Pomagajo pa to. Drugje pa ne".
Ravnatelj zavoda pove, da je David sicer inteligenten fant in se lahko snov hitro nauči, težava je
le v tem, da mu običajni način dela (sedeči ob knjigi) ne odgovarja in da ga od knjig lahko zelo
hitro premami družba, kar pove tudi sam72: "Ni se mi dal. Družba pa to. Raj sem šu ven, kot pa da
sem delu nalogo". David meni, da se z učitelji večinoma dobro razume73: "Ja, jaz mam z vsemi
uredu. Tist k nima z mano, pa tud jest z njemu nimam." Da slednje gotovo drži pove tudi
informacija, da je bil iz enega od zavodov premeščen ravno zaradi konflikta z učiteljem. Nemirni
otroci, kot je sam, se lahko zelo hitro odzovejo konfliktno in je tako izredno pomembno, da
učitelj tega na noben način ne vzpodbuja. Menim, da se David dobro razume prav s slednjimi, ki
to upoštevajo.
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Opaziš razliko med učitelji v redni šoli in tu v zavodu?

71

Kakšen pa se tebi zdi v redu učitelj?
Doma nisi nič delal za šolo?
73
Kakšne odnose pa imaš z učitelji?
72
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TRENUTNO DOŽIVLJANJE SVOJEGA STANJA ( NAJVEČJI PROBLEM)
Davidu trenutno največji problem predstavlja njegovo bivanje v zavodu74. Zavod omeni že v
svojem prvem stavku najinega pogovora iz česar predvidevam, da je zanj precej pomembno
področje75:"Pač. Sem sm pristal najprej zarad šole. To. Pa kaznivih mam še zadost. Naredu sem
jih zarad alkohola pa takih stvari".
Bivanje v zavodu mu predstavlja nujno zlo, da dokonča šolo in v njem se ne počuti dobro. Raje bi
bil doma76. Edino veselje mu v zavodu predstavlja delo v delavnici77: "Ja, veselje je delavnica.
Od tle k smo not, no".
Meni, da bi izven zavoda razmišljal drugače in dodaja, da ga tam moti vse. Razvidna je tudi
tendenca prenašanja odgovornosti na druge78:"Ja, drugač bi razmišlju na vse. Tle te prav
psihično zjebejo. Tle sem se nauču zbijat" (razbijat). 79"Ja vse me moti, ne vem. To, k te vzgojitli
za brezveze, k te živčnega nardijo. Razbiješ, pol morš pa ti plačat". Ob tem se pokaže misel na
vrata, katera je malo prej razbil in za katero menim, da je vseskozi v ozadju, saj je v pričakovanju
policije in sankcij.
Med zavodi je bil že trikrat premeščen, ker je povsod postajal neobvladljiv, kot pove ravnatelj
sedanjega Zavoda.
David ne verjame, da bo zavode kdaj res zapustil80: "Ja itak. Sam k ne verjamem, da bom šel ven.
Radeče daljšajo naprej ponavadi če maš huda kazniva dejanja. Ne vem, bomo vidli. Kaj bodo
rekli". Nezaupanje v to, da se bo stanje, s katerim ni zadovoljen, kdaj izboljšalo in občutek, da je
njegova usoda v rokah drugih, ne njegovih, ga gotovo še dodatno obremenjuje in demotivira za
trud k spremembam vedenja. Svoje trenutno stanje povezuje s preteklimi dogodki, kateri se mu
zdijo prehudi za to, da bi lahko resnično vplival na svoj potek življenja. Njegovo nadaljnje
obnašanje se mu tako zdi temu podrejeno81: "To je tud. Sam k mam še prehuda kazniva pa to". Da
resnično še ni motiviran za spremembe vedenja kaže tudi sam takratni incident z vrati, ki prej kot
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Kaj zate trenutno predstavlja največji problem? "Da sem v zavodu."

75

Povej mi prosim svojo življenjsko zgodbo. Kar se spominjaš iz otroštva, od začetka naprej.
Si ne želiš biti tu? "Ne". Kje bi pa raje bil, če bi lahko izbiral? "Doma".
77
Kaj ti pa predstavlja trenutno vir veselja?
78
Kaj bi bilo pa drugače, če bi bil zunaj?
79
Kaj te pa moti v zavodu?
80
Si lahko predstavljaš ta dan, ko boš zapustil zavod?
81
Je to odvisno tudi od tvojega nadaljnjega obnašanja?
76
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na razreševanje, pokaže na poglabljanje težav, saj do sedaj David ni uničeval lastnine zavodov ali
šol.
Verjamem tudi, da bi bivanje v zavodu kot svoj največji problem označilo veliko fantov, ki so
tam krajši čas in še niso uvideli morebitnih pozitivnih učinkov, tako kot David.
ŽELJE IN POGLED NA PRIHODNOST
David nima posebnih načrtov in ciljev- tako dolgoročnih kot kratkoročnih.
O prihodnosti še ni pretirano razmišljal, kar lahko ponovno povežem z nekakšno vdanostjo v
usodo zavoda, o kateri govorim v prejšnjem področju. Po več vprašanjih o njegovih željah
pove82: "Ja ne vem. Delu nekje neki. Na primer, tle isto k mam ta poklic zdej, k lih delamo.
Avtoličar". Ko povprašam po kratkoročnejših ciljih zatem tem, ko bo zavod že zapustil, je
odgovor še bolj nedoločen83: "Do osemnajstih let bom še doma, pol pa ne vem kaj bo. Kar bo,
bo".
Kljub temu kasneje izpostavi nekaj želj, katere najbolj navezuje na materialne dobrine84:"Da bi
mel avto. Dobr avto. Pa da bi mel svoje stanovanje, pa... Ne vem. Kaj vem? Pa ne vem. To je to.
Dve. Zadost je blo". Iz njegovih želja prepoznavam željo po odraslosti, neodvisnosti

