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(Ivan Minatti) 
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POVZETEK 

 

V diplomskem delu smo želeli raziskati, kako osebe z zmernimi motnjami v razvoju 

doživljajo spolnost. Želeli smo raziskati, ali jim je spolnost pomembna, ali se o spolnosti 

pogovarjajo in s kom. Z raziskavo smo želeli tudi ugotoviti, ali imajo potrebo po dotikih in 

nežnosti, ali se samozadovoljujejo in ali je v njih želja po družini. 

V raziskavo je bilo vključenih 37 oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, ki so 

varovanci Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar – Enota Šiška, Stanovanjske skupine 

Mimoza v Izoli in Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. 

Ugotovili smo, da je za osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju spolnost pomembna, 

vendar se o tem premalo govori, tako z osebami z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, 

kot z njihovimi starši, s strokovnimi delavci in nasploh v družbi. 

Osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju potrebujejo nenehno poučevanje o 

spolnosti. Želijo si dotikov, poljubov in čutijo pripadnost do nasprotnega spola, mnogi med 

njimi imajo željo po družini.  

 

KLJUČNE BESEDE: osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, zaljubljenost, 

ljubezen, spolnost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                             Barbara Tuljak; diplomsko delo 

 

ii 

ABSTRACT 

 

The aim of the thesis was to find out how people with a moderate mental disorder experience 

sexuality. We wanted to examinate whether sexuality is important for them, whether they talk 

about it and who they talk to. The research also wanted to establish whether they have a need 

for tenderness, whether they masturbate and whether they desire to start a family. 

37 people with a moderate mental disorder from three mental health care institutions 

(Varstveno delovni center Tončke Hočevar in Ljubljana Šiška, Stanovanjska skupina Mimoza 

in Izola and Center za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem) took part in the 

research. 

The research showed that people with a moderate mental disorder find sexuality important; 

however, sexuality is rarely discussed, neither with people with a moderate mental disorder 

nor with their parents, professionals who work with them or in society in general. 

People with a moderate mental disorder need constant education about sexuality. They wish 

to be touched and kissed and they feel attracted to the opposite sex. Many of them want to 

have their own family. 

 

KEY WORDS: people with a moderate mental disorder, infatuation, love, sexuality 
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1 UVOD 
 

Spolnost je kompleksen pojem, ki ga je težko vsesplošno določiti, saj vključuje osebo kot 

celoto v interakciji s socialnim okoljem. Spolnost se razvija preko komunikacije in socialne 

interakcije ter čustvenih izkušenj, povezanih s socialnim razvojem. Težnja po sprejemanju in 

ljubezni, bližini in potrjevanju v socialnih zvezah je temeljna človeška potreba, povezana s 

spolnostjo (Nojić, 2004).  

Okolje, v katerem živimo, le redko razmišlja o tem, kaj in kako čutijo osebe z zmernimi 

motnjami v duševnem razvoju. Največkrat smo mnenja, da osebe z zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju nimajo dovolj razvitih potreb, čustev, občutkov, da sploh ne razumejo 

spolnosti, ali da so aseksualni. Pogosto tako razmišljajo tudi njihovi starši, saj jih imajo zaradi 

znižanih intelektualnih sposobnosti za »večne otroke« in ne priznavajo, da je spolnost prisotna 

tudi pri njihovih otrocih.  

Osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo enako izražene potrebe po spolnosti in čustvih 

kot ostali ljudje. Možnost zadovoljevanja potreb pa je povezana z zmožnostjo spolnega 

izražanja (Nojič, 2004).  

Nojič navaja, da pri osebah z motnjami v duševnem razvoju prevladujejo naslednje oblike 

spolnega izražanja: 

 masturbiranje ali samozadovoljevanje; 

 večja homoseksualna orientiranost; 

 manj intimnih dotikov in izkušenj s spolnimi odnosi ter 

 izražanje socialno neprimernih oblik spolnega obnašanja. 

 

Tovrstne težave izvirajo iz razumevanja lastne spolne identitete in njenega izražanja v 

interakciji z okoljem.  

V naši družbi se veliko govori o osebah z motnjami v duševnem razvoju, njihovem šolanju, 

zaposlovanju in drugih vidikih integracije. Zelo malo pa se govori o zadevah, ki so povezane s 

spolnostjo, saj so te najpogosteje ignorirane in strogo nadzorovane, kot da ne bi bile 

pomemben element življenja oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. 
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To je bil eden od razlogov, da smo se odločili narediti raziskavo, ki se dotika ravno te teme.  

