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POVZETEK 

Diplomsko delo obravnava spolnost mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju. 

V teoretičnem delu je opisana spolnost mladih ter mladostniki z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju, in teme, ki se navezujejo na njihovo spolnost, kot so spolno vedenje, informiranost o 

spolnosti, socialna pripadnost, spolne motnje in vključenost v izobraževanje. V empiričnem 

delu je opisana raziskava in rezultati raziskave. Raziskava je bila izvedena s pomočjo 

anketnega vprašalnika, ki so ga reševali učenci osmega in devetega razreda prilagojenega 

izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom na štirih gorenjskih šolah s 

prilagojenim programom. V vprašalniku so bila vprašanja razdeljena na tri sklope: 

informiranost o spolnosti, osebni pogled na spolnost in spolne izkušnje. Na vsak sklop 

vprašanj se je navezovalo eno raziskovalno vprašanje, za katerega je napisan ugotovljeni 

odgovor. Z raziskavo je bilo ugotovljeno, da imajo učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

veliko pravilnih informacij o oblikah kontracepcije in o spolnih zlorabah, ne vedo pa dovolj o 

človeški anatomiji (o poznavanju lastnega telesa) in o spolno prenosljivih boleznih. 

Spolnost ima za mladostnike z lažjo motnjo v duševnem razvoju v podobni meri tako socialni 

(vpliv družbe) kot individualni (lastna prepričanja in želje) pomen. Glede na rezultate so 

učenci z lažjo motnjo v duševnem razvoju manj spolno aktivni kot njihovi vrstniki povprečne 

inteligence. 

 

 

 

 

Ključne besede: lažja motnja v duševnem razvoju, spolnost, spolnost mladostnikov z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju. 
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ABSTRACT 

The dissertation is about sexuality of adolescents with mild intellectual disability. Theoretical 

part focuses on sexuality of adolescents and who are adolescents with mild intellectual 

disability, and also the topics that involve their sexuality, such as sexual behavior, sexual 

information, social status, sexual disorders and integration in education. Empirical part 

describes the research and the results of it. Research instrument is a questionnaire, which was 

answered by pupils of eighth and ninth grade (aged from 13 to 16) of special adjusted classes 

on four special schools in Gorenjska region. Questionnaire had questions divided in three 

parts: information pupils have about sexuality, personal perspective on sexuality and sexual 

experience. Answers on each one of three parts answer on one of three research questions. We 

found out, that pupils with mild intellectual disability have correct information about 

contraception and sexual abuse, but do not know much about human anatomy (about their 

bodies) and sexual transmitted diseases. For pupils, sexuality in similar procentage has both, 

social (social influence) and individual (their own beliefs and wishes) meaning. According to 

answers, adolescents with mild intellectual disability have minor sexual experience than 

adolescents with average inteligence. 

 

 

 

 

Key words: mild intellectual disability, sexuality, sexuality of adolescents with mild 

intellectual disability.  
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1 UVOD 

V današnji družbi je veliko tem, ki se navezujejo na spolnost. Zakaj je spolnost zdrava, kaj 

vse lahko poskusimo, kakšne težave imamo v spolnosti in koga lahko o tem vprašamo, ... 

Ampak, ali je naša družba res tako odprta, kot se kaže na raznih spletnih straneh, v knjigah, 

časopisih? Če ima oseba težave na tem področju, ali res lahko brez zadržkov rešuje tovrsten 

problem, kot bi ga reševala v primeru gripe ali bolečega zoba? Kaj pa, če je to oseba z motnjo 

v duševnem razvoju (v nadaljevanju tudi osebe z MDR)?  

 

»Ljudje zvečine z nelagodnostjo odreagirajo na spolne potrebe in spolno vedenje duševno 

nerazvitih ljudi.« (Požarnik 1984, 152) 

 

Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju so vključene v izobraževanje na osnovnih šolah s 

prilagojenim programom in s tem izključene iz redne populacije in morda tudi iz okolja. 

Čeprav njihove intelektualne sposobnosti niso toliko nižje kot pri povprečno inteligentnih 

osebah, se še toliko bolj soočajo s problemom, komu zaupati, kako biti sprejet v družbi, kje 

poiskati prave informacije in na koga se obrniti, kar še posebno velja v primeru vprašanj in 

vedenj o spolnosti. 

 

Ule (2008) pravi, da je izobrazba izjemno pomembna za socialno uvrščanje in kakovost 

življenja otrok in mladostnikov. Izpad iz izobraževalnega sistema je nekaj najbolj 

dramatičnega in problematičnega, kar se lahko zgodi mlademu človeku, primerljivo z 

nezmožnostjo vstopa v delo oziroma z nezaposlenostjo. (Ule 2008, 220)  

 

Izključenost osebe z motnjo v duševnem razvoju lahko marsikatera druga oseba izkoristi in od 

nje zahteva, da naredi nekaj, kar ta oseba morda ne bi naredila, če si ne bi želela socialne 

potrditve in občutka pripadnosti. Pomembno je, da so tudi osebe z motnjo v duševnem 

razvoju dobro poučene o spolnosti in jim pogovor o tem ne predstavlja problema. Z znanjem 

in zdravim, pozitivnim odnosom do spolnosti se lahko zavarujejo pred izkoriščanjem in 

napačnimi odločitvami, ki imajo negativne posledice. 
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1.1  Definicije spolnosti 

1.1.1 Spolni nagon 

Iz Slovarja slovenskega knjižnega jezika lahko izpišemo naslednje definicije: 

- »nagòn  -  prirojeno, nehotno teženje človeka ali živali k določenemu ravnanju, stanju 

- spôlen  - nanašajoč se na spol: spolni razvoj; spolne razlike; spolna zrelost / spolni 

nagon; spolni organi rastlin, živali; moški spolni ud; spolna nezmožnost / spolni 

odnosi; spolna ljubezen; spolna morala, vzgoja ♦ biol. spolni hormoni hormoni, ki 

usmerjajo razvoj in delovanje spolnih žlez; spolni rod spolno se plodeča generacija pri 

rastlinah in živalih s prerodom; spolni znaki, pojavi, po katerih se razlikujejo med 

seboj pripadniki iste vrste glede na spol; moška, ženska spolna celica; spolna žleza, del 

spolnega organa, ki proizvaja spolne celice; spolno razmnoževanje, razmnoževanje z 

oploditvijo; med. spolne bolezni nalezljive bolezni, ki se večinoma prenašajo s 

spolnimi odnosi spôlno prisl.: spolno dozoreti; spolno hladen; spolno nerazvite samice 

pri čebelah; spolno nezmožen moški; biti spolno normalen ♦ biol. spolno se 

razmnoževati 

- libído  - po Freudu spolni nagon kot osnova vseh nagonov« (Slovar slovenskega 

knjižnega jezika (spletna izdaja)) 

 

Požarnik (1984) pravi, da je spolni nagon (libido) eden izmed temeljnih življenjskih nagonov. 

Po izvoru je del človekove biološke dediščine. V človekovi zavesti se spolni nagon, podobno 

kot drugi nagoni, kaže kot želja, ki sili človeka k dejavnosti. Cilj te aktivnosti je zadovoljitev 

potrebe in vzpostavitev novega ravnotežja v človeku samem ter med njim in okoljem. 

(Požarnik 1984, 5) 

 

1.1.2 Spolnost 

»Spolnost je zapletena človekova dejavnost, ki ima svojo biološko osnovo, ta pa določa njen 

duševni, vedenjski, odnosni in družbeni del.« (Tomori in Ziherl 1999, 267) 

 

»Spolnost je celosten pojem, ki zajema človeka kot celoto, v povezavi s socialnim okoljem. S 

telesno-biološkega vidika je spolnost del organskega razvoja, povezana je z delovanjem 

metabolizma, živčevja in hormonskega sistema. S psihosocialnega vidika je povezana z 
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identiteto, socialno vlogo, individualnimi občutki, vedenjem in medosebnimi odnosi.« (Nojič  

2007, 9) 

 

Prav tako Požarnik (1984) navaja dva pogleda na spolnost. Kot prvo služi spolnost predvsem 

razmnoževanju oziroma ohranjanju vrste. Kot drugo, subjektivno izkustveno, je spolnost vir 

posebnih oblik uživanja in prek tega močno gibalo domišljije, čustvovanja, motivacije in 

vedenja. To pomeni, da se človekova spolnost razteza daleč prek ozke spolne aktivnosti, 

vezane na spolne organe, prek samega razmnoževanja. (Požarnik 1984, 5) 

»V medčloveških in socialnih odnosih je spolnost oblika bližine, stika, interesa iskanja in 

izmenjave med moškim in žensko. V tej medčloveški in komunikativni naravnanosti je 

spolnost gibalo razvejanih oblik odnosov med ljudmi.« (Požarnik 1984, 5) 

 

Torej je človekova spolnost zelo zapleten pojav. Pri njenem razumevanju moramo upoštevati 

hkrati njen biološki, subjektivno izkustveni in medčloveški socialni vidik. Odvisna je 

predvsem od starosti, vzgoje, kulturnih navad, izobrazbe, religioznosti, socialne pripadnosti, 

stališč, osebnosti, zdravja in narave partnerskih odnosov. Razni misleci in cerkveni očetje že 

od nekdaj razsojajo, kakšno vedenje je normalno, moralno, zdravo oziroma kaj je treba 

dopuščati ali preganjati. Njihove nauke danes jemljemo kot produkt časa, v katerem se živeli, 

ali kot stvar predsodkov. (Požarnik 1984, 5 - 6) 

 

Napačno pojmovanje spolnosti je, da je to zgolj spolni odnos. Fizična spolnost je ena stran 

naše spolnosti, ni pa edina in najpomembnejša. Spolnost je socialni pojav, v katerem vsa 

družbena bitja iščejo in uživajo prijateljstvo, toplino, potrditev, pozornost. Spolnosti tako ne 

moremo ločiti od posameznikovega socialnega razvoja, prepričanj, vedenja, vrednot in 

samopodobe. Presega fizične občutke in potrebe ter zajema vrednotenje, občutenje in 

razumevanje sebe kot moškega ali kot žensko. (Vevoda 2006, 5) 

 

1.2  Spolno vedenje 

»Pri človeku poznamo naslednje oblike spolne aktivnosti: samozadovoljevanje, spolne sanje, 

spolne igre (petting), spolni odnos (koitus), homoseksualne odnose in odnose z živalmi.« 

(Požarnik 1984, 5) 
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Norme spolnega vedenja se v zadnjih letih vedno bolj sproščajo, posebno v zahodnih, 

industrijskih deželah. Sproščanje norm pa je privedlo do velike potrebe po informiranosti, ki 

nam omogoča razpravo o vprašanjih in problemih, povezanih s človekovim spolnim 

vedenjem. (Požarnik 1984, 9) 

 

1.2.1 Spolno vedenje otrok 

Danes je znano, da se začne spolnost razvijati že ob rojstvu in ta razvoj poteka skupaj s 

fiziološkim, psihološkim in socialnim razvojem. Prepričanja z začetka 20. stoletja, da pri 

otrocih ni znamenj spolnosti, torej ne drži. Opazovanje dojenčkov, malčkov in otrok ne 

dopušča dvoma o tem, da se lahko spolno vzburijo in doživljajo orgazem in da oboje hote 

iščejo. Razlike med otroki so velike, vendar pa se dve do triletni otroci že zanimajo za lastna 

spolovila, spolovila drugih otrok in starejših oseb. (Požarnik 1984, 10) 

Mlajši otroci se spolno vzburjajo povsem refleksno in drugače kot odrasli, nikoli miselno ter z 

domišljijo ali čustveno, torej zgodnje pojavne oblike spolnosti še niso erotične narave. 

(Požarnik 1984, 10)  

 

Iz Kinseyevega poročila (Kinsey in sodelavci 1948) o raziskavah o spolnosti otrok so veliko 

razburjenja povzročili podatki, ki kažejo, da ima pri petih letih približno vsak deseti otrok že 

heteroseksualno izkušnjo (spolna izkušnja z osebo nasprotnega spola), število dečkov, ki so 

aktivni v raznih spolnih igrah pa s starostjo tudi narašča. Pri deklicah je obratno, kar kaže na 

bolj utesnjeno vzgojo ženske v našem sociokulturnem krogu. Ne smemo pa sklepati, da 

spolnost zavzema v otrokovi dejavnosti, igri in domišljiji pomembno vlogo. To so le občasne 

aktivnosti (npr. eden od štirih dečkov je poročal o »spolnih igrah«, ki jih je počel le enkrat v 

letu, ostali pa tudi ne veliko bolj pogosto). (Kinsley idr. 1948 v Požarnik 1984, 10-11) 

 

Požarnik (1984) iz podatkov, ki so mu na voljo, navaja, da se proti koncu predpubertetnega 

obdobja občasno samozadovoljuje nekako 10% otrok obeh spolov. Fantje to počno bolj 

pogosto skupaj z vrstniki, dekleta pa bolj na skrivaj in same. (Požarnik 1984, 11) 
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1.2.2 Spolno vedenje mladostnikov 

»Zrela spolnost pri človeku je vedno znamenje uspešne socializacije in osebnostne rasti. Ker 

človek spolno prej dozori kakor osebnostno in socialno, kar povzroči zlasti v prehodnem 

obdobju adolescence številne konflikte in probleme, je treba mladim ljudem pomagati, da 

najdejo v tem protislovju med spolnim nagonom, lastno osebnostjo in zahtevami družbe pravo 

ravnovesje.« (Požarnik 1984, 6) 

 

Pri mladostnikih potekata dva pojava, ki sta sicer močno povezana, vseeno pa sta eden od 

drugega ločena: puberteta in adolescenca.  

Puberteta predstavlja fazo biološkega in fizičnega razvoja, razvijanje primarnih in 

sekundarnih spolnih organov. Oseba postaja fizično sposobna za spolno aktivnost in 

reprodukcijo. V obdobju adolescence, ki poteka, ali bi morala potekati vzporedno s puberteto, 

se otrok spolno razvija psihološko, emocionalno, psihosocialno, družbeno in medosebno. 

Puberteta sama je dovolj za razvoj spolne dejavnosti, adolescenca pa je potrebna, da se človek 

usposobi za družbeno, medosebno različico spolnega življenja odraslih. (Brajša 1991, 81) 

 

Raziskava iz leta 2004 med slovenskimi srednješolci je pokazala, da je imela spolne odnose 

že skoraj četrtina dijakov prvega letnika ter dobra polovica dijakov tretjega letnika. Med 

spoloma bistvenih razlik ni. Srednja starost ob prvem spolnem odnosu se je v primerjavi z 

letom 1996 znižala iz 18,5 na 17 let. Skoraj enak delež spolno aktivnih 15-letnikov je 

pokazala tudi raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju (HBSC) iz leta 

2006. Asist. Evita Leskovšek z Inštituta za varovanje zdravja (IVZ) pojasnjuje, da sta obe 

raziskavi pokazali, da se je delež mladostnikov, ki ne uporabljajo kontracepcije, znižal in da je 

zrasla raba zanesljive kontracepcije. Kondom ob prvem spolnem odnosu uporabi okoli tri 

četrtine mladostnikov, vendar pa je slabša uporaba kondoma ali dvojne zaščite ob zadnjem 

spolnem odnosu. Najbolj se je povečala uporaba kontracepcijskih tablet, kar kažejo tudi 

nacionalni podatki o uporabi hormonske kontracepcije (iz leta 2005-2007). To obliko zaščite 

v povprečju uporablja približno vsaka tretja spolno aktivna mladostnica. (Inštitut za varovanje 

zdravja Republike Slovenije, 2009) 

 

Spolno vedenje mladostnikov, čeprav je lahko izključno v funkciji eksperimentiranja, je po 

večini zasnovano na spolni ljubezni. In ljubezenski odnosi so v adolescenci zato tako 

pomembni, ker so povezani z odkrivanjem spolnosti. So pa mladostniške ljubezni pogosto 
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drugačne kot ljubezen starejših ljudi. »Za mladostništvo so značilne predvsem vznesena 

ljubezen, zaljubljenost in zaletava ljubezen« pravi Mirjana Ule (2009). Za izraz zaljubljenost, 

ki ga večkrat povezujemo z mladostniki, je značilna ekskluzivnost odnosa, intimnost odnosa 

ter potreba po fizični bližini in navzočnosti. Tako gre v primerih mladostniške ljubezni bolj za 

strast v odnosu, zato se zveze prekinejo, preden bi prišlo do dolgotrajnejšega čustvenega 

zaupanja in zavezanosti. Vendar lahko veliko strasti in prekinitev odnosa v mladosti sproži 

velike travme, občutek nesreče in nezaupanja. (Ule 2009, 98-99) 

 

1.3  Informiranost mladih o spolnosti  

Dr. Irena Klavs z IVZ je povedala, da je približno tri četrtine vprašanih moških in žensk 

izjavilo, da bi takrat, ko so imeli prvi spolni odnos, morali vedeti več. Dodala je, da bi o 

spolnosti najraje izvedeli več od staršev. Spolna vzgoja v šoli je bila na drugem mestu med 

najbolj zaželenimi viri informacij o spolnosti za ženske in na tretjem za moške. (Inštitut za 

varovanje zdravja Republike Slovenije, 2009) 

 

Iz raziskave leta 2004 je razvidno, da večina srednješolcev in srednješolk meni, da so o varni 

spolnosti in spolnosti nasploh dobro (66%) oziroma zelo dobro (27%) poučeni. Informacije o 

spolnosti je največ srednješolcev (44%) pridobilo iz več različnih virov, 15% srednješolcev od 

zdravstvenih delavcev, 13% srednješolcev se je o spolnosti poučilo iz knjig, 7% je informacije 

dobilo od staršev, 7% od prijateljev in prijateljic. Le majhen delež je do informacij prišlo 

preko radia ali televizije (4%) ali učiteljev v šoli (4%), preko lastnih izkušenj (4%) in preko 

interneta (2%). Za najprimernejši vir informacij o spolnosti so srednješolci določili 

zdravstvene delavce (34% srednješolcev), 25% jih daje prednost različnim virom 

informiranja, 14% jih je mnenja, da naj bi bili to starši, v 10% prijatelji in prijateljice, v 6% 

knjige in revije, v 5% lastne izkušnje, v 3% internet, v 2% radio in televizija in v 1% učitelji. 

(Pinter 2006, 618) 

 

Suhadolnik pravi, da je spolnost sestavni del vsakega človeka, ki ga spremlja vse življenje. Še 

posebej pomembno je, da mladi vzpostavijo pravilen odnos do nasprotnega spola osnovan na 

spoštovanju in razumevanju. Hkrati naj razvijajo tudi samozavest in realno stališče do 

spolnosti. To lahko dosežemo s spolno vzgojo mladih. Danes zastopamo stališče, da je spolna 

vzgoja nujno potrebna in je del splošne vzgoje, ki poteka vse življenje. Začela naj bi se v 

družini, nadaljevala v vrtcu in v šoli, naloga vseh nas, ki se ukvarjamo z vzgojo za zdravje, pa 
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je, da mladim pomagamo v odraščanju in prehodu iz otroštva v odraslost. (Suhadolnik 2000, 

4) 

 

1.3.1 Zaščita, nosečnost in spolno prenosljive bolezni mladih 

Maurič (1997) pravi, da se je v zadnjih desetletjih spremenilo že veliko na področju 

reproduktivnega varovanja zdravja mladostnikov (ambulanta za mladostnice v Ljubljani in 

Mariboru), vendar še vedno ni povezovanja med ginekologi in sodelovanja med njimi. Mladi 

se zaradi neznanja, brezbrižnosti in občutka neranljivosti še vedno spuščajo v nezaščitene 

spolne odnose, ki lahko vodijo do zgodnjih, neželenih nosečnosti, splavov in spolno 

prenosljivih bolezni. (Maurič 1997) 

 

Mlade, ki imajo spolne odnose (vaginalne ali analne), ki lahko vodijo do okužbe s spolno 

prenosljivo boleznijo, moramo seznaniti z nevarnostjo nezaščitenih spolnih odnosov, da bodo 

ti zanje prijetni in neogrožujoči. Najlažje se to doseže z individualnim pristopom, za katerega 

skrbijo predvsem ginekološke ambulante za dijake in študente. (Hajdinjak, M., Hajdinjak, L., 

Kukovič, C. in Švajncer, M. 2000, 94) 

 

Z raziskavo med slovenskimi srednješolci iz leta 2004 so naredili tudi primerjavo med 

podatki iz leta 1996 in 2004. Ugotovili so, da je bilo leta 1996 s kontracepcijskimi tabletami 

zaščiteno 14 % spolno aktivnih slovenskih srednješolcev, starih 17 let, leta 2004 pa 32%, kar 

je verjetno tudi vzrok zmanjševanja deleža neželenih nosečnosti med mladostnicami. 