in

samostojnosti ter obenem ugledu in moči, katero morda predstavlja "dober avto". Želja po
odraslosti je za obdobje adolescence, v katerem se David nahaja, precej običajna, kaj točno bi
zanj pomenila, pa nimam informacije. Vsekakor bi bilo to povezano z odhodom iz zavoda,
katerega je kljub temu, da je najprej opredelil samo dve želji, kasneje dodal na svoj spisek85: "Pa
da bi šu ven iz zavoda". Brez tega se mu prvi dve želji tudi ne zdita uresničljivi.
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Kaj si pa želiš? Kaj bi rad v prihodnosti?
Kako vidiš sebe potem, ko boš zapustil zavod?
84
Če bi ti zlata ribica izpolnila tri želje, katere bi to bile?
85
Še kaj drugega?
83
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5.3. Predstavitev in interpretacija pogovora z mladostnikom številka 3
5.3.1. Ozadje pogovora:
Tretjemu od fantov dajem izmišljeno ime Miha*. Miha je star 18 let in živi v Primorski vasici v
stanovanjski hiši skupaj s staršema in dve leti starejšo sestro, katera študira na Dunaju. Je dijak
zadnjega letnika gimnazije, tik pred maturo. Na šolskem področju je izredno uspešen in Zoisov
štipendist. Jeseni bo svoje šolanje nadaljeval na Fakulteti na matematiko in fiziko, smer fizika.
V svojem prostem času igra v lokalni pihalni godbi na trobento, več let je obiskoval tečaje
angleščine, treniral je tudi borilne veščine. Kolikor mu čas dopušča dela preko študentskega
servisa v bližnji piceriji.
Miha je vse svoje življenje živel na istem kraju, preselil se je zgolj iz stare v novo hišo. Starša sta
bila vedno precej odsotna zaradi dela. Oče ima dokončano osnovno šolo in je več let delal kot
voznik pri gradbenem podjetju, zadnja leta tudi kot delavec na gradbišču. Trenutno je brezposeln
in opravlja razna priložnostna dela. Izobrazba mame mi ni znana, poznam le njeno delovno mesto
računovodje. Oba starša sta veliko energije vlagala tudi v izgradnjo hiše in urejanje njene okolice.
Miha se otroštva spominja kot lepega obdobja, katerega je večinoma preživel v igri s sestro in
bližnjo sosedo njegove starosti.
Šola mu veliko pomeni in tudi najin pogovor se v večji meri vrti okrog tega področja.
Pogovarjala sva se na njihovem domačem vrtu. Doma je bila le sestra, ki je prišla med
počitnicami domov, vendar v hiši. Pogovor je, za razliko od ostalih dveh, bolj njegovo
pripovedovanje zgodbe kot dialog, saj je Miha veliko govoril sam, brez zahtevanja po podvprašanjih. Situacije na dolgo opiše in na vprašanje našteva več spominov iz istega področja (npr.
veliko vragolij, katerih se spomni iz šole), zato je material za obdelavo kljub dolgemu pogovoru,
primerljiv ostalima.

*

Ime je izmišljeno zaradi varovanja osebnih podatkov in nima nikakršne povezave s pravim imenom osebe.
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5.3.2. Predstavitev pogovora po področjih z interpretacijo:
OSEBNOST IN POGLED NASE
Miha je fant, ki je zelo aktiven in storilnostno naravnan, kar prepoznavam že v njegovih prvih
besedah. Ko odgovarja na vprašanje o svoji življenjski zgodbi večinoma govori o šoli in tem, kar
je do sedaj počel86:"Aja, kaj sem še kej delal… No, mmm, sem še kaj delu". Stvari, katerih se loti,
navadno tudi izpelje do konca v čemer vidi razlog, da so mu starši vedno stali ob strani in mu
omogočili vsak hobi ali aktivnost, katero si je zaželel. Obenem tudi pove, da ga niso nikoli silili k
učenju87: "Mislm, mene niso nikol silili pač, ne vem, "Hodi neki delat". Sem sam vedu", iz česar
sklepam, da je odgovoren in stvaren, saj se zaveda, da brez vloženega truda ni rezultatov.
Miha iz šolskega področja gotovo črpa veliko samozavesti. Všeč so mu naravoslovni predmeti,
kjer so stvari določene in o njih ni dvoma88: "Sem tak naravoslovc jest bl".
V družboslovnih predmetih pravi, da se ne najde oz. je iz njegove naslednje izjave zaznati tudi
občutke večvrednosti nad temi področji89: "Morda, edino filozofija mi gre na živce, tko. Pol ko kr
s k'šnimi začne, s tistim nastankom vesolja, ko ga pove približno... Ko ni prav... (smeh) in tud pol
k'šne številke me na primer pol grozno motijo. Sva jest in še eden, ko samo zavijava z očmi in se
gledava (smeh) Tko, da, tista filozofija bolj men ni". Miha torej svojo samozavest najde v znanju,
v tem da stvari obvlada, stvari ki so dokazljive in tako gotovo nedvoumne. Ne mara negotovosti
in prizadene ga, če se kdo obnaša do njega kot nekoga, ki nečesa ne ve ali ne zna, kar pove v
naslednjem opisu ko govori, kakšen odnos je do njih kot učencev imela ena od učiteljic90: Te
vpraša in pol, ko ne veš, nisi prepričan, rečeš neki in pol, "ma dej no". In tak odnos, uno, "kaj se
hecaš?! Mislim, bi mogu ti to vedet". Če ne veš, pol se čist počutiš tko, neumno, ne. Kaj jaz pol tle
delam, če ne vem nč!? In pol ta odnos mene tko moti, no. In pol niti ne sodelujem več. Se mi zdi
za malo. Kaj bo ona meni, vsakič ko neki ne znam, "ma dej no?!"."
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Povej mi prosim svojo življenjsko zgodbo. Kar se spominjaš iz otroštva, od začetka naprej.
Kaj se ti zdi največji vpliv, da si sedaj uspešen?
88
Kako se počutiš v šoli?
89
Kako se počutiš v šoli?
87