V empiričnem delu diplomskega dela bomo podrobneje predstavili rezultate intervjuja, s 

katerim smo dobili vpogled v spolnost izbranih oseb z zmernimi motnjami v duševnem 

razvoju. 
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2 TEORETIČNI DEL 
 

2.1  OSEBE Z ZMERNIMI MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 
 

Pravilnik o razvrščanju in razvidu otrok, mladostnikov in mlajših polnoletnih oseb z motnjami 

v telesnem in duševnem razvoju (Uradni list SRS, št. 18/77) definira motnjo v duševnem 

razvoju tako:  

Osebe z motnjami v duševnem razvoju so osebe, ki imajo nižje razvite sposobnosti, tako da ne 

morejo napredovati v osnovni šoli. Te osebe se na osnovi klinične preiskave razvrščajo v 

sledeče skupine: 

- osebe z lažjimi motnjami v duševnem razvoju; 

- osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju;  

- osebe s težjimi motnjami v duševnem razvoju in   

- osebe s težkimi motnjami v duševnem razvoju. 

 

Motnje v duševnem razvoju pomenijo pomembno omejitev v vsesplošnem funkcioniranju 

posameznika. Gre za splošno podpovprečno intelektualno funkcioniranje, ki se pojavlja v 

razvojni dobi in je vezano na neustreznost prilagoditvenega odzivanja oz. vedenja in obsega 

področje samostojnosti, komunikacije, socializacije in razumevanja (Lačen, 2001). 

 

2.1.1 Značilnosti oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju 
 

Za osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju je značilen neskladen profil sposobnosti, 

saj imajo posamezne sposobnosti različno razvite. Pri šolskem učenju usvojijo osnove branja, 

pisanja in računanja, na drugih področjih, kot so gibalno, likovno in glasbeno, pa lahko 

dosežejo več. Sposobni so sodelovati v enostavnem razgovoru in razumejo navodila. Lahko 

uporabljajo tudi nadomestno komunikacijo. Znajo sporočati svoje potrebe in želje. Pri skrbi 

zase zmorejo preprosta opravila, sicer pa potrebujejo vodenje in različno stopnjo pomoči 

skozi celo življenje. Usposobijo se za enostavna praktična dela, vendar se le izjemoma 

usposobijo za povsem neodvisno socialno življenje (Krapše, 2004). 
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2.1.1.1 Opazovanje in zaznavanje 

 

Za osebe z zmernimi motnjami so značilne težave z zaznavanjem in opazovanjem. Za vidno 

zaznavanje teh oseb je značilno, da zaznavajo manjše število predmetov in obdelajo samo 

center vidnega polja, ostale predmete v okolici pa slabše opažajo. Slabše zaznavajo tudi 

podrobnosti na slikah ter jih slabo interpretirajo. Ne uvidijo odnosov med njimi (npr. težko 

prepoznajo nepopolne slike živali ali predmetov). Za osebe z zmernimi motnjami je značilna 

manjša relativna konstantnost pri opazovanju velikosti oddaljenega predmeta, težje ločujejo 

predmet od ozadja in slabše ocenijo globino vidnega polja. Težave imajo z usmerjenostjo 

zaznavanja, saj kratka in hitra beganja zaznavanja k pogosto nepomembnim ciljem zmotijo 

njihovo pozornost (Jerman, 2006). 

Osebe z zmernimi motnjami imajo težave tudi na področju slušnega zaznavanja. Slabše 

zaznavajo tako čiste kot sestavljene zvoke, kar vpliva tudi na prepoznavanje glasov in na 

razvoj osnov govora. Pogosto so prisotne tudi različne okvare sluha.  

Pri osebah z zmernimi motnjami je prisotna zmanjšana občutljivost za voh, slabše pa 

zaznavajo in razlikujejo tudi različne okuse.  

Težave na področju kinestetičnih zaznav vodijo v težave v zaznavanju lastnega telesa oziroma 

telesne sheme. Pogosto se zgodi, da imajo težave na področju senzorne integracije in so hiper- 

ali hiposenzibilni. 

Imajo slabše razvito tako prostorsko kot časovno orientacijo. 