Pomembno je tudi, da se je delež srednješolcev, ki ne uporabljajo kontracepcije, znižal z 19% 

na 7%. Uporaba kondoma ob prvem spolnem odnosu pri petnajstletnikih (74%) je v 

primerjavi s študijo HBSC (evropska študija Health Behaviour of School-aged Children 

study, v kateri so sodelovali srednješolci iz 30 evropskih držav) sredi razpona evropskih 

podatkov (HBSC – od 64% do 89%), uporaba kondoma ob zadnjem spolnem odnosu (65%) 

pa je na spodnji meji evropskih podatkov (HBSC – od 58% do 91%). Opazno je tudi, da je 

uporaba kondoma pri zadnjem spolnem odnosu upadla predvsem pri sedemnajstletnikih (s 

60% leta 1996 na 50% leta 2004), zato je potrebno ponovno in vedno znova spodbujati 

uporabo kondoma. (Pinter 2006, 618) 
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1.3.2 Družba in spolnost mladostnikov 

Kako se mladostniki vedejo v družbi, kako gledajo na spolnost, se o njej pogovarjajo in jo 

prakticirajo, je odvisno od kulturnega konteksta v katerem živijo. Pogled na spolnost si v 

otroštvu oblikujejo v krogu družine, z odraščanjem pa so vedno bolj pomembni vrstniki in 

širše družbeno okolje. (Moore 1993, 62) 

 

1.3.2.1 Družina  

Psihološka literatura poudarja, kako pomenljiv vpliv imajo starši na življenje svojih otrok. 

Starši so prvi, ki skrbijo za socializacijo otrok z vplivom lastnih prepričanj in vedenj.  

Ko se ukvarjamo s področjem spolnosti, se soočamo s področjem človekovega delovanja, ki 

je bil dolgo zaznamovan z občutkom krivde, skrivnostnosti in spornosti. Golota v domu je za 

nekatere starše nekaj sramotnega, za druge povsem naraven pojav. Prav tako je spolni odnos 

za nekatere vesel izraz izkazovanja ljubezni, za druge neudobna in neprijetna aktivnost. 

Vprašanje je, kako starši prenašajo svoje občutke o spolnosti na otroke in kako s tem vplivajo 

na njihova prepričanja in ravnanja. (Moore 1993, 63) 

 

Thornton in Camburn (1987) navajata, da starši vplivajo na spolno vedenje mladostnikov na 

štiri različne načine. Prvi je odnos do spolnosti mladoletnika. Drugi je zakonski in starševski 

odnos, v kar vključujeta tudi izkušnje z ločitvijo, ponovno poroko, stanovanjsko ureditvijo in 

odkrito vedenje do nasprotnega spola. Tretji, preko katerega lahko mladostnik čuti krivdo 

glede spolnosti, je verska vzgoja doma. Četrti vpliv pa izhaja iz izobraževalnih in delovnih 

izkušenj staršev, ki vplivajo na mladostnikova stališča do spolnosti in jim hkrati z odsotnostjo 

staršev dajejo priložnost do spolnih izkušenj. Pri tem je zanimivo, da vedenje odraslih, v 

mnogih oblikah, vpliva na spolno vedenje najstnikov bolj, kot njihove besede. (Thornton in 

Camburn 1987 v Moore 1993, 63-65) 

 

Kvalitativna študija 152 najstnikov (Van Voorhis, Gullen, Mathers in Garner) je pokazala, da 

je odsotnost čustvene navezanosti med starši najpomembnejši napovedovalec odklonskega in 

neodobravanega vedenja v adolescenci. Torej tisto, kar zares šteje, niso razbiti domovi 

(broken homes), ampak slabi domovi (bad homes). ( Rener 2000, v Ule 2008, 77) 
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Težava je, da starši pogosto jemljejo pogovor o spolnosti s svojim najstnikom kot nekaj 

težkega. Mislijo, da nimajo dovolj znanja o temi, jih je ob govorjenju o tem sram in imajo 

napačen pogled na spolnost svojega otroka. Odobravanje spolne aktivnosti mladostnikov je 

relativno nizko, posebno ko gre za spolnost pri hčerkah. (Moore 1993, 64) 

 

Collins (1991) je prosil starše, da ocenijo, kakšna je po njihovem mnenju spolna aktivnost 16-

letnikov, in dobil odgovore, ki so se skladali s tedanjimi normami. Isti starši so nato 

odgovarjali še na vprašanja o spolni aktivnosti svojega otroka starega šestnajst let. Pri 

odgovorih na ta vprašanja so bili veliko bolj konservativni. Tako vidimo, da starši ne 

verjamejo, da imajo njihovi otroci spolne odnose, čeprav priznavajo, da so enako stari 

najstniki najverjetneje že spolno aktivni. (Collins 1991, v Moore 1993, 64) 

 

Glede na to, da je ekonomska neodvisnost mladih v naši družbi vedno manj pogosta, mladi 

iščejo samostojnost v spolnosti. To ima dobre lastnosti, prinaša pa tudi tveganje. Skrbni starši 

morajo tako poskušati najti pravo mero med spoštovanjem mladostnikove zasebnosti in jim 

obenem priskrbeti informacije in vrednote, da se bodo lahko razumno in z informiranostjo 

odločali o spolnem vedenju. (Moore 1993, 65) 

 

1.3.2.2 Vrstniki 

V mlajših letih imajo vrstniki v primerjavi s starši malo vpliva na otroka, kar se v najstniških 

letih spremeni. Vrstniki postanejo pomembni pri oblikovanju najstnikovih prepričanj in 

vedenj. Vrstniški vpliv in pritiski imajo veliko vlogo na mladostnike pri odločitvah o 

spolnosti, vendar ni veliko raziskav, kako obsežen ta vpliv je in kako se uveljavlja. 

Domnevno na več načinov. Prvič, najstniki dobijo od vrstnikov veliko informacij o spolnosti, 

ki pa niso vedno točne. Na primer prepričanje najstnikov, da »pri prvem spolnem odnosu ne 

moreš zanositi«. In drugič, najstniki sprejmejo vrstniški pogled na spolnost, ki se implicitno 

izraža v vedenju vrstnikov, ki ga najstnik vzame za svojega ali se spreobrne skozi pogovor, 

spraševanje, draženje, izzivanje, sramotenje, itd. Močna želja mladih oseb, da bi bili takšni 

kot njihovi občudovani vrstniki, lahko vodi do spolnega vedenja in izražanja spolnih stališč, 

ki je značilno za njihovega vzornika ali skupino. Niso pa vrstniški vplivi vedno negativni. 

Prijatelji in najstniške skupine lahko izražajo in kažejo tako zdrav kot tudi nezdrav odnos do 

spolnega vedenja. (Moore 1993, 67) 
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Raziskano je bilo, da so leta mladostnikov pri prvem spolnem odnosu povezana z 

odobravanjem spolnih odnosov pred poroko, kar se ne sklada s prepričanji staršev ali cerkve. 

Udry (1985) je raziskoval relativen vpliv hormonov in družbe na najstniško spolno vedenje. 

In čeprav imata oba spola prijatelje s podobnimi spolnimi izkušnjami, je pri fantih spolni 

odnos bolj verjetno vezan na raven hormonov kot na vpliv vrstnikov, obratno pa velja za 

dekleta. Sporočila o seksu, ki jih dobivajo dekleta od drugih oseb so bolj verjetno 

neodobravajoča kot tista, ki jih dobivajo fantje. To je še posebno res za sporočila s strani 

staršev, vendar se prav tako nanašajo na poglede, izražene preko prijateljev. Na ta način naj bi 

ženska najstniška mreža vrstnikov delovala kot zavora za zgodnje ali sprevrženo spolno 

aktivnost žensk, medtem ko je malo verjetno, da bi bilo tako pri fantih. Dekleta dajejo tudi 

večji pomen na mnenja vrstnikov kar se tiče koitusa in števila spolnih partnerjev, na uporabo 

kontracepcijskih sredstev in prakticiranje varne spolnosti. (Udry 1985 v Moore 1993, 68) 

 

Vrstniki v najstniškem obdobju prevzemajo veliko večjo vlogo od staršev tudi glede spolne 

izobrazbe. V raziskavi iz leta 1991 Moore in Rosenthal ugotavljata, da je 69 procentov spolno 

dejavnih študentov starih od 17 do 20 let takih, ki se lahko o vseh vprašanjih glede spolnosti 

pogovori z vrstniki, 33 odstotkov z mamo in le 15 odstotkov z očetom.  Večina najstnikov se 

strinja, da se je večji delež spolne vzgoje tako naučilo od vrstnikov. A kljub temu, da je 

pogovor in deljenje informacij med najstniki pogost, je zanimivo, da je praktična pomoč med 

vrstniki, ki vključuje urejanje kontracepcije ali spodbujanje prakticiranja varnega seksa, 

veliko manjša. Le 22 odstotkov jih tako pravi, da so jih prijatelji spremljali h ginekologu, in 

še manj (17 odstotkov), da so jim pomagali pri zaščiti pred spolno prenosljivimi boleznimi 

(na primer kupovanje kondomov). Je pa bila vpletenost staršev po odstotkih še manjša. Le pet 

odstotkov očetov je tako pomagalo najstnikom pri kontracepciji ali zaščiti. (Moore 1993, 67) 

 

1.3.2.3 Mediji 

Da je današnja družba glede sporočil v medijih že zelo odprta, je znano. Mediji na nas preko 

filmov, oddaj, reklam, poročil, revij, interneta, časopisov, ... prenašajo pogled na skoraj vsa 

področja našega življenja. Poseben poudarek je namenoma na spolnosti. Splošno znan je rek, 

da se spolnost prodaja (»sex sells«), zato želijo ustvarjalci televizijskih vsebin to primerno 

izkoristiti. Narejenih je bilo že nekaj raziskav, ki so preverjale trditev ali se sexualne vsebine 

v resnici bolje prodajajo. Rezultati so bili pritrdilni. Znane ameriške moške revije kot so 

Maxim in FHM so eksperimentirale s slikami na naslovnicah, in ugotovili so, da se proda več 
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revij na katerih naslovnico krasi pomanjkljivo oblečena ženska, kot tistih, na katerih je na 

naslovni strani znan športnik. (Suggett, spletni vir) 

 

Revije, časopisi, televizija, in za današnjo mladino predvsem internet so pomembni viri 

pridobivanja podatkov. Ker je spolnost tema, o kateri ne moreš povprašati kar vsakega, je zelo 

priročno, da odgovore na svoja vprašanja poiščeš preko računalnika, pogledaš izobraževalno 

oddajo o spolnosti, prebereš članek, ... Težava pri tovrstnem zbiranju podatkov je, da so si 

informacije, zaradi nestrokovnosti ustvarjalcev nasprotujoče in napačne, mladostnik pa ne ve, 

katera je pravilna in kateri odgovor na njegovo vprašanje upoštevati.  

 

»Viri informacij zunaj šole so danes sicer bogati (prijatelji, knjige, revije, televizijske oddaje, 

internet), vendar je med njimi tudi veliko stereotipov ali celo neresnic. Današnja mladina 

lahko zaradi bogatega besednega zaklada daje vtis, da veliko ve o spolnosti, vendar samo 

poznavanje besed še ne pomeni, da tudi dejansko razumejo, o čem govorijo. Naloga staršev 

je, da preverijo, kaj njihovi mladostniki zares vedo in kaj mislijo, da vedo, in skušajo skupaj z 

njimi razjasniti tista prepričanja, ki so napačna.« (Ucman, 2010) 

 

Mladostniki v domačih dnevnih sobah lahko dnevno vidijo na televiziji, v filmih, veliko 

zbirko spolnega vedenja, med katerim je tudi nasilno spolno vedenje. Mnogo popularnih 

modernih filmov ima močno seksualno tematiko, v katerih je spolni akt prikazan nazorno, in 

ne tako diskretno kot na primer v filmih iz leta 1940 ali 1950. (Moore 1993, 72) 

 

Na žalost veliko filmov predstavlja stereotipno podobo o odnosu med moškim in žensko. Ali 

slikajo podobo pasivne ženske, ki jo mora iz težav rešiti princ na belem konju, ali 

emancipirano žensko, ki zavrača moške in predstavlja grožnjo pravi ljubezni in družinskemu 

življenju, ali pa jih predstavi kot spolno igračo. Pri slednji je seks le dobrina in moški, ki da 

nekaj nase, se ne bi nikoli zapletel s tako žensko, razen v primeru spolnega odnosa. Sporočila, 

ki jih prikazujejo ti filmi, mladim ne dajejo močnih in pozitivnih zgledov do zdravega 

seksualnega izražanja žensk. In prav tako ne prikažejo sočutne, intimne, na zvezi osnovane 

spolnosti, ki bi bila privlačna možnost za moške. (Moore 1993, 72) 

 

Zurbrungen, Ramsey in Jaworski navajajo rezultate lastnih raziskav in drugih raziskovalcev, 

ki so proučevali vpliv množičnih medijev, kot so televizija, internet, radio, revije, ... na 

partnerstvo in spolnost oseb. Z naraščanjem vpliva medijev in sporočil, ki jih podajajo, z 
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velikim poudarkom na zunanjem videzu, je vpliv na spolnost zaskrbljujoč. Prihaja do 

ocenjevanja oseb glede na njihov zunanji izgled in predvideno družbeno vlogo. Ljudje 

postajajo vedno bolj kritični do zunanjega videza, ki jim predstavlja odločilni dejavnik pri 

uveljavljanju in ocenjevanju drugih. Oba spola ocenjujeta sebe in druge, vendar so moški pri 

tem bolj usmerjeni v ocenjevanje videza drugih, ženske pa v ocenjevanje lastnega zunanjega 

videza. Predvsem lastno ocenjevanje zunanjega videza pa je povezano z motnjami hranjenja, 

z nizko samopodobo, z občutki nervoze, depresijami, zmanjšano sposobnostjo kognicije in 

ustvarjalnega mišljenja, obenem pa z občutenjem sramu zaradi lastnega telesa. Pri mladih 

dekletih samoocenjevanje lastnega videza privede do manjšega interesa do spolnosti in 

razmerij, obenem pa tudi do slabše spolne samopodobe in spolnih disfunkcij. (Zurbriggen, E. 

L., Ramsey, L., in Jaworski, B. K. 2011) 

 

1.3.2.4 Šola  

Glede na to, da imajo starši, kot je bilo že napisano, omejeno in težko nalogo pri spolni vzgoji 

svojih otrok, da je spolna vzgoja cerkve namenjena le učenju pripadnikov in da je medijsko 

predstavljena spolnost običajno enostranska in mladostnike zmede, imajo šole pomembno 

vlogo pri informiranju učencev in predstavljanju vrednot glede spolnosti. (Moore 1993, 73) 

 

Po izjavah učencev iz Allenove raziskave (Allen, 1987), ta ugotavlja, da učenci učiteljev ne 

vidijo kot zanesljiv vir informacij na vprašanja o spolnosti. Večina je na prvo mesto glede 

pravilnosti podatkov postavila starše. Ameriške raziskave navajajo, da so učitelji anksiozni pri 

podajanju informacij o spolnosti, posebno pri tematiki o homoseksualnosti, AIDS-u in spolnih 

zlorabah. Ti rezultati se kažejo kot velik problem, saj se mnogo staršev glede te teme zanaša 

prav na učitelje. (Moore 1993, 73-74) 

 

Kljub tem omejitvam kvalitetno podanih informacij v šolah, pa so učenci (V Združenih 

državah Amerike in v Veliki Britaniji) v raziskavah odgovorili, da vseeno večino informacij o 

spolnosti dobijo v šolski literaturi in pri učnih urah, nato pri vrstnikih in najmanj pri starših. 

Nasprotno je pokazala raziskava v Avstraliji, vendar so bili vanjo vključeni tudi otroci pred 

najstniškim obdobjem, zato je bilo število mladostnikov, ki navajajo šolo kot pomemben vir 

informiranja, podcenjen. (Moore 1993, 74) 
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Škotska zdravstveno-izobraževalna organizacija (Scottish Health Education Group 1990: 32) 

je podala naslednje točke, ki jih šole želijo doseči s spolno vzgojo: 

- lajšanje komunikacije o spolnosti in medosebnih odnosih, 

- razvijati znanje in razumevanje fizičnega in čustvenega razvoja, 

- razvijati zavedanje socialnega razvoja in vpliva, ki zadeva osebne odločitve, 

- spodbujanje odgovornosti za obzirno vedenje in zmožnost sprejemanja utemeljenih 

odločitev glede spolnosti in partnerstva, 

- razvijanje potrebnih veščin za potencialne starše, 

- povečati znanje o zdravstvenih službah. (Scottish Health Education Group 1990 v 

Moore 1993, 75). 

Programi, kot je ta, so običajno razviti s pomočjo skupnosti, staršev in učiteljev. In kljub 

temu, da je v preteklosti večkrat prišlo do neodobravanja programov spolne vzgoje s strani 

staršev, sodobne raziskave kažejo, da je večina staršev tem programom naklonjena. (Nielsen 

1991 v Moore 1993, 75) 

 

Spolne vzgoje kot samostojnega in zakonsko določenega predmeta v naših šolah še ni. (Naik 

2002, 20) 

 

V Sloveniji spada spolna vzgoja med medpredmetne vsebine in poteka v okviru biologije ali 

etike, včasih pa v okvir naravoslovnega dneva. Iz različnih razlogov (premalo strokovnih 

sodelavcev, občutek sramu, preobsežni programi itd.), pa se zgodi, da vsebine o varnem 

spolnem vedenju izpadejo iz učnega programa (Nerat, 2008/2009, v Hribar Babinski 2012, 

21) 

 

Šole se povezujejo tudi z zdravstvenimi ustanovami v želji po večji in boljši informiranosti 

mladih o spolnosti. 

 

Modic pravi, da bo kmalu deset let, odkar je Inštitut za varovanje zdravja republike Slovenije 

pripravil malo modro knjižico z naslovom Z. V prvi vrsti je bila namenjena srednješolski 

mladini, ponudila pa naj bi jim jasne in strokovno utemeljene odgovore na vprašanja o varni 

spolnosti. Skupaj s knjižico je izšla tudi videokaseta Pogovarjajmo se o spolnosti z vsebinsko 

sorodno tematiko. Knjižico naj bi dobil vsak odraščajoč najstnik, kaseto pa naj bi uporabljali 

kot uvod v pogovore o spolnosti ter kot zdravstveni in vzgojni pripomoček. Na splošno je bila 
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publikacija sprejeta dobro, vendar se je kmalu odzvalo kar nekaj staršev, da njihovih otrok ni 

treba posiljevati s pornografijo. Podobne oznake je bila med nekaterimi ljudmi deležna tudi 

knjižica Zdrava in varna spolnost mladostnikov, ki jo je izdal Rdeči križ Slovenije. 

Najverjetneje zato, ker sta na naslovnici upodobljena fant in punca, ki listata po knjigi z 

napisom SEX. (Modic 2007) 

 

1.4  Spolnost in socialna pripadnost 

Pripadnost nekemu socialnemu sloju in spolno vedenje sta med seboj povezana. Leta 1948 je 

Kinsey ugotovil, da imajo moški z nizko izobrazbo in nižjo poklicno kvalifikacijo (iz nižjega 

socialno-ekonomskega sloja) v povprečju prej spolne odnose, da so v zakonu manj zvesti itd., 

kakor moški z višjo izobrazbo. Ugotovil je tudi, da pri ženskah raste sposobnost doživljanja 

orgazma z izobrazbo. To potrjujejo tudi novejše raziskave. Torej ima delavska mladina spolne 

odnose nekaj let pred študentsko, to pa ne pomeni, da je njihovo spolno življenje bolj 

zadovoljivo. Spolnost naj bi bila v spodnjih slojih bolj toga, enolična in nesproščena, kar 

prinaša posameznikom manj užitka. Na slabšem so bile posebno ženske, kar kažejo podatki, 

da je imela dobra polovica žensk iz spodnjega sloja do spolnosti negativen odnos. Iz srednjega 

sloja je bilo žensk s takim prepričanjem dobra petina. (Kinsey 1948 v Požarnik 1984, 35-36) 

 

Čeprav so bile te raziskave opravljene že precej let nazaj (raziskava iz leta 1966) in pred tako 

imenovanimi »spolnimi revolucijami«, sodobni avtorji navajajo, da se rezultati novejših 

raziskav ne razlikujejo dosti od teh, ter da spolnost ni postala bolj vznemirljiva, le da se o njej 

več govori. Čeprav šestdeseta leta v spolnosti niso bila prelomna, pa so bila pomembna za 

razvoj sprememb v naslednjih desetletjih (spolne manjšine, spolnost žensk, zakonske zveze). 