90

Te v šoli torej nič ne obremenjuje?
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Občutek, da človek vse ve je sicer pogost v tej starosti, a morda kljub temu kaže na to, da je Miha
ravno na področju znanja in neznanja najbolj občutljiv, ker mu je za ohranjanje samozavesti
pomembno, da ohranja tudi svojo podobo o sebi kot pametnemu in šolsko uspešnemu.
Do sebe je na nek način strog, saj ga neuspeh lahko trajno odvrne od določenega početja. Tak
primer je dogodek predaje ključa v zaključnem letniku osnovne šole, kjer je aktivno sodeloval, a
se stvar ni končala po prvotnih planih91: "In to so oni neki odgovarjali, mi smo neki ocenjevali, in
pol na koncu smo sešteli tako, da so oni, ko so res najslabše odgovarjali, so dobili ključ. In cela
dvorana pol buuuuu. To se prav spomnim, mam posneto. Ko smo pol, joj. (smeh). In pol mi je še
profesorca rekla, ne. Ko sem imel nek kovček, al kako. Ja, nek kovček sem imel. Smo šli pol do
razreda, ne. Pol Miha, kaj maš v torbi? Morda podkupnino, ne? (smeh). Tisto smo res zafrknili.
(smeh) Zato pol raj ne več nastopam, no. Oziroma, ni mi do takih. Sem pol rajš tehnična ekipa,
da ne bo kej (smeh)... Da ne bi spet kaj tazga ratalo, tko. Se rajši ne izpostavljam tolko, no. Bl
tehnika mi, bl, se bl zanesem na tisto. (smeh).
Situacija mu je vzbudila občutke negotovosti do te mere, da se je raje trajno izogne. Take
dogodke verjetno zaznava kot svoje edine neuspehe in od njih tako raje zbeži. Situacije se je, na
vprašanje po spominih iz šole, spomnil najprej, iz česar sklepam, da ga izkušnje uspeha dolgo
bremenijo, saj je od takrat že štiri leta.
Da mu je znanje vrednota potrdijo tudi njegove želje. Če bi bilo mogoče čisto vse, bi si on zaželel
le znanje92: "Na primer, jaz bi si želu vso znanje tega sveta. Res. Pač z vsem znanjem tega sveta,
kaj bi lahko vse nardu, ne? Mislim, bi bil res vsemogočen".
Omenjeni citat potrjuje zgornje domneve, da mu znanje pomeni samozavest in vrednost.
Nadaljevanje citata o željah pa po mojem mnenju pokaže na drugi del- zapustitev oz. umik, če
prepozna, da mu ne prinaša želenih rezultatov za njegov občutek o sebi: "Če bi vidu, da ti uno
vse znanje sveta pač, da ti ne koristi, al pa da ti prnese samo žalost, ko vidiš pač kaj se vse res
dogaja, ne. Da bi vedu vse kaj si vsi mislijo o tebi, al pa ne vem kaj, pol pač bi si verjetno zaželu
zbrisat vse, ne. Oziroma ohranit sam tisto kar bi blo zame koristno. Bi se mogu prilagajat, no.
(smeh).
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Česa se spominjaš iz šole?
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Če bi ti zlata ribica izpolnila tri želje, katere bi izpostavil?
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Miha sam zase pravi, da je individualist93: Mislim tko, nisem tko, da bi se mogu neki tko ful družit
no. Sem bolj samotarski, se mi zdi", čeprav se izjava najbolj navezuje na druženje s starši. V šoli
je v dobrih odnosih s precej sošolci.
VPLIV DRUŽINE
Miha svojo družino opiše takole94: "Hm. Ja ne vem, pač. (smeh) K. je večinoma zdoma, no.
Mislim, ona je, študira na Dunaju kakor sem že reku. In pol je ni dostikrat. Pride pol vsake tolko
domov. Se čujemo preko Skypa, preko interneta se pogovarjamo. Če ne, kaj, jaz sem bolj tle.
(smeh) Tko, kako bi reku. Tata zdej hodi vse okoli. Odkar je zgubu službo, je pač tle okoli. Dela
kamor najde kej. Mama tudi dela dostikrat čez, mislim tko. Ko ma dosti, zdej neke zaključne
vsake tri mesce, tko...Ma tko obdobje, da je ni, po dva tedna je ni do sedme ure, osme ure domov,
ne. Pač, ko more to nardit do konca. Tko, jaz sem pač večinoma pol bl sam, no. (smeh) Sem pač
tam, zgornji štuk je moj v bistvi. Ko Kristine ni. (smeh) In pol sem jaz sam s sabo, tko".
Pravi, da sta starša veliko delala tudi, ko sta bila s sestro še mlajša95: "Mislim ja, mama morda
manj. Tata je bil več, ja. On je ponavadi delu do pete ure, ne... Tko, popoldne bl ne. Bl zvečer
smo se pol bl vidli". Miha je torej večino svojega otroštva v največji meri preživel v družbi svoje
dve leti starejše sestre in iz tega, ker pri opisu svoje družine najprej omeni prav njo, sklepam, da
je nanjo tudi najbolj navezan. Čeprav Miha pravi, da mu samota odgovarja, naslednji citat
nakazuje, da sestro pogreša96: Ma ja, ma ne, v bistvi odkar je šla K. na srednjo šolo, no. Pre smo
se tko družli, smo šli pol tud z N. kaj več okoli,v osnovni. Pol je K. pač šla v Ljubljano, ne, na
glasbeno. In pol je že tam, pol ko gre, sam enkrat na teden pride domov, ne. Že takrat se pol
pozna, ne. In pol še zdj, ko pride enkrat na mesec, ko je na Dunaju, če pride, ne. Se še pol tko
pozna". Pravi, da sta se s sestro vedno dobro razumela. Ko sta bila mlajša, je bilo več prerekanja,
odkar je sestra malo doma, pa tega ni več97: Vredi. Mislim tko je, sej se zastopimo vredi. Pač
k'šen krat te moti kej, kar drugi nardi, ma nismo več tko, da, da bi se prav skregali. Pač samo
moti te. In tko si mal vznejevoljen. Sam tko, nč, ne da bi se kregali, no".
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Čeprav Miha za svojo družino pravi, da se večinoma vsi razumejo v redu, težko izpostavi kaj mu
je v njej najbolj všeč. Po daljšem razmisleku omeni prav odnos s sestro98: Hm... (tišina) Ne vem.
(tišina) Hm, nisem nikoli razmišljal kaj preveč o tem. (smeh) Mmm... (tišina) Tko, najbolj odnos s
sestro, no. Se mi zdi, najbolj sva tko, vredi. To bi blo prvo kar mi pade, no. Najbolj. Ne vem,
druzga se ne spomnem, da bi blo kaj tko posebej vredi. Pač, ku je ko je. (smeh) Ne vem".
Kasneje Miha prizna, da se odnos z očetom zadnjih nekaj let krha.99: "Ne vem, ne vem. (smeh).
Ma ne, ma to, s tatotom se vedno manj zdej zastopmo zadnje cajte. Ne vem, al mene mal meče
puberteta, al pač smo si tko različni karakterji. To, morda. Zdej pač sva mal bolj na hladno, no".
Ne vem, od srednje šole se mi zdi, da sem pač... Prej, prej smo bli vredi. Sam zdej pač nekako
nismo več tolko skup. (tišina) Ma ja, pač. (smeh) Na živce si gremo, se mi zdi, pač. Jaz sem, jaz
nisem tko, da si ne bi... Mislim si ne bom pospravljal sobe, si bom pospravil kadar si jaz bom
htel, ne. (smeh) In pol tata vedno ko pride mimo, "pospravi sobo, pospravi sobo"... In pol mene to
tko živcira, in pol... To