 

2.1.1.2 Predstave in mišljenje  

 

Osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju imajo manjše število predstav, ki so tudi 

bolj siromašne. Za te osebe je značilna težnja k tipičnim predstavam in poenostavljanju 

predstav ter poenotenju različnih predstav o predmetih in odnosih med njimi. Ker predstave 

poenostavijo, se hitro izgubita tudi originalnost in živost predstav. 

Osebe z zmernimi motnjami razvijejo sintezo in analizo pri igri z različnimi predmeti, vendar 

je analiza pogosto nesistematična in slaba. Težko uvidijo povezavo med posameznimi deli, še 

težje pa jih klasificirajo, ker nimajo doslednega razčlenjevanja objekta. 
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Razvijejo samo splošno analizo dobro poznanih predmetov, pri bolj podrobni analizi pa imajo 

velike težave. Posledica tega je slaba sinteza, saj ne znajo povezati glavnih karakteristik 

objekta v zaključene skupine.  

Pri primerjanju predmetov prej opazijo razlike kot podobnosti, četudi so te razlike 

nepomembne. Namesto primerjanja predmetov te pogosto opisujejo ločeno, tako da izločijo 

nekaj skupnih lastnosti, ki so jih najprej opazili (Jerman, 2006). 

 

2.1.1.3 Govor 

 

Pri osebah z zmernimi motnjami v duševnem razvoju opazimo zapozneli govorni razvoj. Prva 

beseda se lahko pojavi šele v petem letu starosti. Upočasnjen je razvoj tako pasivnega kot 

aktivnega govora. Zaradi upočasnjenosti in nepravilnosti v spoznavnih in praktičnih 

aktivnostih se tudi same potrebe in posameznikov interes ter želja po medsebojni 

komunikaciji razvijajo počasi ali pa se sploh ne razvijejo.  

Osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju imajo skromen, reven besedni zaklad. 

Struktura stavka je pomanjkljiva. Prisotne so kratke, enostavčne povedi. Vsebina govora je 

vezana na konkretne osebe, predmete in dejanja.  

Zelo redko sami dajo pobudo za govor in tudi na vprašanja največkrat odgovarjajo kratko. 

Njihov govor je včasih zelo upočasnjen ali zelo pospešen. Zaradi slabše in napačne 

artikulacije ter nepravilnih naglasov je razumevanje govora dodatno oteženo. S  pravilnimi 

pristopi lahko tudi pri osebah z zmernimi motnjami v duševnem razvoju razvijamo 

sposobnost samega govora (Jerman, 2006; Đorđević, 1982).  

 

2.1.1.4 Domišljija 

 

Đordevič (1982) pojmuje domišljijo kot specifični ustvarjalni način odražanja stvarnosti. Pri 

osebah z motnjami v duševnem razvoju se domišljija razvija mnogo kasneje kot pri povprečni 

populaciji in je tudi slabše razvita. Hoteno oziroma namerno domišljijo pri osebah z zmernimi 

motnjami razvijamo postopoma s pomočjo posebnih metod in tehnik, nenamerna, prosta 
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domišljija pa je pri njih brez vsakršnega nadzora in jih lahko pripelje tudi do nekoristnega 

sanjarjenja, tudi o nasilju in nenadzorovanem vedenju.   

2.1.1.5 Pozornost in motivacija 

 

Osebe z zmernimi motnjami imajo kratkotrajno in odkrenljivo pozornost ter manjši obseg 

pozornosti. Trajanje pozornosti je pri njih odvisno od interesa oziroma motivacije za določeno 

aktivnost. Največkrat se napake pri njihovem delu pojavijo ravno zaradi slabše pozornosti, ker 

se koncentracija iz različnih razlogov pretvarja v svojevrstno spontanost in raztresenost 

oziroma v preskakovanje iz enega predmeta v drugega. 

Pri osebah z motnjami v duševnem razvoju sta sprejemanje in obdelava informacij pri 

mišljenju drugačna, to pa vpliva tudi na njihovo motivacijsko dejavnost. 

Pri fizioloških motivih se to kaže v bolj spontanem, manj socializiranem izražanju teh potreb. 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju imajo bolj izraženo potrebo po hrani kot osebe brez 

motenj. Včasih se to kaže kot izrazita potreba po določeni vrsti hrane, zato je zelo pomembno, 

da uživajo raznovrstno hrano, ki vsebuje dovolj vitaminov in mineralov. Podobno velja tudi 

za potrebo po pijači. 