(Bernik 2011, 24-26)  

 

Enako ugotavljajo tudi za Slovenijo, in sicer da so začetki spolnih gibanj iz šestdesetih let 

zaznamovali kulturno in politično vzdušje zlasti v osemdesetih letih. (Bernik 2011, 36)  

 

V raziskavi o spolnem življenju v Sloveniji iz leta 2000 so ugotovili, da je prisotnega vedno 

več izenačevanja med spoloma, saj se delež moških, ki so se odločili za »zgodnji« spolni 

odnos skoraj ni spremenil, pri najmlajši ženski generaciji (stare od 18 do 24 let), ki so jo 

obravnavali, pa se je odstotek »zgodnjih začetnic« (prvi spolni odnos pred 16. in pred 15. 

letom starosti) povečal za 14 odstotkov (pri mlajši ženski generaciji (stare od 25 do 34 let) za 
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šest in pri srednji generaciji (stare od 35 do 49 let) za pet). Ta rast nakazuje na še večje 

spremembe tudi v prihodnosti.  (Bernik 2011, 102) 

 

Z raziskavo o spolnem življenju v Sloveniji so prav tako ugotovili, da se je za »zgodnji« prvi 

spolni odnos (pred 16. letom starosti) odločilo več moških in žensk z nižjo izobrazbo (pri 

ženskah so razlike glede na izobrazbo večje kot pri moških) in tistih, ki niso živeli z obema 

staršema do starosti petnajst let. Pri moških jih je bilo več tudi med nereligioznimi, pri 

ženskah pa so bili dejavniki tudi bivanje v Ljubljani in Mariboru, nepoučenost pred prvim 

spolnim odnosom s strani staršev in šole in zgodnji spolni razvoj (prva menstruacija pred 

trinajstim letom starosti). (Bernik 2011, 102 – 103) 

 

V Francoski raziskavi iz leta 1992 so ugotovili, da obstajajo razlike v različnih življenskih 

slogih tudi v kasnejšem življenjskem obdobju oseb, ki so ali niso imele zgodnjega prvega 

spolnega odnosa. Osebe so imele več spolnih partnerjev, partnerske zveze so bile časovno 

manj stabilne, poleg tega pa so imele v preteklem letu več spolnih partnerjev kot njihovi 

vrstniki z enakim partnerskim statusom in tudi bolj pogoste spolne odnose. Osebe z zgodnjim 

prvim spolnim odnosom naj bi imele torej bolj dinamično, vendar pa tudi bolj tvegano spolno 

življenje glede neželenih posledic (spolno prenosljive okužbe, neželena nosečnost). (Bernik 

2011, 101-102)  

 

Za nas so ti podatki pomembni, saj so osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju običajno 

vključene v izobraževalne programe z nižjim izobrazbenim standardom in se pri nadaljnjem 

šolanju lahko odločijo za vključitev v dvoletni poklicni program (šele nato tudi v triletni 

poklicni program), kar jih po izobrazbi in nadaljnji poklicni poti uvršča v nižji družbeni sloj, 

ki je predstavljen kot eden od odločilnih faktorjev pri zgodnjih spolnih odnosih.  

 

1.5  Spolne motnje 

Do motenj v spolnem delovanju lahko pride zaradi raznih telesnih okvar ali bolezni, vzrok 

motenj pa je lahko tudi dogajanje v človekovi duševnosti. (Tomori in Ziherl 1999, 268 - 269) 

 

Nas zanima psihološki vpliv na spolnost, zato telesnih okvar in bolezni ne bomo podrobneje 

pregledali.  
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Spolni odnos je v prvi vrsti odnos med dvema osebama, zato bi v raziskavo morali vključiti 

obe osebi tega odnosa, če bi želeli priti do metodoloških zaključkov. To predstavlja 

raziskovalcem velike težave in zaradi tega ni natančnih podatkov o spolnih motnjah. 

Raziskovanje ovira tudi še vedno prisotna zadržanost ljudi do te teme in pripravljenost na 

pogovor s strokovnjakom le, ko pridejo k njemu po pomoč, ne pa kadar gre za raziskovalne 

namene. Vseeno pa obstajajo epidemiološke raziskave in klinične izkušnje strokovnjakov, ki 

kljub svojim pomanjkljivostim dajejo vpogled v spolno življenje raziskane populacije. Iz teh 

raziskav (podatki veljajo za Veliko Britanijo) je ugotovljeno, da imajo več spolnih motenj 

ženske (od 35 do 60 %), od tega naj bi imela polovica pomanjkanje spolne želje. Prevalenca 

spolnih motenj pri moških naj bi bila okoli 40 %, od tega naj bi večina imela erektilno 

disfunkcijo in prezgodnjo ejakuacijo. (Tomori in Ziherl 1999, 270) 

 

Najpogostejše spolne motnje so: Pomanjkanje ali izguba spolne želje, seksualna averzija in 

pomanjkanje spolnega uživanja, neuspešnost genitalnega odziva, orgazmična disfunkcija, 

prezgodnja ejakuacija, neorganski vaginizem, neorganska disparevnija in prekomerni spolni 

nagon. (Tomori in Ziherl 1999, 273 – 278) 

 

Psihološke vzroke spolnih motenj Ziherl razdeli v tri skupine. Prva so tisti, zaradi katerih se 

nekdo nagiba k spolnim motnjam in so praviloma vezani na otroštvo in odraščanje (prestroga 

vzgoja, moteni družinski odnosi, neustrezna spolna vzgoja, premalo informacij o spolnosti, 

travmatske zgodnje spolne izkušnje, zgodnja negotovost o svoji spolni vlogi). Druga so 

sprožilni duševni dejavniki (anksioznost, nerazumevanje v partnerskem odnosu, nezvestoba, 

prezahtevnost do sebe in partnerja, reakcija na somatski vzrok motnje, depresija). Tretja so 

tisti duševni dejavniki, ki spolno motnjo vzdržujejo oziroma podaljšujejo (anksioznost, 

predvidevanje neuspeha, strah pred intimnostjo, slabo samospoštovanje, slaba poučenost o 

spolnosti nasploh, slabo poznavanje »tehnike« spolnega odnosa, zanemarjanje »predigre«, 

napačna verovanja in miti, slaba komunikacija med partnerjema, izguba privlačnosti med 

partnerjema, spološno nerazumevanje v partnerskem odnosu, duševne motnje). (Tomori in 

Ziherl 1999, 271 – 272) 

 

Diagnostika in zdravjenje spolnih motenj mora potekati v prijetnem okolju in v sproščenem 

odnosu terapevta in pacianta. O spolnosti mora terapevt govoriti odkrito in brez zadrege 

uporabljati izraze za spolne ude, saj bo s tem tudi pacient sproščeno sprejemal pogovor in 

pripravljen govoriti o težavah in doživljanjih. Pomemben je tudi pogovor s pacientovim 
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partnerjem in njegovo sodelovanje pri zdravljenju, saj gre pri spolnem odnosu za dve osebi, ki 

ne le da odpravljata spolno motnjo ampak tudi spreminjata odnos. Terapevt nato postavi 

diagnozo in program zdravljenja in se o tem s partnerjema pogovori. (Tomori in Ziherl 1999, 

172 – 180) 

 

1.6  Lažja motnja v duševnem razvoju 

Lačen navaja, da je motnja v duševnem razvoju pomembna omejitev v vsesplošnem 

funkcioniranju posameznika. Vezana je na splošno podpovprečno intelektualno 

funkcioniranje, ki se pojavlja v razvojni dobi in je vezano na neskladnost adaptivnega vedenja 

na področjih samostojnosti, komunikacije, socializacije in razumevanja. (Lačen 2001, 11) 

 

Komisije in strokovni delavci ocenjujejo motnjo v duševnem razvoju s psihološkimi testi, ki 

so osnova za prepoznavanje odstopanja od sredine. »Pri ocenjevanju otrok z razvojnim 

zaostankom oz. motnjo v duševnem razvoju je temeljna naloga kliničnega psihologa 

opredelitev vrste in stopnje razvojnega zaostanka oz. določitev posameznikovih močnih in 

šibkih področij delovanja, kar predstavlja osnovo za določitev posameznikovih izobraževalnih 

in socialnih potreb ter zagotavljanje ustreznih načinov podpore, ki posamezniku z motnjo v 

duševnem razvoju omogočajo čim bolj samostojno življenje in dejavno vključevanje v 

družbo.« (Kodrič 2010) 

 

Ameriško združenje za intelektualne in razvojne motnje (American Association in Intellectual 

and Developmental Disorders – AAIDD), ki je največja in najstarejša organizacija za 

proučevanje intelektualnih motenj, je od svoje ustanovitve pa do danes izdala že enajst 

definicij za opredelitev motenj v duševnem razvoju, v vsaki z najnovejšimi znanstvenimi 

ugotovitvami tega stanja. Definicije so vodilo za obravnavanje in ugotavljanje motenj v 

duševnem razvoju po svetu in jih uporablja tudi Slovenija. Zadnja izdaja Intellectual 

Disability: Definition, Classification, and Systems of Supports je bila izdana leta 2010. 

(AAIDD) 

 

Test inteligentnosti (IQ test) je pomembno orodje, ki pomaga ugotoviti odklon intelektualnega 

delovanja od povprečja in s tem stopnjo motnje v duševnem razvoju. (Kodrič 2010)  
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»Ni pa IQ test edini s katerim določimo motnjo v duševnem razvoju. Določeni so trije 

kriteriji: 

- pomembne omejitve v intelektualnem delovanju, 

- pomembne omejitve v prilagoditvenih sposobnostih, 

- pojavi se pred dopolnjenim 18. letom starosti.« (AAIDD) 

Omejitve v intelektualnih sposobnostih se merijo s tako imenovanim IQ testom, ki je bil do 

nedavnega glavni pokazatelj v diagnostiki oseb z motnjo v duševnem razvoju. Ni pa povsem 

zanesljiv v svojih rezultatih, saj lahko oseba z nižjim IQ deluje v svojem okolju povsem 

uspešno, na drugi strani pa lahko oseba z višjim IQ v skupini deluje neustrezno. Prav tako 

pride v intelektualnem delovanju včasih do naglih sprememb (zaradi bolezni) in je zaradi tega 

težko napovedati razvoj osebe. (Novljan 1997, 7)  

 

Danes se iz definicije motenj v duševnem razvoju izpušča podatek o IQ, za katerega ni 

navedeno, po katerih merskih instrumentih je bil izračunan. (Novljan 1997, 12) 

 

Pri ugotavljanju intelektualnega delovanja se v prvih letih življenja ne uporablja preizkusov 

inteligentnosti ampak razvojne preizkuse (označimo kot razvojni zaostanek), pri obeh pa se 

upošteva standardni odklon, ki je za več kot 2 nižji od povprečja. In čeprav so točni kriteriji še 

vedno nekoliko raznoliki glede na avtorje (Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih 

zdravstvenih problemov za statistične probleme – MKB; Diagnostic and Statistical Manual od 

Mental Disorders; AAIDD), je za blago duševno manjrazvitost (blago mentalno retardacijo) 

značilen IQ od približno 50 pa do približno 70. (Kodrič 2010) 

 

Pri omejitvah v prilagoditvenih sposobnostih se ocenjuje posameznikova zmožnost, da 

uporabi svoj kognitivni potencial pri prilagajanju na vsakdanje zahteve v življenju. Te 

prilagoditvene sposobnosti posameznikom omogočajo samozadostno in neodvisno življenje. 

Prilagoditvene sposobnosti so priučene in zajemajo konceptualne, socialne in praktične 

spretnosti, pri merjenju pa prav tako uporabljamo standardizirane pripomočke. (Kodrič 2010) 

 

Lačen pravi, da je pri razumevanju motnje v duševnem razvoju prišlo do napredka, s tem da 

se motnje v duševnem razvoju ne razumeva več kot neke absolutne lastnosti posameznika, 

temveč kot neko stanje, odvisno od načina interakcije osebe z motnjo v duševnem razvoju z 

vrstniki v svojem okolju. Tako v ospredju ni več intelektualni razvoj (kategorije 
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inteligentnostnega količnika), temveč nivo pomoči ki jo oseba potrebuje na določenem 

področju adaptivnega vedenja. Področja adaptivnega vedenja pa so komunikacija, skrb za 

samega sebe, domača opravila, znajdenje v okolju, funkcionalna akademska znanja, 

samousmerjanje, zdravje in varnost, prosti čas, delo in zaposlitev, socialno interpersonalna 

sposobnost. (Lačen 2001, 12) 

 

Kriteriji za usmerjanje otrok z motnjami v razvoju, ki veljajo danes, so zapisani na strani 

Zavoda Republike Slovenije za šolstno in se glasijo:  

»Otroci z motnjami v duševnem razvoju imajo znižano splošno ali specifično raven 

inteligentnosti, nižje sposobnosti na kognitivnem, govornem, motoričnem in socialnem 

področju ter pomanjkanje veščin, kar vse se odraža v neskladju med njihovo mentalno in 

kronološko starostjo. 

Otroci z mejnimi intelektualnimi sposobnostmi so otroci, pri katerih se kaže neharmonični 

razvoj in lahko v primeru vključitve v program prilagojenega izvajanja z dodatno strokovno 

pomočjo dosegajo minimalne standarde znanja.« (Zavod Republike Slovenije za šolstvo, 

2010)  

 

Glede na motnje v duševnem razvoju se nato razlikujejo otroci z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju, otroci z zmerno motnjo v duševnem razvoju, otroci s težjo motnjo v duševnem 

razvoju in otroci s težko motnjo v duševnem razvoju. (prav tam) 

 

Za definicijo otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju je zapisano:  

»Otrok ima znižane sposobnosti za učenje. V prilagojenih pogojih učenja lahko doseže 

temeljna šolska znanja, ki pa ne zagotavljajo pridobitve minimalnih standardov znanja, 

določenih z izobraževalnimi programi. Ob ustreznem šolanju se praviloma usposobi za manj 

zahtevno poklicno delo in samostojno socialno življenje.« (Zavod Republike Slovenije za 

šolstvo, 2010) 

 

Pri učenju otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju moramo biti pozorni na njihove 

sposobnosti na področjih motivacije, pozornosti, organizacije in pomnenja, pri čemer jih 

moramo naučiti ustreznih strategij, ki jim bodo omogočile boljše sposobnosti učenja in 

generalizacije in s tem lažjo zapomnitev podatkov. Metodične pristope, kot so verbalno ustno 

in pisno posredovanje, kretnje, demonstracija, fizično vodenje in samostojno odkrivanje, 
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moramo kombinirati in ustrezno prilagajati, da jim omogočimo čim večjo samostojnost. 

(Lipec Stopar 2011, 72-73) 

 

1.6.1 Izobraževanje in vključevanje oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

1.) Zakon 

Z zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je bil oktobra 2013 sprejet nov 

pravilnik o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, v katerem je določeno, kako in kam se 

usmerjajo učenci, da bi bila usmeritev optimalna. Za učence z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju je zapisano, da so praviloma usmerjeni v prilagojen izobraževalni program z nižjim 

izobrazbenim standardom, lahko pa so usmerjeni tudi v izobraževalni program s prilagojenim 

izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. (Ur.l. RS, št. 88/2013) 

 

Zakon določa tudi kriterije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami: »Direktor v soglasju 

ministra, pristojnega za izobraževanje (v nadaljnjem besedilu: minister) sprejme strokovne 

kriterije za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oziroma motenj otrok s posebnimi 

potrebami (v nadaljnjem besedilu: kriterije) in navodila o delu komisij za usmerjanje na prvi 

stopnji. Sprejeti kriteriji se objavijo na spletni strani zavoda.« (Ur.l. RS, št. 54/2000) 

2.) Problemi v zakonu 

Eden od ciljev in načel vzgoje in izobraževanja je »zagotavljanje ustreznih pogojev, ki 

omogočajo optimalen razvoj posameznega otroka«. (Ur.l. RS, št. 54/2000) 

 

Kako pa lahko te optimalne pogoje otrokom zagotovimo, če si med seboj še vedno nismo 

enotni, v katere izobraževalne programe učence vključevati in kateri od teh programov imajo 

najbolj pozitiven učinek na otroka.  

 

Današnja zakonodaja deluje po načelu inkluzije, ki je prišlo v veljavo za integracijo 

(vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne izobraževalne ustanove) in pomeni ne le 

vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne osnovne šole, ampak predstavlja 

dvosmeren proces, v katerem se medsebojno prilagajata tako manjšina (v našem primeru 

učenci s posebnimi potrebami) kot večina (»normalna« populacija«). Izobraževanje je tako 
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proces, ki se nenehno spreminja in prilagaja vsem učencem, ne le tistim, ki izstopajo zaradi 

različnih dejavnikov, saj je vsak od učencev nekaj posebnega. (Lesar 2007, 135 – 143) 

 

Rovšek pravi, da je do inkluzivnega izobraževanja prišlo predvsem zaradi težnje po čim 

manjši stigmatizaciji otrok z MDR, ki jo povzroča segregacija (šolanje v ločenih 

izobraževalnih ustanovah). Mnogi strokovnjaki menijo, da bi z odpravo segregacije 

postopoma odpravili stigmatizacijo. Jurišić je ob koncu svoje raziskave, ki je zadevala 

stigmatizacijo otrok z MDR, zaključila, da so učenci s sposebnimi portebami, ki obiskujejo 

večinsko osnovno šolo strigmatizirani od začetka do konca pouka, po pouku pa so 

»normalni«. Po preusmeritvi v osnovno šolo s prilagojenim programom postanejo »normalni« 

v času pouka, po zaključku pouka pa veljajo za »motene«, »neumne«, »prizadete«. S 

spremembo zakonodaje in le z vključevanjem otrok ne moremo spremeniti pogleda ljudi na 

osebe s posebnimi potrebami. Vključevanje otrok z MDR je pogoj, ni pa zagotovilo za 

zmanjšanje stigmatizacije. Stigmatizacije oseb z MDR bi bilo manj le, če bi imeli v večinski 

šoli ustrezne prilagoditve in program, v katerem bi bili tudi oni uspešni, saj je neuspešen 

učenec veliko primernejša tarča posmeha s strani uspešnejših vrstnikov. (Rovšek 2011, 147) 

 

»Z vidika inkluzivnega izobraževanja je treba na vse učence gledati kot na učeče se z enakimi 

pravicami, ki pa se v času šolanja soočajo z različnimi ovirami, ki jim onemogočajo 

akademsko uspešnost in socialno participacijo.« (Lesar 2007, 142) 

 

V redne osnovne šole je tako vključenih vedno več učencev z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju (s tem pa tudi manj v programe prilagojenega izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom), ki naj bi z načelom inkluzije pridobili veliko, posebno na področju socializacije 

in samostojnosti. Problem nastane, saj je naša redna šola še vedno zasnovana predvsem 

uspešnostno in kriterijev za uspešnost učenci z lažjo motnjo večkrat ne dosežejo. (Rovšek 

b.d.)  

 

Posledica neuspešnosti je vpisovanje v prilagojene programe z nižjiim izobrazbenim 

standardom v višjih razredih, kar vpliva na učenčevo čustveno in vedenjsko stanje. Prav tako 

so dosežki učencev v nižjem poklicnem izobraževanju, ki končajo prilagojen izobraževalni 

program z nižjim izobrazbenim standardom boljši od učencev, ki so se šolali in zaključili 

šolanje na večinski osnovni šoli. (Rovšek 2010) 
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Winkler, ki odkriva vlogo inkluzije na osebnost posameznika, pravi, da s konceptom inkluzije 

subjekte še bolj prepuščamo samim sebi, brez pomoči, ki bi je bili deležni v specializiranih 

ustanovah. Priznamo jim drugačnost, nato pa jih vključimo v družbo, ki se ji ne morejo 

prilagoditi. Inkluzijo, ki bi lahko delovala s pedagoškim sodelovanjem v redni šoli, zamenja 

selekcija, ko učitelji ostanejo sami in morajo učence ovrednotiti in ocenjevati po dosežkoh. 