no, to se največ.". S tem ko se Miha skozi svoje srednješolsko

izobraževanje spreminja in izoblikuje, se oddaljuje od očeta, s katerim morda ne najde več toliko
podobnosti. Obenem se oče tej spremembi upira preko truda vzdrževati prejšnjo avtoriteto. Z
mamo pravi, je drugače100: "Z mamo je pa ok, ja. (smeh) Ni problema. Edino morda k'šenkrat
reče neki, in pol pozabi da je rekla tisto, in pol vztraja, da ona tistga ni rekla. (smeh). Tko, na
primer, pač. Kaj pozabi pol. Tko, morda edino. Ma če ne, smo vredi, no. Mislim, ni problemov".
Ne glede na vse, Miha meni, da sta imela nanj in njegovo uspešnost, največji vpliv starša101:
"Hm... Ja ne vem, starši so meli kr tko". Morda še največ preko zgleda aktivnosti in delavnosti.
Preko tega se je Miha naučil, da je potrebno za rezultate vložiti trud, obenem pa spoznal, da mu
bo v življenju lažje, če bo vlagal znanje in ne toliko fizičnega dela kot npr.njegov oče.
VPLIV VRSTNIKOV / KOLEGOV
Ker je Miha živel (in živi) na vasi, kjer je otrok malo, je bil njegov krog prijateljev ozek. Iz svoje
generacije je imel le eno sovaščanko102: "Ja, ja. Pač, največ smo bli jaz, K., pač sestra, in N., to
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je tud stara ku jest. In tle smo se največ družli". Pravi, da so se skupaj igrali celotno otroštvo in
ga na ta čas veže mnogo lepih spominov. N. je še vedno njegova prijateljica, a je v sedanjosti
drugače ne omenja.
Širšo družbo je Miha tako poiskal med sošolci. Na sošolce in vragolije katere so skupaj počeli, je
vezan tudi prvi spomin na šolo iz česar sklepam, da so bili prijatelji oz. družba pomemben faktor,
da je šolo že od začetka rad obiskoval103: "Se spomnim ko smo, poleti, je blo vedno vse mokro, ko
smo une, vodne balončke, smo se špricali.. (smeh) Je blo, od tist'ga cela šola enkrat". Glede na
vse njegove opise vragolij sklepam, da je bil v družbi navadno član, ne vodja.
Trenutno si prijatelje še vedno izbira med sošolci in sicer glede na to kaj in koliko se z njimi
lahko pogovarja. Pravi, da nima najboljšega prijatelja, prej družbo sošolcev104: "Sej, mislim, ni
tko, da bi bli neki, ne vem, da bi imu prav res, taboljšega prjatla. Se mi zdi, da smo bolj tko, da se
lahko z vsakim meniš neki, no. Ne vem, z enim se lahko menimo o političnih stvareh, ko pač druge
to neki pač ne tolk zanima, no. Ma z unim lahko debatiramo kolker pač... Ko sva pač, približno
enako sva politično usmerjena, bi temu reku. (smeh) In lahko pol... Mislim, se kar strinjava, no.
Pole, z enim sva, pač, tale A., k gre z mano na fiziko, pač z njim se lahko, ta drugo...
In pol en pač, tud sošolc, pač prjatu je z njim, se lahko res vse od filmov, vse od igerc pomeniš,
vse od interneta. Vse kar je tako bl zabavno. On pa res, vse igrce ve, tko. Ne vem, tko. Nimam
prav, da bi bil res en prjatlu. Pač, bolj tko, sošolci smo bolj prjatli, mislim".
Prijateljev izven šolskega okolja ne omenja, zato predvidevam, da jih nima.
ŠOLSKO PODROČJE
Na področje šolanja segajo prve besede Mihe, ko ga povprašam po njegovi življenjski zgodbi.
Pove, da je njegov šolski potek potekal običajno, obenem pa omeni še vse izvenšolske dejavnosti,
katerih se je obenem udeleževal105:" Aja, kaj sem še kej delal. Sem, trobento sem igral že od
prvega razreda, to v bistvi... Aja, k Ari sem bil vpisan pač, angleščino sem se uču".
Pol pač, sem se vpisu na srednjo šolo, tle tud v S., na gimnazijo. Am, tle sem bil še zmer neki
cajta pr Ari, pol, na godbi sem še zmeri, pač. Godba pride z glasbeno v bistvu.. Glasbeno sem
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konču pol v drugem letniku. Sem, pri godbi sem še zmeri. Am, pol neki cajta sem treneru borilne
veščine. Morda bom nazaj, bom vidu". Miha je torej aktiven in vztrajen učenec.
V šoli se je vedno dobro počutil, morda tudi zato, ker ima tam veliko družbe svojih let106:
"Čeprav v šoli pol, vse tisto odtehta-za vse druženje, kar sem doma pol sam (smeh)". Rad in
najprej se spominja vragolij, katere so s sošolci počeli, obenem pa želi vzdrževati podobo
pridnosti107: " Enkrat smo profesorci od slovenščine, smo ji vse klopi obrnili okoli. Tko da,
mislim, naj bi razred gledu proč od table, no. (smeh) Samo tko, ni vedla pol, da smo bli mi. Je
krivila enga druzga, ma ni važno. (smeh) Sej un je bil vedno kriv, mislim (smeh) Enkrat tolko smo
šli mi to nardit, tko da. Ma nismo delali dosti neumnosti. Mislim, tko, smo bli bolj pridni mi."
Tudi, ko so naredili kaj, kar so opredelili s šolsko kaznijo, so se stvari odvile tako, da se to ni
nikamor zabeležilo108: "Ma ta, ma ne, menda je bil edini opomin. Oziroma še tisti pol ni veljal,
zaradi tega ker, am, sva bla jest in moj prjatu iz Sežane, in njegova mama je bla knjižničarka, tko
da je mal vedla to. Pač mal pravila, in je ugotovila pač, da drugi učitelji ti ne morejo dat
opomina, al neki tazga, tko da pol na konci ni blo nč".
Mihe starši k učenju niso nikoli silili. Poleg samostojne aktivnosti je k uspehu pripomogla tudi
inteligentnost109:"Ma ne, ma ja učenje. V bistvi sem vedno vedu sam, no. Ma tud tko, v osnovni
šoli, res, si prebral enkrat, si vedu vse. In tud jaz si že tud dosti zapomnem, ker približno
poslušam, ne, med urami. In pol, res, v osnovni šoli, takrat sem enkrat prebral pred testom,
mislim tko, en dan prej sem šel skozi, in sem vidu, sem vedu komot, ne. In sem bil odličen vsa
leta, ne. Brez problemov. Mi ni blo. Ne vem če sem... Ma nisem mel ene ocene v osnovni šoli nižje
od tri, sigurno. Res, mi ni blo problema zaradi tega. In pol, v srednji šoli itak spoznaš, da brez
učenja ti nebo ratalo. Mislim, mi ni blo treba, da bi zafrknil vse. Da bi blo pol hudo. Sem vedu
sam, no. Sem vidu, že prvi test od matematike je bil dva, ne. (smeh) In pol pač, je šlo... Je blo...
Mislim, sem vidu, da je treba kaj nardit, ne. (smeh)
Čeprav Miho zanimajo predvsem naravoslovni predmeti, je zanimanje za predmet pri njem
povezano tudi z učiteljem:110: "V prvem letniku se spomnem, mi ni bla sploh tolko fizika. Smo
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meli tud drugo profesorco. Ona takrat mi ni nekako blo fajn, no, pri njej. Mislim, me je blo prav