Osebe z motnjami v duševnem razvoju bolj odkrito izražajo svoje spolne potrebe, kar lahko 

izpade pretirano ali neobičajno v primerjavi z osebami brez motenj. Adolescenti z lažjimi in 

zmernimi motnjami sublimirajo svoje spolne potrebe z delom, športom in podobnimi 

aktivnostmi. 

Pri osebah z zmernimi motnjami je prisoten tudi materinski motiv. Ker nimajo potomcev, so 

pogosto nezadovoljni, kar se kaže v obliki nestrpnosti in agresije. 

Psihosocialni motivi so pri osebah z zmernimi motnjami zelo pomembni pri izvajanju 

enostavnih aktivnosti. Pogosto se to povezuje tudi z osebnostnimi lastnostmi. Za motivacijo 

pri učenju je zelo pomembna primerna zahtevnost nalog, ki ustreza sposobnostim osebe z 

motnjami v razvoju. Najboljšo motivacijo dosežemo takrat, ko osebi konkretno pokažemo, 

kako mora neko stvar narediti. Na ta način usvojena snov se tudi dlje časa obdrži v 

dolgoročnem spominu.  

Za osebe z motnjami v duševnem razvoju je značilno, da imajo nizek nivo aspiracije in 

skromnejše cilje, zato so njihovi dosežki pogosto nižji, kot so njihove dejanske 

zmožnosti/pogosto dosežejo manj, kot bi dejansko zmogli (Jerman, 2006). 
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2.1.1.6 Emocije 

 

Osnovne emocije pri osebah z zmernimi motnjami v duševnem razvoju v grobem delimo v 

dve skupini: v prvi skupini so osebe, za katere je značilna apatija, v drugi skupini oseb pa 

prevladujeta vzburjenost in agresivnost, ki se kažeta v afektivnem izražanju. Zaradi 

okvarjenega centralnega živčnega sistema prihaja do impulzivnosti, čustvene labilnosti, 

preobčutljivosti in nepredvidljivih čustvenih odzivov. Te osebe so pogosto anksiozne in 

depresivne, ker nimajo dovolj psihične energije, da bi se borile z življenjskimi težavami. 

Izjema so osebe z Downovim sindromom, pri katerih opazimo več zadovoljstva, prijetnosti in 

sproščenosti. Pri osebah z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, ki imajo epilepsijo, 

opažamo več čustvene nestabilnosti, slabega razpoloženja, jeze, impulzivnosti in begavosti 

(Jerman, 2006). 

 

2.1.1.7 Socialni razvoj 

 

Osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju zaostajajo v socialnem razvoju v primerjavi 

z osebami brez motenj. Đorđevič (1982) navaja, da so faktorji, ki vplivajo na razvoj 

socializacije pri osebah z motnjami v duševnem razvoju družina, vrtec, šola, socialni položaj 

in splošna kultura družbe. 

Socializacija oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvojem je otežena, vendar je lahko 

uspešna, če je načrtovano in profesionalno izvedena skozi razvojna obdobja. Tako osebam z 

motnjami v razvoju omogočimo, da se uspešno vključijo tako v sredino, kjer se nahajajo, kot 

v širše družbeno okolje (Đorđevič, 1982).  

 

2.1.1.8 Vedenje 

 

Stopnja motnje v duševnem razvoju pogojuje ustreznost vedenja oziroma odzivanja oseb z 

motnjo v duševnem razvoju. Težja kot je motnja v duševnem razvoju, težje oseba vzpostavlja 

ustrezne vedenjske vzorce. Neprimerno odzivanje vodi v konfliktne situacije, ki lahko 

povzročijo občutke manjvrednosti, negotovosti ipd. 
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Vedenje oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju lahko vodi na eni strani v 

hiperaktivnost, na drugi strani pa v hipoaktivnost. Za osebe z zmernimi motnjami v duševnem 

razvoju so značilne tudi nesprejemljive oblike vedenja − agresivna in avtoagresivna vedenja. 

Iz zgoraj zapisanega vidimo, da gre pri osebah z zmernimi motnjami v duševnem razvoju za 

slabše splošno funkcioniranje in dojemanje sebe kot tudi sveta okoli njih. Zaradi slabših 

predstav, nihanja v čustvovanju in vedenju ter zaostanka v socialnem razvoju prihaja tudi do 

drugačnih predstav in pojmovanja o spolnosti. Zaradi vsega naštetega potrebujejo osebe z 

zmernimi motnjami v duševnem razvoju pomoč in podporo na področju socialnih veščin, ki 

so potrebne za ustvarjanje in vzdrževanje prijateljskih in intimnih odnosov (Jerman, 2006). 