(Winkler 2011, 64-65) 

 

Bratković navaja, da se je s konceptom inkluzije začelo gibanje, ki v ospredje postavlja 

posameznika in njegovo individualno specifiko ter osebne pravice. Inkluzija pomeni enačenje 

oseb ne glede na intelektualne sposobnosti, obenem skuša za osebe s posebnimi potrebami 

doseči optimalne pogoje bivanja v lokalni skupnosti. V tem kontekstu se tudi bolje zavedamo 

pozitivnega vpliva spolne vzgoje na osebe z motnjami v duševnem razvoju. (Bratkovć, Bilić 

2004, v Ćališ 2010)  

 

Kljub temu, da je torej koncept inkluzivne šole teoretično dobronameren in na področju 

spolnosti oseb pozitivno vpliva na njihove pravice do intimnosti, se v praksi, glede na to, da 

niso zagotovljeni pogoji za inkluzivno izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, ta koncept 

težko uresničuje. K temu pripomore tudi neenotnost med strokovnjaki, kako inkluzivno šolo 

zagotoviti.   

 

Dobro vodilo, po katerem bi se morali ravnati, poda Brajša: »Sodobna šola je zasnovana na 

medsebojnem podvajanju učiteljev in učencev. Med seboj se razlikujejo, vendar sodelujejo in 

se spoštujejo. Priznavajo si pravico do različnosti in nestrinjanja, vendar jih to pri sodelovanju 

in skupnem razvijanju ne moti. Učitelji pomagajo učencem, da ohranijo svojo posebnost, 

različnost in drugačnost ter da se razvijajo usklajeno s svojo strukturo. Učitelji in učenci se 

vedejo kot dve različni resničnosti, ki se želita spoznati, sta si zanimivi.« (Brajša 1993, 223) 

 

1.7  Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju in spolnost 

Spolnosti oseb z motnjo v duševnem razvoju ne moremo opisati kot nekaj danega in 

nespremenljivega. Spolnost vsakega posameznika se razlikuje glede na njegove izkušnje, 

okolje, osebnostne značilnosti, ... Obstaja pa nekaj značilnosti v spolnosti oseb z motnjo v 

duševnem razvoju.  
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»Duševno nerazviti ljudje imajo drugačno spolno življenje kakor drugi. Nikoli pa ne moremo 

zanesljivo reči, ali je to posledica umske prizadetosti, življenja v raznih domovih, morebitnih 

dodatnih organskih okvar ali odziva okolja nanje. Največkrat se pri tem prepleta več 

dejavnikov.« (Požarnik 1984, 152) 

 

1.7.1 Sprejemanje oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju in spolnost 

Ker je življenje mladostnikov močno vezano na vrstnike in družbo, lahko sklepamo, da so 

enako pomemben faktor vrstniki in družba tudi v spolnem življenju oseb z motnjo v 

duševnem razvoju. 

Osebe z lažjo motnjo, kot smo že povedali, lahko obiskujejo programe izobraževanja z nižjim 

izobrazbenim standardom na osnovni šoli s prilagojenim programom, ali pa so vključene v 

razrede rednih osnovnih šol in imajo dodatno strokovno pomoč specialnega pedagoga. Učenci 

z učnimi težavami (imajo dodatno strokovno pomoč) so v rednih osnovnih šolah, zaradi višjih 

zahtev, še bolj izpostavljeni kot v programih z nižjim izobrazbenim standardom. 

 

Mnoge raziskave po svetu (Velika Britanija, Združene države Amerike, Nemčija, Švica) so 

pokazale, da imajo učenci z učnimi težavami v povprečju nižji sociometrični status kot učenci 

brez učnih težav. (Kesič 2012, 23) Enako je pokazala tudi nedavna manjša raziskava o 

socializaciji učencev s posebnimi potrebami v rednih osnovnih šolah na Hrvaškem. (Pušar 

2013)  

 

Vendar pa pri vseh raziskavah vidimo, da je socializacija v veliki meri odvisna od okolja 

oziroma klime okolja, v katerega so ti učenci vključeni. Tako je skupna ugotovitev raziskav, 

da na boljša stališča do oseb s posebnimi potrebami vplivajo informiranost, sorodstvo ali 

prijateljevanje z osebo s posebnimi potrebami, ter pozitivna šolska klima s podporo med 

učenci in med učiteljem in učenci. (Kesič 2012, 23) V večini slovenskih raziskav je stališče 

do oseb s posebnimi potrebami in učencev z učno pomočjo pozitivno in so jim učenci 

pripravljeni pomagati in se družiti z njimi. (Kesič 2012, 24-25) 

 

Glede sprejetosti otrok z lažjo motnjo v duševnem razvoju je tudi Đorđević, z lastno raziskavo 

in na podlagi raziskav drugih, napisal, da je bil socialni položaj tistih, ki so obiskovali redno 

osnovno šolo, težji zaradi nesprejetosti s strani drugih otrok. V specializiranih šolah je bilo 

medsebojno sprejemanje višje in boljša socialna klima. Pomembno se mu torej zdi, da so 
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usmerjeni v specializirane ustanove, kjer so med učenci podobnih sposobnosti. Laže usvojijo 

pravila ustreznega obnašanja, prilagajanja in se usposobijo za aktivnosti, kar pripomore k 

občutenju lastne samozavesti. (Đorđević 1982, 222-224) 

 

Ule (2009, 100-101) pravi, da je bistven pogoj za začetek trajnejšega in globljega 

medsebojnega odnosa z nekom, da se nam ta zdi privlačen. Privlačnost posameznika v 

adolescenci je pomembno povezana s priljubljenostjo. Posameznik običajno ni privlačen samo 

za nekoga, ampak za vso vrstniško skupino. In če obstaja ta povezava s priljubljenostjo, 

potem obstaja tudi pri nepriljubljenih posameznikih. Ule navaja dve ključni posledici 

nepriljubljenosti: 

- »Zavrnjeni mladostniki: so aktivno nepriljubljeni pri vrstnikih zaradi več razlogov. Ti 

so lahko osebni, kot na primer prepirljivost, agresivnost, egoizem mladostnika; ali 

socialni, kot na primer socialna stigma, ki mladostnika osramoti v družbi vrstnikov; 

- Prezrti mladostniki: niso osovraženi med vrstniki kot zavrnjeni, ampak preprosto 

nimajo stikov in prijateljev, niso opaženi med vrstniki, lahko zaradi osebnih 

značilnosti, na primer sramežljivosti, zaprtosti vase, pomanjkanja zaupanja vase ali 

zaradi socialnih značilnosti, na primer značilnosti izvorne družine, socialne, etnične, 

religiozne pripadnosti«. (Ule 2009, 101) 

Osebe z lažjo motnjo so že avtomatsko stigmatizirane, bodisi zaradi dodatne strokovne 

pomoči, zaradi šolanja v šoli s prilagojenim programom, zaradi slabših učnih uspehov ali 

socialnih sposobnosti, itd. Ker je v današnji družbi močno cenjen uspeh in bistrost, morajo 

osebe z motnjo v duševnem razvoju vložiti veliko več truda in odrekanja v dosežek, ki bi jim 

omogočil družbeno uveljavitev. Spolnost posamezne osebe je močno vezana na njeno 

samopodobo in socialni položaj. Lahko sklepam, da so mladi z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju, ki so vključeni v redne osnovne šole, tu na slabšem. 

 

1.7.2 Spolni nagon oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

Na spolni nagon oseb z motnjo v duševnem razvoju je veliko različnih pogledov in prepričanj. 

Nekateri znanstveniki so mnenja, da je spolni nagon oseb z zmerno in lažjo motnjo v 

duševnem razvoju večji, drugi pravijo, da se ne razlikuje od spolnega nagona ostale 

populacije in spet tretji, da je manjši. Tisti, ki vsakodnevno delajo z osebami z zmerno in lažjo 
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motnjo v duševnem razvoju pravijo, da se njihov seksualni nagon ne razlikuje od spolnega 

nagona ostale populacije, vendar smatrajo, da je pri večini spolni nagon znižan. (Đorđević 

1982, 183) 

 

Z raziskavo, z ozirom na Freudovo teorijo, da se spolna motivacija kaže v raznih maskiranih 

oblikah na več področjih delovanja, so psihologi prišli do zaključka, da imajo ljudje z 

urejenim spolnim življenjem boljši odnos do ljudi. Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

z zadovoljnim in polnim življenjem so srečnejše. Nasproten efekt ima psihoseksualna 

nezrelost, ki jo najdemo pri nekaterih osebah z zmerno in lažjo motnjo v duševnem razvoju. 

Ta nezrelost se kaže v pogostih neuspehih v odnosih z nasprotnim spolom, kar osebo dela 

nezadovoljno, razdražljivo in potrto. Razočaranje v spolnem življenju jim jemlje pogum in 

manjša motivacijo za razne aktivnosti. Pogosto je ta oseba čustveno napeta in pesimistična, 

večji del energije, ki bi jo morala koristiti za izvrševanje nalog pa se izgubi. Nezadovoljstvo s 

spolnim partnerjem se širi tudi na druge ljudi. Tak človek, ne samo, da slabše opravlja 

delavne naloge, ampak je tudi nejevoljen, neprijeten in celo agresiven. (Đorđević 1982, 183) 

 

Thorne poudarja, da osebe z motnjo v duševnem razvoju nimajo mej pri spolnem vedenju, 

zato dajejo vtis, da so pretirano seksualno aktivne. Ker večkrat odprto izražajo svoje 

seksualne potrebe, izgledajo neobičajno  v primerjavi z osebami povprečne inteligence, ki 

lahko nadzorujejo svoje vedenje. Trdi, da osebe z lažjo motnjo bolje nadzorujejo spolno 

življenje kot osebe z zmerno motnjo v duševnem razvoju, vendar vseeno manj kot osebe 

povprečne inteligence. Pravi tudi, da so mladostniki z zmerno in lažjo motnjo veliko manj, 

kot mladostniki povprečne inteligence, zmožni preusmeriti svoje spolne potrebe na delo, 

šport, glasbo, itd. (Thorne 1965 v Đorđević 1982, 183) 

 

1.7.3 Spolnost oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

Napisanih je več člankov in knjig, kako ravnati v primeru spolnosti oseb z zmerno in težjo 

motnjo v duševnem razvoju. Ni pa veliko raziskav in priporočil, ki bi se nanašale na 

populacijo oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju. »V celoti je spolno vedenje teh ljudi 

precej odvisno od njihovega inteligenčnega količnika. Čim nižji je njihov inteligenčni 

količnik, tem bolj je njihovo spolno in socialno zorenje moteno« (Požarnik 1984, 152). 
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Torej osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju nimajo velikih odstopanj na področju 

spolnosti v primerjavi z ostalo populacijo, vseeno pa ne moremo domnevati, da so v tem 

vidiku ostali populaciji povsem enake.  

 

Kot je bilo že napisano, je spolnost zelo pomembna za mladostniško obdobje. V tem obdobju 

se začne proces pubertete in adolsecence, ki osebi omogočata tako biološko (puberteta) kot 

tudi psihološko (adolescenca) pripravljenost na spolne odnose. (Brajša 1991, 81)  

 

Glede na to, da je pri osebah z lažjo motnjo v duševnem razvoju fiziološki razvoj podoben 

razvoju oseb ostale populacije, pride do fizičnega spolnega razvoja pri njih ob približno 

enakem času (moramo upoštevati, da je to obdobje zelo široko, približno od 8 pa do 16 leta 

starosti tudi pri redni populaciji). Pri osebah z motnjo v duševnem razvoju, tudi pri tistih z 

lažjo motnjo v duševnem razvoju, je potrebno biti pozoren na psihosocialni razvoj 

mladostnika, ki lahko poteka počasneje kot pri osebah povprečne inteligence. (Vevoda 2006, 

24)  

 

Pomembno vlogo pri psihosocialnem spolnem dozorevanju mladostnikov igra čustveni 

razvoj, socialne spretnosti, identiteta in samopodoba ter mišljenje. Osebe z motnjo v 

duševnem razvoju potrebujejo več vodenja in pogovora o njihovem doživljenju sprememb, da 

jih lahko razumejo in sprejmejo. Ker so nekateri otroci z motnjo v duševnem razvoju socialno 

izolirani ali nimajo toliko stika s širšo okolico, se vanjo zaradi pomanjkanja izkušenj tudi 

težje vključijo. S tem se lahko razvija slabša samopodoba in neustrezno reagiranje na 

frustracije. Moramo se zavedati, da čeprav se mišljenje oseb z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju razvija počasneje in je počasnejši lahko tudi čustveni razvoj, je slednji še vedno zelo 

raznolik in intenziven. (Vevoda 2006, 23-29) 

 

Đorđević (1982) je raziskoval pogled mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju na 

spolnost. Z vprašalnikom je ugotovil, da so fantje in dekleta odgovorili zelo podobno glede 

želenih osebnostnih lastnosti osebe, s katero bi želeli biti par. Največ jim je pomenila vera 

(35% dekleta in 43% fantje), in medosebno zaupanje (30% dekleta in 22% fantje), v manjših 

odstotkih pa so dekleta navedla še skromnost, pripravljenost pomagati, preprostost, lep izgled, 

pogum, uglajeno vedenje, fantje pa so navedli družabnost, izgled, plemenitost, skromnost, 

nežnost. Nobeno dekle in fant nista navedla inteligence. (Đorđević 1982, 226) 
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Spolnost je preplet mnogih fizioloških, psiholoških in socialnih dejavnikov. Lahko bi trdili, da 

je spolnost oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju, zaradi enake fiziologije in manjših 

odstopanj v intelektualnem delovanju, zelo podobna spolnosti ostale populacije. Ker pa smo 

ugotovili, da je spolnost zelo kompleksen pojem, ki sega v vsa področja človekovega 

delovanja, vidimo, da je spolnost močno vezana na psihološke značilnosti osebe in na okolje, 

ki jo obdaja. Da bi bila spolnost oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju torej »zdrava«, 

lahko največ naredimo s tem, da jih sprejemamo, jim prisluhnemo in jih po nepotrebnem ne 

izpostavljamo situacijam, ki jim niso kos in s tem negativno vplivamo na njihovo dojemanje 

samega sebe. 

 

1.7.4 Spolna vzgoja v programih izobraževanja z nižjim izobrazbenim 

standardom 

V učnih načrtih tako redne osnovne šole kot tudi izobraževalnih programih z nižjim 

izobrazbenim standardom je spolna vzgoja vezana na pouk naravoslovja in biologije. V 

izobraževalnih programih z nižjim izobrazbenim standardom je pouk na temo spola in 

spolnosti, vezan na učni načrt pri predmetu Naravoslovje v petem, osmem in v devetem 

razredu. (Učni načrt za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom 

za predmet naravoslovje v 4., 5. in 6. razredu (drugo triletje) b.d.; Učni načrt za prilagojen 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za predmet naravoslovje v 7., 8. in 

9. razredu (tretje triletje) b.d.; Vodopivec, I., idr. 2011; Vičar, M., idr. 2011) 

 

Konec petega razreda izobraževalnih programov z nižjim izobrazbenim standardom morajo 

učenci poznati telesne razlike med moškimi in ženskami. V osmem razredu morajo učenci 

poznati spremembe v puberteti, pojasniti pomen higiene spolovil, seznanijo pa se tudi s 

primarnimi in sekundarnimi spolnimi znaki. V devetem razredu je na spolnosti večji poudarek 

z učno temo Spolovila in razmnoževanje. Učenci morajo ob koncu devetega razreda znati 

našteti  primarne in sekundarne spolne znake pri moškem in ženski, našteti moške in ženske 

spolne organe, navesti najpogostejše spolne bolezni in poznati možnosti preprečevanja 

zanositve. (Učni načrt za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom 

za predmet naravoslovje v 4., 5. in 6. razredu (drugo triletje) b.d.; Učni načrt za prilagojen 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za predmet naravoslovje v 7., 8. in 

9. razredu (tretje triletje) b.d.) 
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V učnih načrtih rednih osnovnih šol je poudarek predvsem na razmnoževanju in dedovanju z 

biološko-fiziološkega vidika. Učenci se s puberteto srečajo v četrtem razredu in jo morajo 

znati opisati, nato pa glede na učni načrt o telesnih in čustvenih spremembah ni napisanih 

obveznih učnih vsebin. (Vodopivec, I., idr. 2011) 

 

V tabeli  (priloga 2) so razvidne razlike vsebin in standardov znanja v osmem in devetem 

razredu redne osnovne šole in izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom. 

V izobraževalnem programu je večji poudarek na spremembah v odraščanju in čustvih 

učencev, prav tako je predstavljena kontracepcija in nega dojenčka, vloga ginekologa, in 

druge vsebine, ki zadevajo udejstvovanje v spolnosti in spolnih odnosih. Tega v učnem načrtu 

redne šole ni. (Učni načrt za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim 

standardom za predmet naravoslovje v 7., 8. in 9. razredu (tretje triletje) b.d.; Vičar, M., idr. 

2011) 

 

Pri poučevanju vsebin o spolnosti velika teža pade na učitelja, ki o tej temi poučuje. Učitelj se 

mora držati smernic uspešne komunikacije, ki ima za cilj osebni razvoj mladega človeka. Pri 

učenju učitelj poskuša razumeti in sprejeti misli, občutke, vedenje, fiziološke reakcije učencev 

ter nanje ustvarjalno odreagirati. Neverbalne znake učitelja učenci hitro opazijo. (Novšak 

Brce 2011, 127)  

 

Učitelj mora biti tako pri poučevanju spolnih vsebin poučen, sproščen in občutljiv na reakcije 

učencev.  

 

Pri poučevanju spolnosti otrokom z lažjo motnjo v duševnem razvoju mora učitelj izbrati tudi 

pravilen pristop, da bo učence tematika zanimala in si bodo snov zapomnili. Pozoren mora 

biti na njihove kognitivne značilnosti ter težave s pozornostjo in motivacijo. Posebno pa tudi 

na socialne in čustvene značilnosti, ki so močno vezane na temo spolnosti in so v odraslosti 

odločilnega pomena. (Lipec Stopar 2011, 70 – 71) 

 

Šola se lahko odloči, da o spolni vzgoji predavajo tudi tuji sodelavci šole (strokovnjaki, 

zdravstveno osebje, psihologi, ...), s čimer učenci pridobijo znanje o spolnosti in odgovore na 

morebitna vprašanja. Izbira postopka je stvar odločitve vsake posamezne šole. 
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1.7.5 Spolna informiranost učencev z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

Vevoda je v svojem diplomskem delu ugotavljala, kakšna je spolna vzgoja učencev 

izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom. Čeprav vzorec ni bil 

prezentativen in iz njenega dela ne moremo povzeti zaključkov za celotno populacijo, pa 

vseeno daje smernice, koliko so učenci informirani o spolni vzgoji. Iz odgovorov na 

raziskovalna vprašanja je razvidno, da mnogo učencev meni, da o spolnosti vedo premalo in 

si želijo vedeti več. Učenci menijo, da so dobro poučeni o telesnem razvoju in spremembah, o 

spolnih stikih, zaščiti, spolnih boleznih in nosečnosti. O tem se pogovarjajo v šoli, ki jo 

navajajo kot enega izmed pomembnih virov informacij o spolnosti. Vevoda poudarja, da je pri 

tem pomembno, da se začne z informiranjem zgodaj in sproti, da so lahko informacije 

pravočasne in pravilne. Kar v učnem načrtu ni zajeto in o tem učenci vedo malo, je področje 

spolnih zlorab in oblike spolnega vedenja vključno s samozadovoljevanjem. Na ti dve 

področji, ki sta tudi posebej pomembni prav za osebe z motnjo v duševnem razvoju, je 

potrebno dati več poudarka. Učenci so sami izrazili željo, da bi radi izvedeli več tudi o 

telesnih stikih in telesnih spremembah, čustvenih odnosih med ljudmi ter o zaščiti. (Vevoda 

2006, 82-83) 

 

1.7.6 Predsodki in stereotipi o spolnosti oseb z motnjo v duševnem razvoju 

»Temeljno polje delovanja in razvijanja predsodkov je vsakdanji svet ljudi, vsakdanje 

interakcije z drugimi in drugačnimi kot smo »mi«, čeprav je res, da predsodki segajo na vsa 

področja družbenega življenja.« (Ule Nastan 1999, 299) 

 

»Osnovne niti, ki napenjajo tkivo predsodkov so že dolgo znane. To so predvsem spol, 

etnična in rasna pripadnost, religija, družbeni status.« (Ule Nastan 1999, 299) 

 

Ob besedah »spolnost oseb z motnjo v duševnem razvoju« se pri večini ljudi pojavi neprijeten 

občutek in predstave, da te osebe ne morejo imeti »normalnega« spolnega življenja. 