strah pred testi. Se spomnem tud, če sem se kej bal, so bli to testi od fizike. Takrat res. In mislim,
takrat sem pisal tud edini šus v celi... Mislim, v celi srednji. Mislim, sej, ne tko, da bi bla grozna.
Samo pač, ne vem, tak občutek si imel, kot da ne znaš. Če ne, jaz pred testi sem večinoma miren.
Mislim, nimaš res se kej sekirat, ker po navadi znam, ne. Ni mi tko, problema. Samo takrat, takrat
pa res. Takrat sem tudi pisu edino enko v srednji šoli. Čeprav tud tista se ni vpisala nekako pol,
po spletu okoliščin. Smo ponavljali pol, tko da... (smeh)." Pomembno mu je, da ima z učiteljem
sproščen odnos, kar ga morebiti navdaja z občutki enakosti:111"On je zdej, mislim, on je mene
zdej v bistvi navdušu za fiziko za prav, ne. Ker je pač, tko ne, zna dobro razlagat, ne". Tko. Pa
nam pusti da smo, tko, mal bolj sproščen odnos je z njim. Prav tako ceni učitelje, ki so zahtevni,
znajo držati disciplino: "ona je bla, je znala držat disciplino, ne. Mislim, sej vsake tolko se je tud
pohecala kej, no, samo večinoma je bla kr diciplina, samo nas je navadla dobro, no", a so
obenem odprti in pripravljeni za dodatna vprašanja: stroga, ampak, fajn tko za se pomenit, kadar
jo kaj vprašamo. Mislim, pač tko, da, recimo, da se ne bo samo držu točno učne snovi. To, al pa
tud tko, da se lahko pol z njo pomeniš kej izven ure". Miha spoštuje učitelje, kateri radi poučujejo
in se ob tem potrudijo biti zanimivi, so spoštljivi do učencem in obenem do sebe s tem, ko držijo
nek red in mir ter so zahtevni, saj meni, da se tako lahko največ naučiš: "Mislim, čeprav res smo
bli uno tiho, in kakšni so jo res sovražili, ma moramo priznat, da nas je naučila res dosti. Če nisi
mel naloge, si lahko bil vprašan, je bil direkt tud šus. Zdej mamo pa eno, ku že na splošno nč ne
sprašava in nam je vsem je padlo. Noben se ne neki uči". V citatu govori v množini in torej
omenja tudi sebe kot takega, ki kljub notranji motivaciji potrebuje zunanjo vzpodbudo preko
sankcij.
TRENUTNO DOŽIVLJANJE SVOJEGA STANJA ( NAJVEČJI PROBLEM)
Miha meni, da ga nič ne posebej obremenjuje. Ob tem pa se kljub temu spomni na ponesrečeno
nerazumevanje, katerega je pred kratkim imel z eno od profesoric. Čeprav je bil udeležen le
posredno in ni bil odgovoren za nastalo zamero, si, glede na to, da se zadeve še vedno tako živa
spominja, to stvar žene k srcu in iz besed je razvidno, da ga prav tako še obremenjuje, v čemer
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ponovno zaznavam, da si neuspehe težko odpusti112: "Dobro, zdej smo se... S profesorco od
slovenščine smo se skregala pred časom, no. Ma dobro zdej je mimo (smeh). Pol sva bla neki
cajta tako, ne bolj, okoli, ma zdej je očitno pozabla, ne vem. Ne vem, meni je vredu, ok, je
pozabla. (smeh).
Matura je pred vrati, a je ne zaznava kot stres ali problem, saj si je izbral študijsko smer, katera
nima omejitve113: Hm, a... Kaj jaz vem. (tišina) Hm... Morda malo ta matura. Ma dobro, me niti
ne tolk skrbi, ker itak na faks pridem tko al tko. Na fiziko ni omejitve, tko da... Edino morda za
štipendijo pa moram bit zadosti dober, da ohranim, ne. Ja, sej tisto, tisto se bom potrudu, no".
Čeprav si je smer izbral na podlagi pozitivne izkušnje z učiteljem, ki mu je stvar predstavil
zanimivo, je morda v ozadju tudi želja po nečem posebnem, po nečem, kjer bo lahko dokazal
svoje sposobnosti.
Miha pravi, da se trudi, da bi ga bremenilo čim manj stvari, kjer se odraža njegov samozavestni
pristop do življenja: "Ma načeloma, probam, da me čim manj, no. (smeh) Se probam držat, da če
maš problem, in če je rešljiv, se nimaš prav nič sekirat. In če se ga ne da rešit, se nimaš kaj
sekirat, ker se tko al tko ne da rešit. In po tem probam čimbolj, no. (smeh)".
ŽELJE IN POGLED NA PRIHODNOST
Med željami za prihodnost Miha najprej izpostavi študij fizike, katerega želi uspešno dokončati.
Dolgoročneje o zaposlitvi in poklicu pa razmišlja takole114: "Zdej bom vidu no, kaj me bo bolj...
Katera veja fizike me bo bolj tko, prvlekla, no, pole bom vidu...Glede zaposlitev pol. Bomo vidli.
Verjeten k'šen tko, k'šne raziskave al pa kaj tazga, no. To me bolj zanima. Neki s fiziko, no. Ne bi
rad bil, ne vem, kakšen, kakšno računovodstvo, al pa kakšni papirji. To da bi mogu, kaj s tem, ne.
Uradniki neki, ne, ne, to ne bi". Ob tem opazim zanimivo primerjavo s delom njegove mame.
Želi nekaj drugačnega, iz njegovega vidika boljšega, kot so ali pa imajo starši. S tem lahko
povežem tudi naslednje citate115: "Na primer, jaz bi si želu vso znanje tega sveta. Res. Pač z vsem
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znanjem tega sveta, kaj bi lahko vse nardu, ne? Mislim, bi bil res vsemogočen. Ti ne pomaga
dnar. Kaj si boš želu dnar? Če maš znanje, lahk dobiš vse, ne. Zato pač, bi si želu znanje tega
sveta. Pač, prvo bi vprašu, če sem sploh zmožen sprejet to znanje. In če nisem, pol bi bil si želu
bit zmožen sprejet vse znanje in pač bi dobu znanje. In pol pač ne vem kaj bi ostalo. Samo dve,
no. (smeh)". V znanju Miha vidi možnost za boljšo prihodnost. Preko znanja zanj ni nobenih
omejitev. Čeprav je želja zelo široka in drzna, se njegova previdnost in nepripravljenost tvegati, o
kateri sem govorila že v predhodnih področjih, pokažeta v nadaljevanju istega odgovora, ko bi
tretjo želje, katero mu zlata ribica še lahko izpolni, prihranil za kasneje:" Tretjo pol ne vem kaj bi
nardu. Odvisno. Če bi vidu, da ti uno vse znanje sveta pač, da ti ne koristi, al pa da ti prnese
samo žalost, ko vidiš pač kaj se vse res dogaja, ne. Da bi vedu vse kaj si vsi mislijo o tebi, al pa
ne vem kaj, pol pač bi si verjetno zaželu zbrisat vse, ne. Oziroma ohranit sam tisto kar bi blo
zame koristno. Bi se mogu prilagajat, no. (smeh)".
Med kratkoročnimi cilji in željami Miha omeni še obiske koncertov in potovanje na Japonsko:
"Aja, na Japonsko sem htel it kdaj.Mislim tko, da bi šel kdaj pogledat. Mal, tko potovat bi blo
fajn, malo. Okoli. Tko, ma samo ne z avtom. To bi bla prav tko, dogodiščina. Jaz bi šel z
nahrbtnikom štopat okoli. To, to bi blo res fajn. Al pa z vlaki, tko mal. Fajn".
Iz navedenega sklepam, da morda pogreša sprostitev in zabavo.