Prepričanja ljudi se raztezajo od mnenja, da osebe z motnjami v razvoju nimajo seksualnih 

potreb in nagonov, do tega, da imajo seksualni nagon večji kot ostala populacija in zaradi tega 

moteč. Kot smo videli pri prejšnjih temah, so ta prepričanja napačna in neutemeljena.  
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Hodges (2003) pravi, da so socialne ovire pri razvoju intimnih in spolnih odnosov oseb z 

MDR, kompleksne. Poleg ovir, ki jih imajo te osebe pri spoznavanju drugih oseb in sklepanju 

prijateljstev, so tu še problemi odnosa ostale populacije glede njihove seksualnosti, ranljivosti 

do zlorab in spolnega izkoriščanja. Tema spolnosti oseb z motnjo v duševnem razvoju je tabu 

tema, o kateri se ne govori zlahka, zato je tudi pomoč tem osebam, ki imajo težave na 

spolnem področju, nezadostna in neustrezna, osebe pa imajo tako pri sklepanju intimnih zvez 

kompleksne čustvene reakcije. Z razvojem normalizacije se je začelo bolj liberalno 

razmišljanje in odnos do spolnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju, predlaganih pa je 

bilo tudi šest človekovih pravic, ki se nanašajo na seksualnost oseb z motnjo v duševnem 

razvoju, ki so bile v preteklosti kršene:   

- pravica odrasti (imeti spoštovanje in dostojanstvo, ki pritiče odraslim osebam), 

- pravica do znanja (imeti dostop do informacij o sebi in svojem telesu ali telesu druge 

osebe, čustvih, primernem socialnem vedenju, idr.), 

- pravica biti seksualno bitje, ustvariti in končati razmerja, 

- pravica, ne biti pod usmiljenjem individualnih spolnih prepričanj različnih 

oskrbovalcev, 

- pravica ne biti spolno zlorabljen, 

- pravica do človeškega in dostojanstvenega okolja. (Hodges 2003, 121-123) 

Thorne pravi, da imajo osebe z lažjo in zmerno motnjo v duševnem razvoju željo po 

starševstvu. Osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju, ki nimajo otrok in si otrok želijo, 

kažejo nezadovoljstvo na delu, so agresivne in nepotrpežljive. Nezadovoljena roditeljska želja 

se kaže tudi v potrtosti in slabši koncentraciji pri delu. (Thorne 1965 v Đorđević 1982, 183) 

 

Spolni odnosi oseb z motnjo v duševnem razvoju so skozi vso zgodovino predstavljali veliko 

dilemo predvsem zaradi reprodukcije. Osebe z motnjo v duševnem razvoju imajo večjo 

možnost, da dobijo otroka z motnjo v duševnem razvoju, prav tako je vprašanje materialne, 

socialne in čustvene oskrbe tega otroka. Po raziskavah različnih znanstvenikov je Hodges 

(2003) napisala, da ne obstaja povezava med slabšo sposobnostjo starševstva in motnjo v 

duševnem razvoju. Pravzaprav je v družinah s starši z motnjo v duševnem razvoju manj 

zlorab kot pri ostalih družinah. Je pa vprašanje izkušenj, ki so jih osebe z motnjo v duševnem 

razvoju imele kot otroci in se lahko prenesejo na njihovo starševstvo, kot so zanemarjanje, 

zloraba, nižji ekonomski status in socialna izolacija. V teh primerih je potrebna psihoterapija 
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za premagovanje teh težav in večanje možnosti za učenje starševske vloge. (Hodges 2003, 

125-127) 

 

Na spletni strani Zveze društev Sožitje je zapisano, da imajo osebe z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju v odraslem obdobju običajo samostojno življenje. Večina ima družino z otroki in je 

zaposlena v skladu z njihovo izobrazbo (običajno je to končana osnovna šola ali nižja 

poklicna šola). Nimajo posebnih pravic in ugodnosti in o njih najpogosteje ne govorimo več 

kot o osebah z motnjo v duševnem razvoju. (Zveza Sožitje b.d.) 
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2 EMPIRIČNI DEL  

2.1  Opredelitev problema 

V sodobni družbi postaja spolnost vse bolj odprta tema in ljudje naj bi vedno manj obsojali  

odklonilna dejanja ali stanja v spolnosti. Vendar so še vedno teme in problemi na tem 

področju, ki nam jih je neprijetno reševati, o katerih imamo oblikovano neko mnjenje in 

nismo povsem odprti za pogovor o njih. Spolnost mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju sodi med njih.  

 

»Ljudje zvečine z nelagodnostjo odreagirajo na spolne potrebe in spolno vedenje duševno 

nerazvitih ljudi.« (Požarnik 1984, 152) 

 

Ljudje z urejenim spolnim življenjem imajo boljši odnos do ljudi. Tudi osebe z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju z zadovoljnim in polnim življenjem so srečnejše. Nasproten efekt ima 

psihoseksualna nezrelost, ki jo najdemo pri nekaterih osebah z zmerno in lažjo motnjo v 

duševnem razvoju. Ta nezrelost se kaže v pogostih neuspehih v odnosih z nasprotnim spolom, 

kar osebo dela nezadovoljno, razdražljivo in potrto. (Đorđević 1982, 183) 

 

Danes je znano, da se začne spolnost razvijati že ob rojstvu in ta razvoj poteka skupaj s 

fiziološkim, psihološkim in socialnim razvojem. (Požarnik 1984, 10)  

 

S pogledom na spolnost mladostnikov tako lahko dobimo informacije, kaj lahko spremenimo 

ali popravimo, da jim zagotovimo čim bolj kvalitetno spolno življenje in s tem tudi 

zadovoljno življenje v splošnem. 

 

2.2  Namen in cilj diplomskega dela 

V diplomskem delu želim ugotoviti, koliko o spolnosti vedo mladostniki z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju, ali imajo pravilne informacije, kakšen je njihov osebni pogled na spolnost 

in kakšne so njihove spolne izkušnje. Na ta vprašanja bom poskušala odgovoriti s pomočjo 

pregleda literature in anketnega vprašalnika. 
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2.3  Raziskovalna vprašanja 

V1: Ali imajo mladostniki z lažjo motnjo v duševnem razvoju dovolj in pravilne informacije o 

spolnosti? 

V2: Ali ima za mladostnike z lažjo motnjo v duševnem razvoju spolnost večji socialni kot 

individualni pomen? 

V3: Ali imajo mladostniki z lažjo motnjo v duševnem razvoju podobne spolne izkušnje kot 

ostala populacija? 

 

2.4  Metode dela 

Raziskava je bila izvedena po deskriptivni in kavzalno neeksperimentalni metodi. 

2.4.1 Opis vzorca 

V raziskavo je bilo zajetih skupaj 34 učencev osmega in devetega razreda prilagojenega 

izobraževalnega programa z nižjim izobrazbenim standardom iz štirih gorenjskih šol. Na 

anketni vprašalnik je odgovarjalo 23 učencev. 13 učencev osmega in 10 učencev devetega 

razreda. Odgovarjalo je 14 učencev in 9 učenk, starih od 13 do 16 let. 

 

Graf 1: Spol anketiranih učencev 

 

 

Na vprašalnik je odgovarjalo 14 učencev moškega spola (61%) in 9 učenk ženskega spola 

(39%). 
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Graf 2: Razred anketiranih učencev 

 

Učencev 8. razreda, ki so odgovarjali na vprašalnik je bilo 13 (57%). Od tega jih je bilo 8 

moškega (35%) in 5 ženskega (22%) spola. Učencev 9. razreda, ki so odgovarjali na 

vprašalnik, je bilo 10 (43%). Od tega 6 moškega (26% ) in 4 ženskega (17%) spola. 

 

Graf 3: Starost anketiranih učencev 

 

Učenci, ki so odgovarjali na anketni vprašalnik so bili stari od 13 do 16 let. Učenca stara 13 

let sta bila 2 (9%), oba ženskega spola. Učencev starih 14 let je bilo 8 (35%). Od tega je bilo 6 

učencev moškega (26%) in 2 učenki (9%) ženskega spola. Učencev, starih 15 let je bilo 10 

(43%). Od tega 6 učencev moškega (26%) in 4 učenke ženskega spola (17%). Učenci stari 16 

let so bili trije (13%), 2 učenca moškega (9%) in 1 učenka ženskega spola (4%). Povprečna 
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starost vseh učencev skupaj je 14,61 let. Povprečna starost učenk ženskega spola je 14,44 let, 

povprečna starost učencev moškega spola je 14,71 let. 

2.4.2 Merski instrumenti  

Za raziskavo sem uporabila anketni vprašalnik polodprtega tipa z 31 vprašanji. Vprašanja so 

bila razdeljena na tri sklope. V prvem sklopu so bila vprašanja, namenjena pridobivanju 

informacij o informiranosti mladostnikov o spolnosti, v drugem o osebnem pogledu na 

spolnost in v tretjem o spolnih izkušnjah.  

2.4.3 Spremenljivke 

Neodvisne spremenljivke:  

- spol 

- starost 

- razred 

Odvisne spremenljivke:  

- najpogostejša izbira osebe za pogovor o spolnosti 

- oseba z največ informacijami o spolnosti 

- pogostost pogovarjanja o spolnosti 

- prisotnost nekoga za zaupanje o težavah in vprašanjih o spolnosti 

- oseba za zaupanje težav in vprašanj o spolnosti 

- poznavanje vrste kontracepcije 

- dejanja, prepoznana kot spolna aktivnost 

- poznavanje ženskih spolnih organov 

- poznavanje definicije spolno prenosljivih bolezni 

- poznavanje vrst spolni prenosljivih bolezni 

- poznavanje definicije spolne zlorabe 

- želja po več pogovora o spolnosti 

- osebni pogled na pomen besede spolnost 

- lastni razlogi pri odločitvi za prvi spolni odnos 

- splošni razlogi/vplivi na odločitev za spolni odnos 

- ocena spolne aktivnosti vrstnikov 

- mnenje o primerni starosti za prvi spolni odnos 
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- vrste zaščite pri lastnem spolnem odnosu 

- skrbi v povezavi s spolnim odnosom 

- mnenje o priljubljenosti oseb, ki imajo spolne odnose 

- ocena lastnega znanja o spolnosti 

- vključenost v partnersko zvezo 

- možnost umika na samo v stanovanju 

- izvajanje samozadovoljevanja 

- izvajanje različnih spolnih aktivnosti 

- izkušnja prvega spolnega odnosa 

- starost ob prvem spolnem odnosu 

- dolgoročna/kratkoročna partnerska zveza ob prvem spolnem odnosu 

- razlog za odločitev za prvi spolni odnos 

- uporaba kontracepcije pri prvem spolnem odnosu 

- oblika uporabljene kontracepcije pri prvem spolnem odnosu 

2.4.4 Način zbiranja podatkov 

Vprašalnike sem razdelila na štiri osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami na področju 

gorenjske regije: Osnovna šola Poldeta Stražišarja Jesenice, Osnovna šola Antona Janše 

Radovljica, Osnovna šola Helene Puhar Kranj in Osnovna šola Jela Janežiča Škofja Loka. 

Osmi in deveti razred teh štirih šol obiskuje skupno 34 učencev. Predhodno sem se z 

ravnatelji dogovorila, da lahko v raziskavo vključim učence njihove šole. Zaradi občutljivosti 

tematike sem pred razdelitvijo vprašalnikov vsem učencem razdelila dovoljenja staršev, da 

lahko njihov otrok sodeluje v raziskavi. Poudarjeno je bilo, da bo reševanje anketnih 

vprašalnikov anonimno in uporabljeno izključno v študijske namene, učencem pa ni potrebno 

odgovarjati na vprašalnik, če ne želijo. Učenci so na vprašalnike odgovarjali v mesecu maju 

2014. Učitelje ali svetovalne delavce šole (odvisno, kdo je bil prisoten pri izpolnjevanju 

vprašalnikov) sem seznanila z navodili, ki so jih posredovali učencem pri reševanju 

vprašalnikov, sicer pa so bila navodila jasna in so učenci lahko vprašalnike reševali sami. 

2.4.5 Obdelava podatkov 

Za obdelavo dobljenih podatkov iz anket sem uporabila statistično metodo frekvenčne 

porazdelitve posameznih odgovorov na celoten vzorec. Pri obdelavi podatkov sem upoštevala 

odgovore rešenih anket, in nisem zajela učencev, ki niso želeli reševati ankete ali se z 

reševanjem niso strinjali starši. Zaradi večje anonimnosti anketiranih učencev, vprašalnikov 
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nisem razdeljevala glede na šolo, ki jo obiskujejo. Podatki so prikazani grafično in 

predstavljeni z odstotki. Vprašalnik je razdeljen na tri sklope, in sicer informiranost o 

spolnosti, osebni pogled na spolnost in spolne izkušnje. Vsak sklop bom predstavila posebej 

in poskušala odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

 

2.5  Rezultati raziskave in interpretacija 

2.5.1 Prvi sklop vprašanj: Informacije o spolnosti. 

Prvi sklop vprašanj (anketna vprašanja od številke 1 do 12 in vprašanje številka 21) se nanaša 

na prvo raziskovalno vprašanje: Ali imajo mladostniki z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

dovolj in pravilne informacije o spolnosti?  

 

Graf 4: S kom se največkrat pogovarjaš o spolnosti?  

 

57% (13) vprašanih učencev se največkrat o spolnosti pogovarja s prijatelji, 26% (6) z mamo, 

13% (3) z učiteljem in 4% (1) z dekletom pod izbiro drugo. Z očetom ali z bratom in sestro se 

največkrat o spolnosti ne pogovarja nihče od učencev. O spolnosti se s prijatelji pogovarja 

največ deklet (56%) in največ fantov (57%). 
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Graf 5: Od koga največ izveš o spolnosti? 

 

O spolnosti 35% (8) anketiranih učencev največ izve v šoli, od prijateljev ali vrstnikov 30% 

(7), od staršev 13% (3), iz medijev 13% (3) in od zdravnika ali medicinske sestre 9% (2). 

Dekleta (56%) največ izvedo v šoli, fantje (29%) od prijeteljev ali vrstnikov. 

 

Graf 6: Približno kako pogosto se pogovarjaš o spolnosti? 
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Največ, 39% (9) anketiranih učencev se o spolnosti pogovarja približno enkrat na mesec, 26% 

(6) enkrat na teden, 22% (5) 3 – 4 krat na teden pod izbiro drugo, 9% (2) enkrat na leto in 4% 

(1) vsak dan. Največ deklet (56%) se o spolnosti pogovarja približno enkrat na mesec, največ 

fantov (43%) enkrat na teden. 

 

Graf 7: Ali imaš nekoga, ki mu lahko zaupaš o težavah in vprašanjih o spolnosti? 

 

91% (21) anketiranih učencev ima nekoga, ki mu lahko zaupa o težavah o spolnosti, 9% (2) te 

osebe nima. Največ deklet (89%) in največ fantov (93%) to osebo ima. 

Graf 8: Komu lahko zaupaš o teh težavah in vprašanjih? 
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Največ 43% (10) učencev je za osebo, ki ji lahko zaupa, napisalo prijatelja/ico, 17% (4) 

mamo, 17% (4) starše, 9% (2) dekle ali fanta (partnerja), 4% (1) bratranca, 4% (1) ravnatelja, 

4% (1) učitelja. Brata ali sestre ni izbral nihče od učencev. Največ deklet (56%) in največ 

fantov (36%) lahko zaupa prijatelju/prijateljici. Odgovorov na to vprašanje je 23, kljub temu, 

da dva učenca nista imela nikogar ki mu lahko zaupata, saj sta dva od učencev navedla dve 

osebi, ki jima lahko zaupata in sem vpisala obe. 

 

Graf 9: Katere vrste kontracepcije poznaš? 

 

Pri vprašanju so lahko učenci obkrožili več podanih odgovorv, zato je število odgovorov 

večje od števila učencev. 

96% (22) od vprašanih učencev pozna kot vrsto zaščite kondom, 83% (19) kontracepcijske 

tablete, 22% (5) sterilizacijo, 17% (4) prekinjen spolni odnos, 17% (4) metodo varnih dni, 

13% (3) diafragmo in 4% (1) ne pozna vrst kontracepcije. Največ deklet (89%) in fantov 

(100%) pozna kot vrsto kontracepcije kondom. 
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Graf 10: Kaj od naštetega je spolna aktivnost? 

 

Pri vprašanju so lahko učenci obkrožili več podanih odgovorv, zato je število odgovorov 

večje od števila učencev. 

57% (13) vprašanih učencev pravi, da je spolna aktivnost poljubljanje, 52% (12) spolni odnos, 

48% (11) spolne igre (petting), 43% (10) objemanje, 35% (8) spolne sanje, 30% (7) 

samozadovoljevanje, 17% (4) sprehajanje. Največ deklet (56%) je za spolno aktivnost izbralo 

poljubljanje, največ fantov (64%) je za spolno aktivnost izbralo spolne igre (petting). 
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Graf 11: Obkroži ženske spolne organe. 

 

Pravilnih je več odgovorov, zato je število odgovorov večje kot število učencev. 

100% (23) anketiranih učencev je za ženski spolni organ obkrožilo odgovor maternica, 78% 

(18) nožnica, 74% (17) jajčniki, 39% (9) semenovod, 35% (8) jajcevod, 13% (3) moda, 4% 

(1) spolni ud (penis). Največ učenk (100%) in učencev (100%) je kot ženski spolni organ 

prepoznalo maternico. 

Zanimivo pri tem vprašanju je, da je edina učenka, ki je izbrala spolni ud oz. penis, ženskega 

spola. Poleg tega je zanimivo tudi to, da sta vse ženske organe pravilno obkrožila dva učenca 

(9%), oba moškega spola. 
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Graf 12: Kaj so spolno prenosljive bolezni? 

 

52% (12) vprašanih učencev je izbralo pravilen odgovor, da so spolno prenosljive bolezni 

bolezni, ki se prenašajo s spolnimi stiki. 22% (5) jih odgovora ni vedelo, 17% (4) jih je 

obkrožilo, da so to bolezni, ki so vezane na moški ali ženski spol in 9% (2), da so to bolezni, 

ki se prenašajo z vsemi telenimi stiki. Pravilen odgovor je izbralo 44% deklet in 57% fantov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Ana Resman; diplomsko delo 

51 
 

Graf 13: Katere od spolno prenosljivih bolezni poznaš? 

 

Pri vprašanju so lahko učenci obkrožili več podanih odgovorv, zato je število odgovorov 

večje od števila učencev. 

57% (13) vprašanih učencev med spolno prenosljivimi boleznimi pozna okužbo z virusom 

HIV, 35% (8) virusni hepatitis, 30% (7) genitalni herpes, 26% (6) glivične okužbe, 26% (6) 

sramne uši, 17% (4) sifilis, 9% (2) gonorejo, 4% (1) genitalne bradavice, 4% (1) 

trihomoniazo, 0% (0) klamidijske okužbe. 30% (7) učencev spolnih bolezni ne pozna. Največ 

deklet (44%) in največ fantov (64%) pozna bolezen okužbe z virusom HIV. 
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Graf 14: Kaj je spolna zloraba? 

 

 

83% (19) anketirnih učencev je pravilno odgovorilo na vprašanje, kaj je spolna zloraba 

pravilno (je dejanje, ko oseba prisili drugo osebo k spolnim stikom ali spolnemu občevanju). 

17% (4) učencev je obkrožilo, da na vprašanje ne pozna odgovora. Ostalih možnosti niso 

obkrožili. Na vprašanje je odgovorilo pravilno 93% (13) fantov in 67% (6) deklet. 

 

Graf 15: Ali bi se rad več pogovarjal o spolnih odnosih? 
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52% (12) anketiranih učencev pravi, da se o spolnosti ne želi pogovarjati več in 48 % (11), da 

se o tem želi pogovarjati več. Večina (64% (9)) fantov pravi, da bi se želeli več pogovarjati o 

spolnosti, pri dekletih pa večina (78% (7)) pravi, da se o spolnosti več ne želi pogovarjati. 

 

Graf 16: Koliko meniš, da veš o spolnosti? 

 

Na vprašanje koliko meniš, da veš o spolnosti, je 48% (11) vprašanih učencev izbralo 

odgovor srednje, 30% (7) učencev malo, 17% (4) učencev veliko, 4% (1) nič in 0% (0) vse. 

Največ deklet (56%) je izbralo odgovor srednje. Največ fantov (43%) je izbralo odgovor 

srednje. 