6. Primerjava med mladostniki: ključne ugotovitve
Ob analizi pogovorov sem uvidela, da imajo vsi trije fantje nekatere točke zelo podobne.
Podobnosti se nanašajo predvsem na značilnosti adolescence- vsi trije kažejo tendenco k
odraslosti in samostojnosti. Radi bi pokazali svoje prednosti in moč ter potrjevali svojo
samozavest. Razlika med fantoma s težavami v socialni integraciji in uspešnim fantom se pokaže
predvsem v načinu kako le-to potrjujejo ter v predstavi o moči- prva dva poskušata občutek moči
zgraditi preko izkazovanja fizične moči in je znanje v ozadju, uspešen fant pa vidi moč le v
slednjem. Izrazita razlika se je med njimi pokazala v aktivnosti pri zadolžitvah. Šolsko neuspešna
fanta imata tendenco izogibanja, tako kaznim kot šolskemu delu, medtem ko je uspešni učenec
angažiran in pripravljen za svoje cilje vložiti veliko energije.
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Če primerjam občutek odgovornosti zase vidim, da je prisoten pri obeh starejših fantih (torej
Juretu in Mihi), zato menim, da je morda pogojen s starostjo in je David premlad, da bi se te
odgovornosti bolj zavedal. Kljub zavedanju odgovornosti in posledic, katere določena dejanja
lahko prinesejo, se je uspešni učenec tega znal zavedati in izogniti že pred morebitno nastalo
škodo, šolsko neuspešni pa je v težave kljub temu zabredel. Menim da gre vzroke iskati v
družinskem sistemu. Čeprav sta oba (tako Miha kot Jure) zaznavala podporo staršev, je ta v
primeru neuspešnega fanta temeljila na razvajanju in pomanjkanju konstruktivnih mej za razliko
od uspešnega fanta, kateri tako evidentne podpore v smislu vztrajnega vzpodbujanja ni imel, je pa
imel s strani staršev oporo pri svojih željah ter pozitiven zgled truda za določene dosežke. Starši
so Miho torej bolj kot razvajali, usmerjali k samostojnosti.
Na moje veliko presenečenje, nihče od neuspešnih fantov ni bi žrtev fizičnega družinskega nasilja
ali alkoholizma v družini in bi s svojim agresivnim in delikventnim vedenjem posnemal očeta,
kot govori teorija: "agresiven, kaznujoč in trd oče vzgaja otroke, ki rešujejo svoje notranje
neravnovesje z kljubovanjem in se poistovetijo z njegovo nasilnostjo v okoljih, kjer si to upajo ter
kažejo svoj upor in sovražnost do avtoritet. Svoj šibki, ponižani ego nemalokrat zakrivajo z bojem
za moč in prevlado (Tomori, 1990).
Povezavo s teorijo bi za primer Davida prej našla tule: lik čustveno odsotnega ali nedostopnega
očeta, ki ne daje občutka sprejetosti in potrebnih razvojnih vzpodbud ter usmeritev kaj je prav in
kaj ne. V primeru takega očeta sin nima s kom graditi svoje možatosti in zaupanja vase (Tomori,
1990). Davidov odnos z očetom bi opredelila kot izrazito hladen, medtem ko Juretov bolj temelji
na nespoštovanju o čemer v teoriji svojega diplomskega dela nimam podatkov. Iz tega sklepam,
da teorijo izpred let prehiteva čas v smislu spremembe vzgoje pri mladostnikih in s tem tudi
vzgojnih učinkov. Po povpraševanju socialne delavke ter ravnatelja Zavoda sem dobila potrditev
svojih sklepanj, da dandanes veliko otrok s težavami v socialni integraciji pravzaprav prihaja iz
družin, kjer starši nimajo avtoritete in se bojijo postaviti meje zaradi morebitne izgube ljubezni,
kar predvidevam, da je bil vzrok razvajanja v našem primeru edinca Jureta. O pomembnosti
strukturiranega okolja, kontrole in smiselnih meja govori tudi literatura: Huebner (2000, v FerićŠlehan in Bašić, 2007) izpostavi, da je za razvoj zdrave in odgovorne osebnosti mladostniku treba
omogočiti vzpostavitev lastnih “vodičev” za vedenje in prevzemanje posledic ter da mora
mladostnik sovplivati na postavljanje družinskih pravil. A poudari tudi pomen nadzora in
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oblikovanja dovolj strukturiranega okolja odraščanja. Mladostnikom je treba omogočiti
neodvisnost, vendar ne toliko, da bi jih izpostavili nevarnostim. Kljub kljubovanju staršem in
okolju mladostniki potrebujejo varnost in strukturo, naloga staršev in ustanov pa je, da to
zagotovijo, saj se bodo mladi le tako učinkovito spoprijemali z razvojnimi nalogami tega obdobja.
V družinah, iz katerih prihajajo mladi prestopniki je pogosto zanemarjena vzgoja v smislu
postavljanja smiselnih meja, saj so te navadno toge, ostre in kršenju sledi stroga kazen ali pa
nepredvidljive, kar otroku enako predstavlja stisko, saj v iskanju opore tako meje velikokrat
znova in znova preizkuša (Tomori, 1990).
Sodobna družba prinaša negotovost in zmedo tudi na področje starševstva in v generacijah
današnjih mladostnikov, rojenih po osamosvojitvi Slovenije (generacije 92, 93 in naprej), je ta
vpliv že moč prepoznati.
Kot vidimo v primeru Mihe, postavljanje mej in vzpodbujanje samostojnosti niti ni toliko
povezano z vloženim časom staršev (on je bil veliko sam), bolj gre za osnovno zdravo ali
nezdravo družinsko jedro. Med vsemi tremi je bila razlika tudi v tem, da sta bili družini
neuspešnih fantov priseljeni k nam iz južnih republik (v primeru Jureta pred njegovim rojstvom,
v primeru Davida, ko mu je bilo 11let). Sprememba kulture, novo okolje in težave s prilaganjem
so naporne za vse člane, tudi starše, kar lahko dodatno omaja njihovo trdnost in meje, kot se je
izkazalo v primeru Davidovega očeta. Okolja kot takega ne gre zanemariti tudi glede vpliva širše
družbe. Uspešni učenec je edini živel na vasi, kjer je občutek pripadnosti in povezanosti zaradi
manjšega števila ljudi ponavadi večji in tako tudi pomemben varovalni dejavnik.
Razlika med fanti se je pokazala tudi v družbi vrstnikov, katero so si izbrali za bližnjo ali
pomembno. V obeh primerih neuspešnih fantov gre za prijatelje in kolege, ki so delikventni v še
večji meri in identifikacija z njimi poglablja njune težave. Vzroke, da sta neuspešna fanta vzela
za zgled delikventne prijatelje, vidim v tem, da sta preko te skupine gojila občutke pripadnosti
(David), varnosti (Jure in David) in sprejemanja, katerih v družinskem sistemu nista izoblikovala
in našla. Miha, kot uspešni učenec, je to identifikacijo opravil s starši. Četudi jih sedaj želi na nek
način preseči, to kaže prav na slednje. Brez vzpostavitve identifikacije z njimi, ne bi bilo niti želje
po preseganju. Jure in David take ali podobne primerjave s starši ne kažeta.
Miha prav tako ni kazal potrebe po zadovoljevanju občutkov varnosti med vrstniki, zato se
njegovi prijatelji razlikujejo od prijateljev ostalih dveh. Moč je, namesto preko pretepov, gojil
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preko znanja in ima tako kolege iz šolskega okolja. Z njimi sodeluje in se pogovarja o tem
področju.
Oba neuspešna fanta povesta, da je delikventnih dejanj bistveno manj, če sta sama iz česar trdim,
da je vpliv kolegov in prijateljev tisti, ki vpliva na njuna dejanja in poglabljanje delikventne
kariere.
Izvedeni pogovori potrjujejo moje predvidene koncepte iz področja šole, da mladostniki s
težavami v socialni integraciji predčasno zapustijo redno šolanje-tako Jure kot David sta bila iz
rednega izobraževanja izključena. Do izključitve so pripeljale izrazite težave na tem področju,
katerih glavni razlog je bil udejstvovanje in potrjevanje svoje moči ter zmanjševanju strahu na
agresiven način, o čemer govori tudi Metljak (2009) eden od motivov agresivnega vedenja je
strah. Agresivni učenci, ki jih vodi strah, se hitro počutijo ogroženi in se zato hočejo braniti.
Agresivno vedenje jim daje občutek zmanjševanja tega strahu, zato se tako pogosto odzovejo v
situacijah, kjer se počutijo ogrožene.
Literatura prav tako govori, da so taki učenci pogosto označeni kot dežurni krivci: V primerih
otrok z izstopajočim vedenjem pogosto prihaja do posploševanja in je zaradi vedenja lahko kaj
hitro označen kot dežurni krivec za vse, kar se zgodi neprimernega (Tivadar, 2000).
Primer zgoraj navedenega izpostavi Jure: " V osnovni šoli, ne vem, tudi, k'šen krat, če ni blo kaj
narobe, sem bil jaz kriv. In to je blo, da sem dostkrat sem znoru lih zarad takih stvari Nisi kriv,
in uno, izpade, da si ti kriv. (tišina) Ne vem. Zelo dostkrat, sem se spričku z učiteljem,
dobesedno."
Posploševanje glede krivde opazijo tudi ostali učenci, kot lahko vidimo iz citata Mihe, kateri stoji
na drugi strani- za vragolijo katero so storili oni, je krivdo nosil nekdo drug: "Enkrat smo
profesorci od slovenščine, smo ji vse klopi obrnili okoli. Tko da, mislim, naj bi razred gledu proč
od table, no. (smeh) Samo tko, ni vedla pol, da smo bli mi. Je krivila enga druzga, ma ni važno.
(smeh) Sej un je bil vedno kriv, mislim (smeh) Enkrat tolko smo šli mi to nardit, tko da…".
Na podlagi tega, da sta oba fanta primera izpostavila brez mojega direktnega povpraševanja na to
temo sklepam, da je t.i "halo učinek", učinek prvega vtisa med učitelji pogost. To pomeni, da je
nekdo, ki že ima delikventno kariero pogosto označen kot kriv, brez posebnih dokazov, kot tudi
to, da je nekdo, ki je navadno učno uspešen in ubogljiv, krivde oproščen, ponovno brez