 

Interpretacija rezultatov 

O spolnosti se vprašani učenci največ pogovarjajo s prijatelji (57%). Zanimivo je, da se z 

očetom o spolnosti ne pogovarjajo, medtem ko z mamo se. Največ o spolnosti dekleta izvedo 

v šoli (56%), fantje od vrstnikov (29%), vendar je zanimivo, da v enakih odstotkih fantje 

pridobivajo informacije tudi v šoli, od staršev in iz medijev, medtem ko nobeno od deklet ni 

izbralo staršev ali medijev kot vir, od katerega največ izvedo o spolnosti. Največ vprašanih 

učencev lahko o vseh težavah in vprašanjih o spolnosti zaupa prijateljem. Dva učenca (9%) 

sta obkrožila, da se o težavah in vprašanjih ne moreta zaupati nikomur. O spolnosti se fantje 

pogovarjajo pogosteje. Večina fantov (43%) se o spolnosti pogovarja enkrat na teden, večina 

deklet (56%) enkrat na mesec. Zanimiv podatek pri tem vprašanju je, da nobeno od deklet ni 

izbralo odgovora, da se pogovarja o spolnosti pogosteje kot enkrat na mesec. 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta Ana Resman; diplomsko delo 

54 
 

Glede vira informacij o spolnosti je Pinter prišla do rezultatov, da so dijaki največ informacij 

dobili s strani zdravstvenih delavcev (15%), iz knjig (13%) in od staršev (7%). (Pinter 2006, 

618)  

V raziskavi iz leta 2011, med srednješolci iz severovzhodnega dela Slovenije, so vprašani kot 

najbolj koristne vire informacij o spolnosti navedli starše (35%), medije (24%), spolno vzgojo 

(24%) in prijatelje (16%). (Blažević, S., But, I., Dorič, M., Jelenc, M., Pakiž, M., Špilak, M. 

2011, 87)  

V raziskavi iz leta 1991 Moore in Rosenthal ugotavljata, da je 69 procentov spolno dejavnih 

študentov starih od 17 do 20 let takih, ki se lahko o vseh vprašanjih glede spolnosti pogovori z 

vrstniki, 33 odstotkov z mamo in le 15 odstotkov z očetom. Večina najstnikov se strinja, da se 

je večji delež spolne vzgoje tako naučilo od vrstnikov. (Moore 1993, 67) 

Za razliko od prej omenjenih raziskav, kjer so na prvem mestu ali vrstniki, starši ali 

zdravstveni delavci , v naši raziskavi učenci največ informacij o spolnosti izvedo v šoli (35%) 

in nato od vrstnikov (30%).  

Učenci so kot najbolj poznano obliko kontracepcije izbrali odgovora kondom (96% 

vprašanih) in kontracepcijske tablete (83%). 4% (1 učenec) od vseh vprašanih ne pozna 

nobene od vrst kontracepcije.  

Pinter (2006) je z raziskavo srednješolcev prvega in tretjega letnika prišla do rezultatov, ki 

kažejo, da učenci kot obliko kontracepcije najbolj poznajo kondom (94%) in kontracepcijske 

tablete (73%). Med spolno prenosljivimi boleznimi je najbolj poznan AIDS (93%), 

poznavanje drugih spolno prenosljivih bolezni pa je slabše. (Pinter 2006, 618) 

Rezultati so tako glede poznavanja kontracepcijskih sredstev zelo podobni, medtem ko je, 

čeprav tudi v naši raziskavi najbolje poznajo virus HIV, odstotek teh, ki ga poznajo (57%) 

precej manjši kot ta v raziskavi iz leta 2006. 52% vprašanih učencev je pravilno izbralo 

odgovor na vprašanje kaj so spolno prenosljive bolezni in 30% učencev, da vrst spolno 

prenosljivih bolezni ne pozna.  

Za vrsto spolne aktivnosti so izbirali vse odgovore (tudi sprehajanje in objemanje), kar kaže, 

da spolnosti ne vidijo le kot spolni odnos (koitus) (najpogosteje so fantje (64%) izbrali spolne 

igre in dekleta (56%) poljubljanje).  

Pri vprašanju o spolnih zlorabah, je 83% učencev pravilno izbralo definicijo.  

Vevoda je v diplomskem delu ugotovila, da večina učencev spolne zlorabe pripisuje 

neznancem in ne, da lahko zlorablja kdorkoli. (Vevoda 2006, 76) Čeprav večina učencev ve, 

kaj so spolne zlorabe, jih je potrebno seznaniti, ne le kaj sodi pod spolne zlorabe, ampak, da 
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so lahko povzročitelji tudi njihovi najbližji. V učiteljih morajo videti osebe, s katerimi se 

lahko pogovarjajo in jim zaupajo tudi o tako težkih situacijah. 

Težavo je učencem delalo poznavanje spolnih organov. Sicer so pri ženskih spolnih organih 

največkrat izbrali maternico (100% vseh vprašanih), nožnico (78%), jajčnike (74%), je pa tudi 

39% učencev izbralo odgovor semenovod in 13% moda, en učenec (9%) celo spolni ud 

(penis) (učenka ženskega spola). Dva učenca (9%) sta obkrožila vse ženske spolne organe 

pravilno in oba sta bila moškega spola. 

Učenci menijo, da vedo o spolnosti srednje (48%) oziroma malo (30%), kar se razlikuje od 

Pinterjine raziskave, kjer so dijaki odgovarjali, da so »o varni spolnosti in spolnosti nasploh 

dobro (66%) oziroma zelo dobro (27%) poučeni. (Pinter 2006, 618)  

Zanimivo je, da se kljub temu, da menijo, da o spolnosti ne vedo veliko, večina učencev 

(52%) o spolnosti ne želi pogovarjati več. Vendar pa je tak rezultat zaradi deklet, saj se večina 

le teh (78%) o tem ne želi pogovarjati, večina fantov (64%) pa bi se pogovarjati želela. Glede 

na rezultate naše ankete moramo učencem, posebno dekletom, ki se ne pogovarjajo o 

spolnosti pogosto (enkrat na mesec) in se tudi v večini ne želijo pogovarjati več, približati 

temo spolnosti in jo narediti dostopno in ne kot nekaj, kar jih ne sme zanimati in ni 

pomembno, če ve o tem malo. Moška spolnost je že tradicionalno bolj sprejeta in se zato lažje 

pogovarjajo o njej.  

V diplomskem delu je tudi Vevoda raziskovala področje spolnosti oseb z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju in prišla do zaključkov, da se morajo učenci poučiti več o 

samozadovoljevanju, ki je pomembna oblika spolne aktivnosti mladih z motnjo v duševnem 

razvoju. Učenci so tudi sami izrazili zanimanje za področja telesnih stikov, telesnih 

sprememb, čustvenih odnosov in zaščite. (Vevoda 2006, 82-83) 

 

 

Raziskovalno vprašanje 1: ali imajo mladostniki z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

dovolj in pravilne informacije o spolnosti?  

Na raziskovalno vprašanje lahko odgovorimo, da imajo mladostniki z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju dovolj in pravilne informacije o oblikah kontracepcije in o spolnih 

zlorabah, še vedno pa ne vedo dovolj o človeški anatomiji (o poznavanju lastnega telesa) in o 

spolno prenosljivih boleznih (menim da zato, ker so podatki o tem učencem precej tuji in 

vsebujejo težke izraze in abstraktne predstave, ki učencem z lažjo motnjo niso blizu).  

Po pričakovanjih se največ o spolnosti pogovarjajo z vrstniki in prijatelji, saj so ti večini 

mladostnikom pomemben faktor za oblikovanje ter sprejemanje stališč in vedenj. Ker pa se 
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večina o spolnosti pogovarja z vrstniki in prijatelji, preko katerih lahko dobijo napačne 

informacije, jih je potrebno naučiti, da morajo podatke pridobivati in preverjati preko več 

virov (tudi preko interneta in pogovora s starši ali učitelji). Poznavanje človeške anatomije in 

spolnih bolezni je pomembno, da lahko ob morebitnih težavah znajo poiskati pomoč ali 

vprašati za nasvet, zato lahko tudi to področje še razvijamo in izboljšamo njihovo znanje (v 

pomoč so nam lahko razne sheme, filmi, igre, ..., vse predstavljeno čim bolj preprosto in 

zanimivo, da si podatke lažje predstavljajo in zapomnijo).  

V pogovor o spolnosti mladostniki ne vključujejo očetov (do podobnih rezultatov je prišel 

tudi Moore (Moore 1993)), zato bi se morali truditi, da v pogovor vključujemo tudi njih, s tem 

pa večamo možnost sproščenega pogovora in boljšo osveščenost vseh vpletenih. Potreba po 

večji odprtosti do teme spolnosti se kaže tudi s tem, da se učenci o tem ne želijo pogovarjati 

več, čeprav sami menijo, da o tem ne vedo veliko in je tema mladostnikom običajno zanimiva 

(moramo upoštevati, da je nezanimanje lahko tudi posledica tega, da učenci zaenkrat še 

nimajo želje po spolnosti). Podatek, da je bilo 32% učencev, ki na ankete ali niso bili 

pripravljeni odgovarjati ali niso dobili privoljenja staršev, kaže, da je na sproščenosti, 

sprejemanju in odprtosti do teme spolnosti potrebno narediti še precej.  
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2.5.2 Drugi sklop vprašanj: Osebni pogled na spolnost 

Drugi sklop vprašanj (anketna vprašanja od številke 13 do 20) se nanaša na drugo 

raziskovalno vprašanje: Ali ima za mladostnike z lažjo motnjo v duševnem razvoju spolnost 

večji socialni kot individualni pomen? 

 

Graf 17: Kaj tebi pomeni beseda spolnost? 

 

30% (7) vprašanih učencev je obkrožilo, da jim beseda spolnost pomeni dejanje dveh ljudi, da 

bi ohranila človeško vrsto in enako število učencev je odgovorilo, da je to dejanje dveh ljudi, 

ki se imata rada. 17% (4) učencev pravi, da je to dejanje dveh ljudi, ki sta stara nad 18 let, 

13% (3), da je to dejanje, s katerim nekomu pokažeš, da ga imaš rad, 4% (1) učencev pravi, da 

je to dejanje iz radovednosti in prav tako 4% (1) učenev pravi, da ne ve, kaj beseda spolnost 

pomeni. Največ fantov ( 43%) je odgovorilo, da je spolnost dejanje dveh ljudi, da bi ohranila 

človeško vrsto. Največ deklet (33%) je odgovorilo, da je spolnost dejanje dveh ljudi, ki se 

imata rada. 
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Graf 18: Zakaj bi se odločil za prvi spolni odnos? 

 

 

43% (10) vprašanih učencev je odgovorilo, da bi se za prvi spolni odnos odločili ker bi bili 

pripravljeni na naslednji korak v zvezi. 39% (9) učencev bi se odločilo za prvi spolni odnos iz 

ljubezni, 9% (2) iz radovednosti, 4% (1) da bi jih imel partner raje in 4% (1) je odgovorilo z 

ne vem pod možnost drugo. Noben od učencev ni izbral odgovorov, da bi se odločil za spolni 

odnos, da bi dobil ugled med prijatelji ali da bi naredil nasprotno, kar mu pravijo starši. 

Največ deklet (44%) je izbralo odgovora: iz ljubezni in ker bi bil pripravljen na naslednji 

korak v zvezi. Največ fantov (43%) je izbralo odgovor: ker bi bil pripravljen na naslednji 

korak v zvezi. 
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Graf 19: Od česa je odvisno ali bo oseba imela spolni odnos? 

 

Pri vprašanju so lahko učenci obkrožili več podanih odgovorv, zato je število odgovorov 

večje od števila učencev. 

Na vprašanje od česa je odvisno ali bo oseba imela spolni odnos je 65% (15) vprašanih 

učencev odgovorilo, da od odnosa partnerja do spolnosti, 48% (11) od lastnega prepričanja, 

26% (6) od tega ali imata dva prostor, da se lahko umakneta na samo, 22% (5) od odnosa 

prijateljev do spolnosti, 13% (3) od vpliva filmov, revij, interneta, knjig, ..., 9% (2) od odnosa 

staršev do spolnosti, 4% (1) od odnosa cerkve do spolnosti, 4% (1) od prigovarjanja drugih in 

0% (0) od prisile druge osebe. Največ deklet (67%) in največ fantov (64%) je odgovorilo, da 

je odnos partnerja do spolnosti tisti, ki najbolj vpliva na to ali bo imela oseba spolni odnos. 

Pri tem vprašanju je morda velik odstotek dobil odgovor odnos partnerja do spolnosti, ker so 

učenci mislili oba partnerja (dvojina), mišljeno pa je bilo kot partner neke osebe (ednina). 
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Graf 20: Koliko tvojih vrstnikov že ima spolne odnose? 

 

39% (9) vprašanih učencev meni da nihče od vrstnikov še nima spolnih odnosov, 30% (7) jih 

meni, da ima spolne odnose malo vrstnikov, 21% (4), da ima spolne odnose približno 

polovica vrstnikov, 9% (2), da ima spolne odnose večina vrstnikov, 0% (0), da jih imajo vsi in 

4% (1) učencev ne ve odgovora na vprašanje. Največ deklet (44%) meni, da spolnih odnosov 

vrstniki še nimajo. Fantje (36%) so največkrat izbrali odgovora, da vrstniki spolnih odnosov 

še nimajo ali pa jih imajo malo. 
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Graf 21: Kakšna je po tvojem mnenju primerna starost za prvi spolni odnos? 

 

Na vprašanje kakšna je po tvojem mnenju primerna starost za prvi spolni odnos, je 43% (10) 

vprašanih učencev odgovorilo 18 let, 17% (4) 20 let, 17% (4) 21 do 25 let, 9% (2) 16 let, 4% 

(1) 17 let, 4 % (1) 19 let in 4% (1) od 26 do 30 let. Največ deklet (44%) in fantov (43%) je 

odgovorila, da je primerna starost za prvi spolni odnos 18 let. 

 

Graf 22: Katero zaščito bi uporabil pri spolnem odnosu? 
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Pri vprašanju so lahko učenci obkrožili več podanih odgovorv, zato je število odgovorov 

večje od števila učencev. 

Na vprašanje katero zaščito bi uporabil pri spolnem odnosu, je 100% (23) vprašanih učencev 

odgovorilo, da bi uporabilo kondom, 43% (10) učencev pa bi uporabilo tudi kontracepcijske 

tablete. Večina (100%) deklet bi uporabilo kondom, prav tako bi 44% deklet bi uporabilo še 

kontracepcijske tablete. Tudi 100% fantov bi uporabilo kondom in 43% kontracepcijske 

tablete. 

 

Graf 23: Kaj te najbolj skrbi v povezavi s spolnim odnosom? 

 

Pri vprašanju so lahko učenci obkrožili več podanih odgovorv, zato je število odgovorov 

večje od števila učencev. 

Na vprašanje kaj te najbolj skrbi v povezavi s spolnim odnosom je 65% (15) vprašanih 

učencev izbralo odgvor, da bi postala noseča/da bi dekle zanosilo z mano, 61% (14) učencev, 

da bi dobil spolno prenosljivo bolezen, 35% (8) učencev, da me fant/dekle ne bi imela rada, če 

ne bi imela spolnega odnosa, 30% (7) učencev, da bi bil v spolni odnos prisiljen, 26% (6) 

učencev, da bi bili starši jezni name, 17% (4) učencev, da ne vem dovolj o spolnosti in 

spolnih odnosih, 4% (1) učencev, da mi ne bi bilo všeč in 4% (1) učencev, da nima skrbi. 

Največ (67%) deklet je obkrožilo odgovora, da jih v povezavi s spolnim odnosom najbolj 

skrbi, da bi postala noseča in da bi dobila spolno prenosljivo bolezen. Največ fantov (64%) v 

povezavi s spolnim odnosom najbolj skrbi, da bi dekle zanosilo z njim. 
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Graf 24: Ali so osebe, ki imajo spolne odnose bolj priljubljene? 

 

Na vprašanje, ali so osebe, ki imajo spolne odnose bolj priljubljene, je 52% (12) vprašanih 

učencev odgovorilo z da in 48% (11) z ne. 56% deklet je izbralo odgovor da. Fantje so v 

enakem procentu (50%) izbrali oba odgovora. 

 

Interpretacija rezultatov 

Đorđevič je v svoji raziskavi iz leta 1982 raziskoval pogled na spolnost pri mladostnikih z 

lažjo motnjo v duševnem razvoju. Rezultati so pokazali, da so bile kot najpomembnejše 

lastnosti, ki so jih mladostniki cenili pri nasprotnem spolu vera, medsebojno zaupanje, 

skromnost, pripravljenost pomagati, preprostost, lep izgled, pogum, uglajeno vedenje, 

družabnost, plemenitost, nežnost. (Đorđević 1982, 226) 

Učencem v naši raziskavi spolnost v enakem odstotku pomeni dejanje dveh ljudi, da bi 

ohranila človeško vrsto (30%) in (30%) dejanje dveh ljudi, ki se imata rada. Večina fantov 

(43%) je izbrala odgovor, da je to dejanje dveh, da bi ohranila človeško vrsto, večina deklet 

odgovor, da je to dejanje dveh, ki se imata rada (33%). Za prvi spolni odnos bi se 43% 

vprašanih odločilo, ker bi bili pripravljeni na naslednji korak v zvezi, 39% pa iz ljubezni. 

Zaradi razloga, da bi ga/jo imel partner raje, bi se za spolni odnos odločilo 4% učencev (1 

učenec). Učenci v največjem številu (65%) menijo, da je razlog, da bo imela oseba spolni 

odnos, odvisen od odnosa partnerja do spolnost, nekaj manj (49%) učencev meni, da je 

odločitev za prvi spolni odnos odvisna od lastnega prepričanja. Moramo upoštevati, da je bil 

odgovor na vprašanje od česa je odvisno, ali bo imela oseba spolni odnos podan dvoumno in 

so si ga morda učenci razlagali kot odnos obeh partnerjev do spolnosti, kar pomeni, da je pri 

tem odgovoru večji poudarek na individualnosti kot na socialnem pomenu. 
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Večina učencev (39%) meni, da nima spolnih odnosov še nihče od vrstnikov, nekaj manj 

(30%), da ima spolne odnose malo vrstnikov in 21% jih meni, da je vrstnikov, ki imajo spolne 

odnose, približno polovica. Kot primerno starost za prvi spolni odnos je večina (43%) izbrala 

18 let, drugi v večini tudi več (17% 20 let in 17 % 20-25 let).  

Tudi večina (58,4%) osmošolcev redne osnovne šole v diplomskem delu iz leta 1996 je 

navedlo kot primerno starost za prvi spolni odnos od 16 – 18 let. (Rejc 1996, 54) 

100% učencev bi pri spolnem odnosu uporabljalo kondom, 43% tudi kontracepcijske tablete 

(delež fantov in deklet, ki bi uporabljali kontracepcijske tablete je zelo podoben – 44% deklet 

in 43% fantov). Največ (65%) jih v povezavi s spolnimi odnosi skrbi, da bi zanosile oz. da bi 

njihovo dekle zanosilo, 61% da bi dobili spolno prenosljivo bolezen in 35%, da jih fant/dekle 

ne bi imela rada, če ne bi imeli spolnega odnosa. 

52% vprašanih je odgovorilo, da so osebe, ki imajo spolne odnose bolj priljubljene (odstotek 

deklet in fantov je podoben). 

Vevoda pravi, da kljub temu, da je fiziološki razvoj oseb z lažjo motnjo podoben razvoju oseb 

ostale populacije, moramo biti pri njih pozorni na psihosocialni razvoj posameznika, ki lahko 

poteka počasneje kot pri osebah povprečne inteligence. (Vevoda 2006, 24)  

Moramo se zavedati, da čeprav se mišljenje oseb z lažjo motnjo v duševnem razvoju razvija 

počasneje in je počasnejši lahko tudi čustveni razvoj, je slednji še vedno zelo raznolik in 

intenziven. (Vevoda 2006, 23-29) 

 

Raziskovalno vprašanje 2: Ali ima za mladostnike z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

spolnost večji socialni kot individualni pomen? 