112

posebnega dokazovanja o nedolžnosti. Težavo vidim v naslednjem, o čemer priča Tivadarjeva
(2000) da to v marsikaterem primeru pomeni začarani krog, saj če primerjamo povprečja
prestopniškega vedenja, vidimo, da so k njemu bolj nagnjeni prav učenci, ki zaznavajo
neenakovredno obravnavo.
Kot že omenjeno, se med vsemi tremi fanti pokaže ključna razlika v pogledu na znanje in šolo.
Uspešni učenec tako edini omenja izven šolske dejavnosti (glasbena šola, tečaj angleščine).
Obema šolsko neuspešnima fantoma pa je šola nekaj, kar bi bilo sicer dobro čimprej zaključiti,
motivacija zanjo pa je v bistvu zunanja (vpliv staršev, širšega okolja). V primeru učno uspešnega
učenca gre za notranjo motivacijo. Miha tako prepoznava šolanje in znanje kot ključno za boljšo
prihodnost, Jure pa je ugotovil, da pri svojem delu šole pravzaprav zares ne potrebuje. Obenem
dolgoročno sploh še ni odločen, kaj bi rad počel v življenju, kar ga dodatno ovira pri spremembi.
Vse tri fante bi označila kot bistre iz česar sklepam, da inteligentnost ni ključni dejavnik uspeha.
Pomembnejša razlika med fanti je v Davidovi hiperaktivnosti, saj ima od vseh treh edini težavo z
nemirnostjo, ki se kot težava pravzaprav izkaže šele v okviru običajnega šolskega sistema, kateri
predvideva večinoma mirno sedenje, ki takih učencem ni pisano na kožo. Ko tako zaradi teh ali
podobnih razlogov začne tak otrok motiti pouk, se prične njegova delikventna kariera, katera se
kasneje preko precej pogostega generaliziranega pripisovanja krivde, lahko hitro utrdi.
Jure, ki ni hiperaktiven, je svojo delikventno kariero začel zaradi dokazovanja moči in iskanja
občutka varnosti (pretepi v šoli, ko se ni več pustil), nadaljevalo pa se je podobno. Ključni
dejavnik med tem, da je David prišel do zavodske vzgoje, Jure pa ne, je vpliv staršev. Juretovi
starši so imeli toliko socialne moči, da so zaradi izrazitega protektivnega vedenja do svojega
edinega sina, dosegli, da Jure ni nadaljeval šolanja v zavodu oz. stanovanjski skupini.
Obema fantova predstavlja njuno početje ali vsaj posledice njunih početij problem. V Davidovem
primeru je to zavodska vzgoja, v Juretovem pa kazni v primeru polnoletnosti in to, da je že toliko
globoko v sistemu, da ne vidi več realnega izhoda. Oba se zavedata, da počneta nekaj, kar ni v
skladu s pravili, ne bi pa želela prevzemati odgovornosti za posledice in menita "da ne moreta
nehati". Morda je iskati vzrok v nezavednem zadovoljevanju določenih potreb preko vrstniške
skupine in teh dejanj, katerih se niti ne zavedata, jih pa potrebujeta.
Jure ima poleg tega od svojega početja tudi materialne koristi, kar njegovo držo še utrjuje. Čeprav
razmišlja o tem vedenju kot začasnem, ne vidi drugih realnih možnosti za dosego enakega
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standarda in ciljev. O svoji prihodnosti razmišlja bolj na način želja kot načrtov. Ob željah ne
kaže zaupanja v to, da jih je sposoben tudi uresničiti, kar je izrazita razlika z Miho, ki največ
govori o svojih načrtih, želje katere izpostavi, pa v bistvu vodijo do lažje izpolnitve teh načrtov.
David ima od vseh treh najmanj razdelano področje želja in načrtov, kjer razlog ponovno vidim v
nižji starosti.

Zaključek
Mladostniki s težavami v socialni integraciji so z svojim vedenjem za okolico pogosto moteči.
Z načinom, preko katerega se vedejo, morda v nas sprožijo množice občutkov in predstav, s
katerimi prav zares nismo razčistili, zato nas vse, kar poosebljajo, tako zmoti in je torej vzrok
iskati v nas, ne v njih.
Ne glede na to, pa so vse te težave tudi odsev družbe kot širšega in družine kot ožjega okolja
posameznika. V svoji diplomski nalogi sem ugotovila, da se spremembe na obeh omenjenih
ravneh (družbe in družine) že zrcalijo tudi v današnjih mladostnikih in nekatere trditve iz
literature, niso več prevladujoče veljavne. Čeprav je nasilja in alkoholizma v družinah veliko,
življenje otroka v takem okolju ni ključen in edini vpliv, ki lahko vodi do težav v socialni
intergaciji. Vse pogostejši vzrok postaja tudi razvajenost otrok v smislu ne postavljanja
konstruktivnih meja, preko katerih bi jim bilo omogočeno razvijanje občutkov varnosti. Ker teh
občutkov ne zgradijo v sebi, jih na različne načine iščejo zunaj (preko družbe, ki vzbuja moč,
preko fizičnega nasilja, preko postavljanja, kršenja pravil itd.). Premik od trde, avtoritarne vzgoje
k avtoritativni je očitno mnogo staršev razumelo kot vzgojo brez meja, kot prijateljsko vzgojo
brez avtoritete, kar pa ne prinaša pozitivnosti, saj otrok potrebuje nekoga, ki mu z vso podporo in
ljubeznijo zoži njegov široki svet do mere varnosti.
Otrok, ki teh mej nima, ima lahko nešteto težav, kot vidimo tudi na primeru mladostnika v tej
diplomski nalogi (Jure). Najbolj pogosto in najprej se te težave pokažejo na šolskem področju.
Razlogov za to je gotovo več, menim, da je eden izmed njih tudi prevladujoči način dela in šolski
sistem kot tak.
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Iz odgovorov v empiričnem delu tega dela je razvidno, kako so si lahko šolsko uspešni in
neuspešni mladostniki različni

v več ravneh, učitelj pa na podlagi učnega sistema in

predvidenega plana, katerega mora izpolniti, zahteva enako od obeh in pogosto še na enak način.
Tudi taki otroci potrebujejo določene prilagoditve, ne zgolj telesno ali umsko hendikepirani. Ne
potrebujejo potuhe (marsikdo jo ima preveč že doma), prav tako ne toliko prilagajanje učne
snovi, ker so velikokrat inteligentni, potrebujejo spremembo v naših očeh, v tem, da poiščemo
tudi njihove močne točke in se opremo nanje, v tem, da jih ponovno vzgajamo preko odnosa.
Čeprav ne podpiram njihovega vedenja, menim, da je potrebno pogledati višje in podpreti nje
same, saj si tega želijo in potrebujejo. Brez tega je uspehe pri delu z njimi težko doseči.
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