Na drugo raziskovalno vprašanje, iz rezultatov naše raziskave, lahko odgovorimo, da ima 

spolnost za mladostnike z lažjo motnjo v duševnem razvoju v zelo podobni meri tako socialni 

kot individualni pomen. Na socialno (vpliv družbe in želja mladostnikov po sprejetju, zaradi 

katere sprejemajo odločitve) pomembnost kaže, da večina vprašanih (52%) meni, da so osebe, 

ki imajo spolne odnose bolj priljubljene in prav tako večina (65%), da je od odnosa partnerja 

osebe odvisno ali bo ta oseba imela spolni odnos. Moramo pa pri vprašanju od česa je odvisno 

ali bo imela oseba spolni odnos upoštevati, da je bil lahko najbolj pogosto izbran odgovor 

razumljen narobe, in sicer, da je odvisno od obeh partnerjev, čeprav je bilo mišljeno od 

partnerja osebe, ki se odloča za spolni odnos. Na individualno (gledamo lastno mišljenje in 

lastne želje mladostnikov) pomembnost v spolnosti kaže, da bi večina imela prvi spolni odnos 

zato, ker bi bili pripravljeni na naslednji korak v zvezi (43%) oziroma iz ljubezni (39%). Le 

en učenec (4%) je izbral odgovor, da bi se za spolni odnos odločil zato, da bi ga imel partner 
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raje. Spolnost v enakem odstotku vprašanim pomeni dejanje dveh ljudi, da bi ohranila 

človeško vrsto in dejanje dveh ljudi, ki se imata rada.  

 

2.5.3 Tretji sklop vprašanj: Spolne izkušnje 

Tretji sklop vprašanj (anketna vprašanja od številke 22 do 31) se nanaša na tretje raziskovalno 

vprašanje: Ali imajo mladostniki z lažjo motnjo v duševnem razvoju podobne spolne izkušnje 

kot ostala populacija? 

 

Graf 25: Ali imaš fanta / dekle? 

 

Na vprašanje ali imaš fanta ali dekle je 52% (12) vprašanih učencev odgovorilo, da ga/je 

nima, 48% (11) učencev pa ga/jo ima. Večina (67%) deklet nima partnerja, večina (57%) 

fantov pa partnerja ima. 
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Graf 26: Ali imaš v stanovanju prostor, kamor se lahko umakneš na samo? 

 

Na vprašanje ali imaš v stanovanju prostor, kamor se lahko umakneš na samo, je 74% (17) 

vprašanih učencev odgovorilo z da in 26% (6) učencev z ne. Tako večina deklet (67%), kot 

fantov (79%) ima prostor, da se lahko umakne na samo. 

 

Graf 27: Ali se samozadovoljuješ? 

 

Na vprašanje ali se samozadovoljuješ, je 65% (15) vprašanih učencev dogovorilo z ne in 35% 

(8) z da. Večina deklet (67%) je odkrožila odgovor ne, prav tako je odgovor ne obkrožila 

večina fantov (64%).  
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Graf 28: Samozadovoljevanje tistih, ki v stanovanju nimajo prostora z umik na samo. 

 

Od šestih učencev, ki so v Grafu 26 odgovorili, da v stanovanju nimajo prostora za umik na 

samo jih je 83% (5) odgovorilo, da se ne samozadovoljujejo in 17% (1), da se. Edini učenec, 

ki je obkrožil odgovor, da se samozadovoljuje kljub tamu, da nima prostora za umik, je 

ženskega spola. 

 

Graf 29: Katero od spolnih aktivnosti si že počel? 

 

Pri vprašanju so lahko učenci obkrožili več podanih odgovorv, zato je število odgovorov 

večje od števila učencev. 

Na vprašanje, katero od spolnih aktivnosti si že počel, je 39% (9) vprašanih učencev izbralo 

odgovor nobene, 35% (8) samozadovoljevanje, 30% (7) spolne sanje in 4% (1) spolne igre. 
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Največ deklet (67%) je izbralo odgovor nobene od spolnih aktivnosti, največ fantov (50%) je 

izbralo odgovor spolne sanje. 

 

Graf 30: Ali si že imel spolni odnos? 

 

Na vprašanje ali si že imal spolni odnos, je 91% (21) vprašanih učencev odgovorila z ne in 

9% (2) z da. Nobeno od deklet še ni imelo spolnega odnosa. Dva fanta sta že imela spolni 

odnos (14% fantov). 

 

Na vprašanja od številke 27 do 31 sta odgovarjala dva učenca (9% od vseh anketiranih), ki sta 

že imela spolne odnose. Oba sta moškega spola, stara 15 in 16 let. Oba obiskujeta deveti 

razred.  

 

Učenec star 15 let je imel prvi spolni odnos pri starosti 15 let. Imel ga je z dekletom, s katerim 

je bil dalj časa par. Za spolni odnos se je odločil zato, da bi videl kako izgleda. Uporabil je 

kontracepcijo in sicer kondom. 

 

Učenec star 16 let je imel prvi spolni odnos pri starosti 13 let. Spolni odnos je imel z 

dekletom, s katerim ni bil dalj časa par. Ne ve, zakaj se je odločil za spolni odnos in ni 

uporabljal kontracepcije. 
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Interpretacija rezultatov 

Večina vprašanih ima partnerja (52%), od tega večina deklet (67%) partnerja nima in večina 

fantov (57%) ga ima. Prostor za umik na samo ima 74% vprašanih učencev. Večina vprašanih 

(65%) se ne samozadovoljuje (67% deklet in 64% fantov). Od učencev, ki nimajo prostora za 

umik na samo, se jih samozadovoljuje 17% (ena učenka ženskega spola).  

Od spolnih aktivnosti največ učencev (39%) ni počelo še nobene, 35% se jih je 

samozadovoljevalo. Največ deklet (67%) ni počelo nobene od naštetih spolnih aktivnosti, 

največ fantov pa je imelo spolne sanje (50%). Spolni odnos je imelo do sedaj 9% vprašanih 

učencev, torej dva učenca, oba moškega spola. 

O pogostosti samozadovoljevanja mladostnikov ni veliko literature za primerjavo.  

V diplomskem delu iz leta 2006 je Vevoda vprašala učence 7., 8. in 9. razreda, kaj menijo o 

samozadovoljevanju in dobila rezultat, da jih večina sploh ne ve, kaj to pomeni, nekaj pa jih je 

bilo takih, ki so mislili, da od tega lahko celo zboliš. V 8. in 9. razredu je bil enak odstotek 

učencev, ki niso vedeli kaj to pomeni in takih, ki so mislili, da to ni nič slabega. (Vevoda 

2006, 73) 

Pričakovala sem, da bo večji delež učencev, ki se samozadovoljuje ali je že počelo katero od 

naštetih spolnih aktivnosti, posebno pri dekletih, pri katerih je običajno spolno dozorevanje 

celo za kako leto hitrejše od fantov. Morda je kljub temu, da so reševali anonimen vprašalnik, 

za katerega sem povedala, da ga ne bo videl nihče razen mene in nihče ne bo vedel kaj so 

obkrožili, ta tema še preveč kočljiva in o tem niso želeli govoriti. Možno pa je tudi, da, kot je 

ugotovila Vevoda, učenci niso vedeli kaj samozadovoljevanje ali katera druga spolna 

aktivnost pomeni.  

Pri temi samozadovoljevanja, ki je zelo osebna in tudi prakticirana zelo individualno oziroma 

različno, bi lahko v komunikaciji naredili korak naprej s tem, da bi se s sproščeno odraslo 

osebo pogovarjali v manjših skupinicah. Učencem bi dali vedeti, da je vsaka izkušnja 

normalna, da ni neumnih vprašanj in odgovorov. S tem bi se znebili občutka neprijetnosti, ko 

moraš govoriti pred celim razredom. Postopoma bi se učenci navadili, da je to tema, o kateri 

se lahko govori brez večjega sramu in zadržkov, sodelovanje učencev pa bi bilo s tem večje in 

bolj sproščeno.  

Raziskave o spolnosti so praviloma orientirane na srednješolsko populacijo ali starejše, tako 

je podatke za primerjavo med osnovnošolci težko pridobiti.  

V diplomski nalogi iz leta 1996, kjer je bilo anketiranih 154 osmošolcev redne osnovne šole, 

so rezultati pokazali, da je imelo spolne odnose 10, 5% vprašanih učencev. (Rejc 1996, 55) 
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Glede na slovensko raziskavo iz leta 2006 je bilo pri 15. letih spolno aktivnih 24% fantov in 

21% deklet. Glede na evropsko študijo (HBSC), opravljeno leta 2001 je bilo med slovenskimi 

spolno aktivnimi petnajstletniki 31% fantov in 22% deklet. (Pinter 2006, 618) 

Po pričakovanjih je tudi v naši raziskavi majhen delež učencev, ki so že imeli spolni odnos (2 

osebi oz. 9%). Da sta obe osebi, ki sta imeli spolni odnos, moškega spola, se sklada tudi z 

drugimi raziskavami, ki kažejo, da se najstniki v spolnost spuščajo nekoliko hitreje kot 

najstnice. 

Ena oseba, ki je že imela spolni odnos je uporabila kontracepcijo (kondom), druga se ni 

zaščitila. Osebi se razlikujeta tudi v odnosu do spolnosti. Prva (spolni odnos pri 15 letih), ki je 

uporabila zaščito, je imela spolni odnos z osebo, s katero je bila dalj časa par, za spolni odnos 

pa se je odločila iz radovednosti. Druga oseba je bila pri prvem spolnem odnosu mlajša (13 

let) in ni vedela povedati zakaj se je za spolni odnos odločila, prav tako je imela spolni odnos 

z osebo, s katero ni bila dalj časa par. Ta, sicer popolnoma nereprezentativen primer, kjer 

primerjamo spolni odnos pri 15 in 13 letih, nam kaže, da je bila odločitev za zgodnejši spolni 

odnos bolj tvegana in nepremišljena, kar pripisujem temu, da učenec takrat še ni bil seznanjen 

z vrstami zaščite in pomenom spolnega odnosa, prav tako je bil tudi premalo zrel za takšno 

odločitev. Čeprav je spolni odnos pri 15 letih prav tako kategoriziran kot zgodnji spolni 

odnos, ki je, kot je omenjeno v teoretičnem uvodu, dejavnik večih tveganj (spolno prenosljive 

okužbe, neželena nosečnost, manj stabilne partnerske zveze, ... (Bernik 2011, 101-1029)), je 

bil učenec v tem primeru zaščiten in bolj zrelo sprejel odločitev do spolnosti.  

Pomombno je, kako se bomo odločili postopati naprej, da omilimo posledice zgodnjih spolnih 

odnosov, zdaj, ko vemo, da so prisotni. 

 

Raziskovalno vprašanje 3: Ali imajo mladostniki z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

podobne spolne izkušnje kot ostala populacija? 

Na tretje raziskovalno vprašanje lahko dogovorimo, da imajo osebe z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju različne spolne izkušnje kot ostala populacija. Glede na rezultate so učenci 

z lažjo motnjo v duševnem razvoju manj spolno aktivni kot njihovi vrstniki povprečne 

inteligence. 

To kaže primerjava med našo in že opravljenimi raziskavami o spolnosti mladih. So pa 

raziskave na področju spolnosti osnovnošolcev pomanjkljive in prav tako je naša raziskava 

premajhna, zato ne moremo potegniti dokončnih zaključkov. 

Večina anketiranih v naši raziskavi še ni imela spolnih odnosov. Spolni odnos je imelo 9% 

vprašanih (14% fantov in 0% deklet).  
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Povprečna starost anketiranih je 14,61 let.  

Odstotek učencev s spolnimi odnosi je manjši kot delež učencev iz raziskave o slovenskih 

srednješolcih (Pinter 2006, 618), kjer je spolne odnose imelo 24% fantov in 21% deklet. Je pa 

bila povprečna starost učencev iz slednje omenjene raziskave 15,4 let, torej so bili anketirani 

skoraj leto starejši. Prav tako so bili v našem vzorcu osnovnošolci, v omenjeni raziskavi pa 

srednješolci.  

Tudi v raziskavi HBSC za leto 2010 v katero so bili vključeni tako osnovnošolci kot 

srednješolci 1. letnika srednjih šol, stari 15 let, kaže, da je bilo spolno aktivnih 15-letnikov 

26%. Po spolih, 23% petnajstletnic in 29% petnajstletnikov. Opozarjajo pa tudi, da o spolnosti 

mladostnikov ni ustreznih raziskav, ki bi lahko podale primerljive podatke. (Drglin Z., 

Mihovec P. B., Zupanič T. 2012, 212 - 213)  

V naši raziskavi sta oba učenca, ki sta že imela spolni odnos, moškega spola, kar se sklada z 

drugimi raziskavami, ki kažejo, da imajo fantje po odstotkih prej spolne odnose kot dekleta. 

Podobno kot glede primerjave spolnih odnosov z drugimi raziskavami je tudi glede 

samozadovoljevanja in drugih spolnih aktivnosti, saj v druge raziskave vključujejo predvsem 

vaginalni, oralni ali analni seks. Zelo splošen zapis pravi, da se samozadovoljevanje in druge 

spolne aktivnosti pričnejo s spolnim dozorevanjem (Pinter b.d.), zato sem, glede na to, da je 

povprečna starost učencev 14,61 let, pričakovala, da bo delež deklet, ki so že izvajale katero 

od spolnih aktivnosti višji (67% deklet ni izvajalo še nobene od spolnih aktivnosti). Pri fantih 

so bili odgovori bolj pričakovani, saj jih je večina že izvajala kakšno od spolnih aktivnosti 

(50% fantov je imelo spolne sanje, 36% se jih je samozadovoljevalo in 21% ni počelo še 

nobene od spolnih aktivnosti). 
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3 ZAKLJUČEK 

V diplomskem delu sem z odgovorom na raziskovalna vprašanja prišla do zaključka, da 

mladostniki z lažjo motnjo v duševnem razvoju v večini poznajo zanseljive oblike 

kontracepcije (kondom in kontracepcijske tablete) in vedo, kaj je spolna zloraba, slabo pa je 

poznavanje spolnih organov in spolno prenosljivih bolezni. Njihov pogled na spolnost je v 

podobni meri tako individualen kot socialen, saj pri spolnih odnosih dajejo prednost ljubezni, 

pripravljenosti na spolni odnos in lastnemu prepričaju, vseeno pa menijo, da so bolj 

priljubljene tiste osebe, ki imajo spolne odnose in da je od partnerja osebe odvisno, ali bo ta 

imela spolni odnos. Spolni odnos jih je imelo manjši odstotek kot pri raziskavah spolnosti 

ostale populacije, prav tako se jih manj kot polovica samozadovoljuje ali izvaja katero od 

drugih spolnih aktivnosti, kar je pod pričakovanji, posebno pri dekletih, ki običajno telesno 

odrastejo hitreje kot fantje. Zanimivo se mi je zdelo predvsem to, da učenci niso pokazali 

zanimanja do teme spolnost in se o njej ne želijo pogovarjati več, kjub temu, da menijo, da je 

njihovo znanje nekje srednje ali slabo. Tak rezultat je predvsem na račun deklet, ki kažejo tudi 

pri drugih vprašanjih bolj odklonilen odnos do spolnosti kot fantje. Presenetilo me je tudi, da 

je bilo poznavanje ženskih spolnih organov pri dekletih slabše kot pri fantih.  

Kljub temu, da za spolnost velja, da postaja bolj odprta tema, na vprašalnike zaradi lastne 

želje ali zaradi nestrinjanja staršev ni odgovarjalo 32% učencev. Ta ugotovitev se mi zdi prav 

tako pomembna in zanimiva, saj kaže, da je glede odprte komunikacije na tem področju še 

veliko maneverskega prostora.  

Za nezanimanje za temo spolnosti in odklonitev reševanja vprašalnika je lahko več razlogov. 

Nezrelost, pomanjkanje znanja, odklonilen odnos do spolnosti same, upiranje sodelovanju je 

nekaj od možnih razlag. Možno je tudi, da kljub temu, da je bil vprašalnik anonimen, 

sprašujemo mlade v času odraščanja, s potrebo po sprejetju in biti kar se da »normalen«, tako 

da so zaradi obrambnih mehanizmov in lastnega pogleda nase, na vprašanja odgovarjali tako, 

kot mislijo, da bi bilo zaželjeno in ne bi izstopali od ostalih. Iz enakega razloga, torej zaradi 

tega, kako jih vidijo drugi, morda nekateri tudi niso želeli reševati vprašalnika. 

Da bi dobili boljšo sliko o spolnosti mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju, bi 

morali raziskavo še poglobiti. Če bi vključili tudi (dovolj veliko) kontrolno skupino šolarjev, 

ki obiskujejo redno osnovno šolo, bi dobili odgovore na anketna vprašanja obeh skupin in 

dobljene rezultate med seboj statistično primerjali. V tej diplomski nalogi to ni bilo mogoče, 

saj vprašanja iz izbranih raziskav niso bila popolnoma enaka našim, prav tako so bila v našem 

vprašalniku vprašanja, ki v primerjanih raziskavah niso bila zastavljena. Da bi dobili 
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reprezentativen vzorec, bi morala biti kontrolna skupina dovolj velika, prav tako bi morala biti 

večja tudi skupina mladostnikov z lažjo motnjo v duševem razvoju, kar pa predstavlja 

logističen problem, saj je populacija mladostnikov z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

majhna. 

Glede na prebrano literaturo in pogovore z drugimi vidim, da je problem spolnosti oseb z 

motnjami v duševnem razvoju vse bolj aktualna tema, pri kateri je še vedno prisotne precej 

zadržanosti. Večina ljudi, ki se je ukvarjala s tem problemom se je osredotočila na osebe z 

zmerno motnjo v duševnem razvoju in na pogled na njihovo spolnost, ki ga želijo razširiti 

med ljudmi, da bi spolnost teh oseb bolje sprejemali. Poudarja se pomembnost sproščenega in 

odprtega odnosa in seveda poučenosti, ki osebam daje možnost varne spolnosti. In ravno 

varna spolnost je najpomembnejši cilj, ki ga želimo doseči. Osebe z lažjo motnjo v duševnem 

razvoju so pri raziskavah in napotkih za delo na področju njihovega spolnega življenja 

nekoliko zapostavljene. Problem je, da jih ne moremo enačiti z osebami z zmerno motnjo, 

prav tako tudi ne z redno populacijo, kar se glede njihovega spolnega dozorevanja večkrat 

dogaja. Tavanje med tem, kako osebe z lažjo motnjo v duševnem razvoju sploh dojemajo 

spolnost in svoje telo, ter med tem, da je spolnost še vedno tema, na katero se morajo 

pedagogi posebno pripraviti, da bi pokazali, da je to nekaj normalnega, je begajoče in ne 

pripomore k temu, kar želimo pri tej populaciji doseči. To je, da bodo svojo spolnost 

sprejemali in bodo v njej samozavestni, sproščeni, neizkoriščani in dovolj poučeni, da ne bo 

negativno vplivala na njihovo življenje. Velik problem je, da se pri tej populaciji spolnost 

močno prepleta z njihovim socialnim življenjem, ki je zaradi izključenosti in drugačnosti na 

splošno v slabšem položaju, posebno v adolescenci, ko si nihče ne želi negativno izstopati in 

biti odmaknjen zaradi slabših intelektualnih sposobnosti. Še vedno so to osebe, ki bodo v 

življenju, drugače kot osebe z zmerno motnjo, samostojne in vključene v širše okolje, kjer ne 

bo varovanja in nadzora institucij. Moramo se zavedati, da utopičnega sveta, v katerem bodo 

vse osebe enake in sprejete ne glede na pomanjkljivosti, ne moremo ustvariti. Osebe z lažjo 

motnjo v duševnem razvoju na žalost sodijo v skupino, ki je zapostavljena. Lahko pa 

spremenimo marsikaj v odnosu do spolnosti in pogledu nanjo. Če bi vsak na glas spregovoril 

o svojih težavah in lepih stvareh, ki jih doživlja na področju spolnosti, bi se tema zdela mnogo 

bolj dostopna. Tudi, oziroma predvsem pri učenju o spolnosti, ki je področje, ki ga osebno 

doživljamo vsi, bi lahko na tak način učencem približali snov, se pogovarjali, dodali lastne 

izkušnje, kot to že počnemo na vseh drugih področjih, da bi le naredili podatke bolj zanimive, 

razumljive in povezane z učenčevim lastnim življenjem. Tema spolnosti je idealna tema, ki to 

možnost ima, a se zaradi zadržkov ne uresničuje. 
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5 PRILOGE 

Priloga 1: Anketni vprašalnik za učence 8. in 9. razreda prilagojenega izobraževalnega 

programa z nižjim izobrazbenim standardom 

 

Priloga 2: Tabela primerjav minimalnih in temeljnih znanj v redni osnovni šoli in v 

prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom, za 8. in 9. razred. 
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Priloga 1 
 
Pozdravljen/a! 
Z reševanjem tega vprašalnika mi boš pomagal/a, da dobim odgovore na vprašanja o spolnosti 
mladih, ki sem si jih zastavila v diplomskem delu.  
Vprašalnik je anonimen, zato ni treba skrbeti, da bo kdo videl tvoje odgovore. 
Odgovore obkroži ali zapiši, če je potrebno. 
 
Spol: Moški  Ženski 
Starost:    
Razred:    
Šola:        
Datum:________________________ 
 
INFORMACIJE O SPOLNOSTI 
 

1. S kom se največkrat pogovarjaš o spolnosti? 
a. z mamo 
b. z očetom 
c. z bratom ali sestro 
d. s prijatelji / sošolci 
e. z učiteljem 
f. drugo:        

 
 

2. Od koga naveč izveš o spolnosti? 
a. od staršev 
b. od prijateljev, vrstnikov 
c. v šoli 
d. od zdravnika ali medicinske sestre 
e. iz medijev (televizija, internet, revije, časopisi, ...) 
f. drugo:         

 
 

3. Približno kako pogosto se pogovarjaš o spolnosti? 
a. vsak dan 
b. enkrat na  teden 
c. enkrat na mesec 
d. enkrat na leto 
e. drugo:         

 
 

4. Ali imaš nekoga, ki mu lahko zaupaš o vseh težavah in vprašanjih o spolnosti? 
a. da 
b. ne 

 
 

5. Komu lahko zaupaš o teh težavah in vprašanjih? 
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6. Katere vrste kontracepcije poznaš? (obkrožiš lahko več odgovorov) 
 
a. kontracepcijske tablete 
b. kondom 
c. prekinjen spolni odnos 
d. sterilizacija 
e. diafragma 
f. metoda varnih dni 
g. ne poznam vrst kontracepcije 
h. drugo:        

 
 

7. Kaj od naštetega je spolna aktivnost? (obkrožiš lahko več odgovorov) 
 
a. samozadovoljevanje 
b. objemanje 
c. poljubljanje 
d. spolne igre (petting) 
e. spolni odnos (koitus) 
f. sprehajanje 
g. spolne sanje 
h. drugo:        

 
 

8. Obkroži ženske spolne organe (možnih je več odgovorov) 
 
a. moda 
b. maternica 
c. jajčniki 
d. semenovod 
e. nožnica 
f. spolni ud (penis) 
g. jajcevod 

 
 

9. Kaj so spolno prenosljive bolezni? 
a. bolezni, ki so vezane na moški ali ženski spol 
b. bolezni, ki se prenašajo z vsemi telenimi stiki (z držanjem rok, s poljubom, z 

objemom, ...) 
c. bolezni, ki se prenašajo s spolnimi stiki 
d. ne vem 
e. drugo:         

 
 

10. Katere od spolno prenosljivih bolezni poznaš? (obkrožiš lahko več odgovorov) 
a. gonoreja 
b. sifilis 
c. genitalne bradavice 
d. genitalni herpes 
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e. okužba z virusom hiv 
f. glivične okužbe 
g. sramne uši 
h. klamidijske okužbe 
i. trihomoniaza 
j. virusni hepatitis 
k. ne poznam spolno prenosljivih bolezni 
l. drugo:       

 
 

11. Kaj je spolna zloraba? 
a. pretepanje  
b. je dejanje ko oseba prisili drugo osebo k spolnim stikom ali spolnemu občevanju 
c. prepiranje 
d. je dejanje, ko ti je žal, da si se odločil za spolni odnos 
e. ne vem 
f. drugo:          

 
12. Ali bi se rad več pogovarjal o spolnosti in spolnih odnosih? 

a. da 
b. ne 

 
OSEBNI POGLED NA SPOLNOST 

13. Kaj tebi pomeni beseda spolnost? 
a. dejanje dveh ljudi, da bi ohranila človeško vrsto 
b. dejanje, da nekomu pokažeš, da ga imaš rad 
c. dejanje dveh ljudi, ki se imata rada 
d. dejanje dveh ljudi, ki sta stara nad 18 let 
e. dejanje iz radovednosti 
f. drugo:       

 

14. Zakaj bi se ti odločil za prvi spolni odnos? 
a. iz radovednosti 
b. iz ljubezni 
c. ker bi bil pripravljen na naslednji korak v zvezi 
d. da bi me imel partner raje 
e. da bi dobil ugled med prijatelji 
f. da bi naredil nasprotno, kar mi pravijo starši 
g. drugo:       

 

15. Od česa je odvisno ali bo oseba imela spolni odnos? (obkrožiš lahko največ 3 
odgovore) 
a. od odnosa prijateljev do spolnosti 
b. od odnosa staršev do spolnosti 
c. od odnosa cerkve do spolnosti 
d. od odnosa partnerja do spolnosti 
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e. od odnosa šole do spolnosti 
f. od vpliva filmov, revij, interneta, knjig, ... 
g. od lastnega prepričanja 
h. od tega, ali imata dva prostor, da se lahko umakneta na samo 
i. od prigovarjanja drugih 
j. od prisile druge osebe 
k. drugo__________________________________ 

 
 

16. koliko tvojih vrstnikov že ima spolne odnose? 
a. nič 
b. malo 
c. približno polovica 
d. večina 
e. vsi 
f. drugo:       

 
 

17. Kakšna je po tvojem mnenju primerna starost za prvi spolni odnos? 
 

        
 
 
18. Katero zaščito bi uporabil pri spolnem odnosu? (obkrožiš lahko več odgovorov) 

a. kontracepcijske tablete 
b. kondom 
c. prekinjen spolni odnos 
d. sterilizacija 
e. diafragma 
f. ne bi uporabil zaščite 
g. drugo:        

 
 

19. Kaj te najbolj skrbi v povezavi s spolnim odnosom? (obkrožiš lahko največ 3 
odgovore) 
a. da bi postala noseča / da bi dekle zanosilo z mano 
b. da bi dobil spolno prenosljivo bolezen 
c. da bi bil v spolni odnos prisiljen 
d. da bi bili starši jezni name 
e. da me fant / punca ne bi imela rada, če ne bi imel spolnega odnosa 
f. da ne vem dovolj o spolnosti in spolnih odnosih 
g. da mi ne bi bilo všeč 
h. drugo:        

 

20. Ali so osebe, ki imajo spolne odnose bolj priljubljene? 
a. da 
b. ne 
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21. Koliko meniš, da veš o spolnosti? 
a. nič 
b. malo 
c. srednje 
d. veliko 
e. vse 

 
SPOLNE IZKUŠNJE 

22. Ali imaš fanta / dekle? 
a. da 
b. ne 

 
 

23. Ali imaš v stanovanju prostor, kamor se lahko umakneš na samo? 
a. da 
b. ne 

 
 

24. Ali se samozadovoljuješ? 
a. da  
b. ne 

 
 

25. Katero od spolnih aktivnosti si že počel? (obkrožiš lahko več odgovorov) 
a. spolne igre (petting) 
b. spolne sanje 
c. samozadovoljevanje 
d. nobene 
e. drugo:        

 
 

26. Ali si že imel spolni odnos? 
a. da 
b. ne 

 
Če si odgovoril z DA, odgovori na vprašanja do konca:  

27. Koliko si bil star?  

    

28. Si imel spolni odnos s fantom / punco, s katerim si bil par dalj časa? 
a. da 
b. ne 
 

29. Zakaj si se odločil za spolni odnos? 
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30. Ali si uporabil kontracepcijo 

a. da 
b. ne 

 

31. Katero obliko kontracepcije si uporabil? (obkrožiš lahko več odgovorov) 
a. nisem uporabil kontracepcije 
b. kondom 
c. kontracepcijske tablete 
d. prekinjen spolni odnos 
e. sterilizacija 
f. diafragma 
g. ne spomnim se 
h. drugo:           

 
 

 
Hvala za sodelovanje in lep zaključek šolskega leta! ☺ 
 
  
Ana Resman 
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Priloga 2

8. razred 
OŠPP NIS Redna osnovna šola 

8. razred, učna tema Spolovila 8. razred, tema Razmnoževanje 
Razmnoževanje je značilnost vseh organizmov. Ker noben osebek ne živi večno, je 
razmnoževanje temelj za nadaljevanje vsake vrste.  
 

Učenci: 
• spoznajo spremembe v puberteti; 
• seznanijo se z ženskimi in moškimi spolnimi organi; 

spoznajo pomen higiene spolnih organov 

Učenci:  
1 razumejo, da se človek razmnožuje samo spolno in da ima spolno razmnoževanje dve  
vlogi: prenos dednih informacij na potomstvo in nastanek novih kombinacij dednih  
informacij,  
2 razumejo, da so razlike med spoloma povezane z razlikami v spolnih organih, ki  
omogočajo spolno razmnoževanje,  
3 razumejo povezavo med zgradbo in delovanjem spolnih organov,  
4 vedo, da spolne celice nastajajo v spolnih žlezah, ki so del spolnih organov,  
5 razumejo, zakaj je v nastajanje spolnih celic vključena mejoza (to povežejo s količino  
dedne snovi in nastankom novih kombinacij dedne informacije),  
6 razumejo razlike pri nastajanju moških in ženskih spolnih celic, poznajo vlogo  
menstrualnega ciklusa in razumejo, kdaj lahko pride do oploditve,  
7 vedo, da se zarodek ugnezdi v steno maternice, in poznajo proces nosečnosti in s tem  
povezane spremembe v ženskem telesu,  
8 spoznajo načine načrtovanja družine,  
9 poznajo poti za okužbo z virusom HIV in preventivo ter nekatere druge spolno  
prenosljive bolezni,  
10 spoznajo telesne in osebnostne spremembe v puberteti, sosledje pojavljanja  
sekundarnih spolnih znakov in da se ti znaki izražajo pri različnih osebah različno  
močno ter različno hitro (razlikujejo med primarnimi in sekundarnimi spolnimi znaki),  
11 razumejo, da so predpogoj za odgovorno starševstvo osebnostna in telesna zrelost  
ter ustrezne materialne in socialne možnosti za vzgojo in razvoj potomcev,  
12 razumejo različne vidike spolnosti in pomen spolnosti za človeka.  
Opomba: Medpredmetna povezava z državljansko in domovinsko vzgojo ter etiko. 

Temeljni in minimalni standardi znanja 
Minimalni standard  
Učenci: 

*Minimalni standardi znanja: 
Sposobnost za reproduciranje strokovnega znanja in za ponovno uporabo metod in 
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• poznajo spremembe v puberteti; 
• pojasnijo pomen higiene spolovil. 

 
Temeljni standard 
Učenci: 

• poznajo spremembe v puberteti; 
• opišejo primarne in sekundarne spolne znake; 
• pojasnijo pomen higiene spolovil. 

 

spretnosti. 
Strokovno znanje 

- poznavanje temeljnih bioloških konceptov in njihova razlaga na osnovi 
znanih primerov  
- reprodukcija strokovnega znanja in povezovanje tega znanja s koncepti 

Raziskovanje 
- izvedba poskusa oz. raziskave v skladu z navodili  
- strokovno ustrezno pisanje poročil o izvedbi poskusa oz. raziskave  
- ustrezna uporaba metod dela v skladu z navodili  
- poznavanje in uporaba preprostih raziskovalnih metod in modelov  
- primerjava na osnovi postavitve ustreznih kriterijev  
- izdelava modelov 

Komuniciranje 
- poročanje drugim o lastnih spoznanjih in rezultatih dela  
- uporaba strokovnega jezika  
- ekstrakcija informacij iz lahko razumljivih besedil, shem in drugih virov 
ter predstavitev tako pridobljenih informacij drugim 

9. razred 
9. razred, učna tema Spolovila in razmnoževanje 9. razred, učna tema Dedovanje 

Lastnosti organizmov določajo beljakovine, zgradba beljakovin pa je zapisana v 
genih. 

• ovrednotijo škodljive posledice splava      kontracepcije; 
• seznanijo se z vlogo ginekologa; 
• seznanijo se s spolnimi boleznimi; 
• spoznajo vzroke in simptome spolnih bolezni; 
• seznanijo se z načini varovanja pred okužbami; 
• spoznajo pravilno nego dojenčka; 
• seznanijo se načini oblačenja dojenčka; 
• ugotovijo pomen pravilne prehrane; 
• spoznajo vlogo dojenja in čustvene povezanosti med materjo in 
otrokom. 

Učenci: 
• spoznajo razvojna obdobja; 
• opišejo sekundarne in primarne spolne znake; 

Učenci:  
1 ponovijo zgradbo celice in razumejo, da je v vsaki celici (celičnem jedru) organizma  
dedni zapis za njegove lastnosti,  
2 razumejo, da je v kromosomu vsa genetska informacija shranjena v molekuli DNA,  
beljakovine pa pomagajo podpirati zgradbo in delovanje kromosoma (opomba:  
kromosomi so kompleksi DNA in beljakovin),  
3 razumejo, da je gen odsek molekule DNA,  
4 na podlagi opazovanja celic z obarvanimi kromosomi spoznajo, da v fazi med  
delitvami kromosomska DNA ni tesno zvita, zato pri opazovanju z mikroskopom ne  
vidimo posameznih kromosomov, med celično delitvijo pa se kromosomska DNA  
tesno zvije (zato pri opazovanju z mikroskopom lahko vidimo posamezne  
kromosome),  
5 spoznajo, da je genetska informacija organizirana v ločene enote – kromosome,  
6 razumejo pomen odkritja zgradbe DNA (raziskovalci James Watson, Francis Crick in  
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• seznanijo se z vplivom hormonskih sprememb v obdobju 
pubertete; 
• razlikujejo različne oblike ljubezni; 
• spoznajo vlogo, zgradbo in delovanje ženskih in moških spolnih  
organov; 
• spoznajo pot semencic od njihovega nastanka do izliva; 
• spoznajo menstrualni cikel in vlogo spolnih hormonov; 
• razumejo pomen higiene spolnih organov; 
• spoznajo pot semenčic in jajčeca v spolnih organih od spolne 
združitve do oploditve; 
• naštevajo znake nosečnosti; 
• seznanijo se z razvojem osebka od oploditve do poroda; 
• spoznajo pomen spolne, čustvene in  socialne zrelosti za zakon; 
• zavedajo se pomena dobrih medsebojnih odnosov v družini; 
• spoznajo odgovornost za načrtovanje družine; 
• spoznajo vse možne oblike kontracepcije 
• seznanijo se s posledicami spolnih odnosov brez zaščite; 

 

Rosalind Franklin) za razvoj sodobne biologije (pomemben mejnik v razvoju biologije),  
7 razumejo pomen natančnega podvojevanja DNA za prenašanje nespremenjenega  
genetskega zapisa iz celice v celico in iz roda v rod (spoznajo, da se med mitozo  
podvojena kromosomska DNA razdeli med hčerinski celici, tako da vsaka hčerinska  
celica prejme enako število kromosomov istega tipa, torej enak genski zapis; pri  
diploidnem organizmu sta dva kromosoma istega tipa v vsaki hčerinski celici),  
8 spoznajo, da pri spolnem razmnoževanju nastajajo potomci, ki podedujejo po pol  
genov od vsakega od staršev in da se pri tem kombinira genetski material (diploidno  
število kromosomov) iz dveh različnih celic, od katerih vsaka izvira od enega izmed  
staršev,  
9 spoznajo, da pri oploditvi ženska in moška spolna celica prispevata po en komplet  
kromosomov, tako da nastane spojek z dvema kompletoma kromosomov,  
10 razumejo pomen mejoze pri nastajanju spolnih celic (prepolovitev števila  
kromosomov, nove kombinacije genov na kromosomih),  
11 spoznajo, da lahko dedno lastnost določa eden ali več genov in da lahko en gen vpliva  
na več kot eno lastnost organizma,  
12 vedo, da zbiru vseh osebkovih genov rečemo genotip, zbiru lastnosti, ki jih ti geni  
določajo (zgradba, podoba in delovanje osebka), pa fenotip,  
13 spoznajo, da rastlinske in živalske celice vsebujejo več tisoč različnih genov, da imajo  
običajno po dve kopiji vsakega gena (dva alela) in da sta lahko alela enaka ali različna,  
14 razumejo, da so posamezni geni na točno določenem mestu na kromosomu,  
15 spoznajo, da so nekateri aleli dominantni, kar pomeni, da pri določanju fenotipa  
njihov vpliv prevlada nad vplivom drugih (recesivnih) alelov,  
16 spoznajo, da so dedne lastnosti osebka odvisne od tega, katere alele osebek  
podeduje od vsakega od staršev in kako ti aleli delujejo skupaj,  
17 razumejo osnovna načela prenašanja lastnosti od staršev na potomce  
(homozigotnost, heterozigotnost, dominantnost, recesivnost, križanci, vmesni znaki  
idr.),   
  
16  
18 razumejo, da tudi okolje vpliva na izražanje v genih zapisanih lastnosti organizmov  
(zato se lahko isti genotip v različnih okoliščinah izrazi kot različen fenotip),  
19 razumejo prednosti in slabosti spolnega in nespolnega razmnoževanja v povezavi s  
stabilnimi oziroma nestabilnimi okoljskimi razmerami,  
20 spoznajo, da pri človeku nekatere dedne lastnosti določa samo en gen (npr. priraslost  
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ali nepriraslost ušesnih mečic), večino lastnosti pa določa več genov (npr. barva las in  
oči), zato te lastnosti nimajo preprostih vzorcev dedovanja,  
21 na podlagi primerov iz literature razumejo načine dedovanja pri človeku (npr. barvna  
slepota, hemofilija) in znajo izdelati rodovnik,  
22 spoznajo primere uporabe kromosomskih analiz v medicini (npr. prenatalna  
diagnostika, downov sindrom). 

Temeljni in minimalni standardi znanja 
Minimalni standard  
Učenci: 

• naštejejo primarne in sekundarne spolne znake pri moškem in pri 
ženski 
• naštejejo moške in ženske spolne organe 
• navedejo najpogostejše spolne bolezni 
• poznajo možnosti preprečevanje zanositve 

 
Temeljni standard 
Učenci: 

• ločijjo primarne in sekundarne spolne znake pri moškem in pri 
ženski 
• opišejo zgradbo moških in ženskih spolnih organov 
• opišejo menstrualni ciklus kot posledico neoplojenega zrelaga 
jajčeca 
• pojasnijo pot semenčic in jajčeca v spolnih organih od spolne 
združitve do oploditve 
• poznajo razvoj osebka od spojka do poroda 
• navedejo najpogostejše spolne bolezn, njihove vzroke, simptome 
in varovanje pred okužbami 

poznajo možnosti preprečevanja zanositve 

Razmnoževanje je značilnost vseh živih bitij. Ker noben osebek ne živi večno, je 
razmnoževanje temelj za nadaljevanje vsake vrste. Organizmi se lahko razmnožujejo 
nespolno ali spolno.  

- Pri mnogih vrstah, tudi pri človeku, pri spolnem razmnoževanju samice 
proizvajajo ženske spolne celice (jajčeca), samci pa moške spolne celice 
(semenčice). Tudi rastline se spolno razmnožujejo – pri kritosemenkah ženske in 
moške spolne celice nastajajo v cvetu. Združitev ženske in moške spolne celice 
pri oploditvi je začetek razvoja novega osebka (potomca). Potomec prejme 
dedno (genetsko) informacijo od matere (preko ženske spolne celice) in od očeta 
(preko moške spolne celice). Pri spolnem razmnoževanju so potomci praviloma 
nekoliko drugačni od obeh staršev.  
- Vsak organizem ima nabor navodil, ki določajo njegove lastnosti. 
Dedovanje je prenos teh navodil iz ene generacije v naslednjo.  
- Dedno informacijo vsebujejo geni, ki so nameščeni na kromosomih 
vsake celice. Vsak gen je nosilec ene enote informacije. Dedno lastnost osebka 
lahko določa eden ali več genov; en gen lahko vpliva na eno ali več lastnosti. 
Človeška celica vsebuje več deset tisoč različnih genov.  
- Značilnosti organizma lahko opišemo kot kombinacijo posameznih 
lastnosti. Nekatere lastnosti so dedne, druge so posledica interakcij organizma z 
okoljem.  

(Učni načrt za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za predmet naravoslovje v 4., 5. in 6. razredu (drugo triletje) 

b.d.; Učni načrt za prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom za predmet naravoslovje v 7., 8. in 9. razredu (tretje 

triletje) b.d.; Vodopivec, I., idr. 2011; Vičar, M., idr. 2011) 
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*Zapisani so le minimalni standardi znanja, ki jih morajo učenci dosegati, če želijo napredovati v višji razred. V redni osnovni šoli se standard 

znanja nato nadgrajuje še na drugo in tretjo stopnjo glede doseganja standarda znanja (bolj strukturirano in poglobljeno znanje). (Vičar, M., idr. 

2011) 

 