 

2.2  PRAVICE OSEB Z MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 
 

Za osebe z motnjami v duševnem razvoju veljajo vse temeljne človekove pravice, kot veljajo 

tudi za vse ostale ljudi. Pravni okvir zanje dajejo mednarodne deklaracije in vsa pravna 

regulativa, ki normira sobivanje ljudi. Tudi ustavno varstvo državljanov Republike Slovenije 

jim zagotavlja enake človekove pravice in temeljne svoboščine kot drugim državljanom.  

 

Sem sodi pravica do osebnega dostojanstva in varnosti, pravice do socialne varnosti pod 

pogoji, določenimi z zakonom, pravice invalidov do varstva, usposabljanja in izobraževanja 

ter pravice otrok do posebnega varstva in skrbi in drugih temeljnih pravic. V zadnjih 

štiridesetih letih se je v skrbi za osebe z motnjami v duševnem razvoju in njihove družine 

marsikaj spremenilo na bolje, a še vedno se uresničevanje temeljnih pravic za osebe z 

motnjami v duševnem razvoju in tudi njihove starše v naši pravni ureditvi pogosto obravnava 

na ravni, ki je pod njihovim človeškim pomenom in večkrat kot obrobno vprašanje.  

 

Ustava nas v 52. členu zavezuje k temu, da imajo otroci z motnjami v telesnem ali duševnem 

razvoju ter druge huje prizadete osebe pravico do izobraževanja in usposabljanja za dejavno 

življenje v družbi. Njihovo izobraževanje in usposabljanje se financira iz javnih sredstev. 

 

Leta 1971 je bila sprejeta Deklaracija OZN o splošnih in posebnih pravicah oseb z motnjami v 

duševnem razvoju, leta 2006 pa je bila sprejeta Konvencija OZN o zaščiti in podpori pravic in 

dostojanstva invalidov. Ne sme se ponoviti obdobje človeške zgodovine, ki je osebam z 
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motnjami v duševnem razvoju odrekalo pravico do življenja in njihovo sodelovanje v 

življenjski skupnosti (Zveza Sožitje, 1997). 

 

Osebe z MDR imajo danes veliko več pravic, kot so jih imele včasih. Določene spremembe so 

se zgodile z delhijsko deklaracijo, ki jo je leta 1995 sprejela mednarodna liga za pomoč 

duševno prizadetim. Deklaracija je s posegom v takrat tabuizirana, njim prepovedana 

področja, dosegla, da se vse bolj ukoreninjajo v zavest širšega kroga ljudi in so sedaj to 

postale pravice oseb z MDR. 

 

Lačen (2001) navaja tri pravice, specifične za osebe z motnjami v duševnem razvoju, ki jih 

kaže posebej poudariti zaradi tega, ker še ni daleč nazaj, ko teh pravic niso imeli oziroma so 

bile tabu tema. Te pravice so: pravica do samostojnega bivanja, pravica do spolnosti in 

pravica do aktivnega življenja. 

 

2.2.1 Pravica do izbire samostojnega bivanja 

 

Še do nedavnega je veljalo, da naj bi oseba z zmernimi motnjami v duševnem razvoju 

praviloma vedno živela doma pri svojih starših.  

 

V zadnjih letih se o vseh odločitvah, ki zadevajo osebe z zmernimi motnjami (v nadaljevanje 

ZMDR), skuša v čim večji meri vključiti in upoštevati tudi osebe z ZMDR. Ko ta oseba 

odraste, se lahko skupaj s svojo družino odloči, kje in kako bo živela. Odločitev, da bo živela 

izven svoje družine, je popolnoma običajna in enakovredna odločitvi, da bo živela v družini. 

 

Takšen pogled je samo izenačil življenjske pravice oseb z ZMDR z ostalimi vrstniki. Tudi oni 

si imajo pravico ustvariti samostojno življenje, življenje po svoji podobi, življenje s svojimi 

vrstniki. Odrekanje te pravice osebam z ZMDR pomeni nehuman odnos do teh oseb. 

Govorjenje o integraciji in normalizaciji pa je brez te pravice popolnoma neutemeljeno in celo 

lažno. 

 

2.2.2 Pravica do spolnosti 

 

Lačen opredeljuje pravice do spolnosti v takole: »Vsi ljudje imajo pravico do spolnega 

življenja, osebe z MDR imajo pravico in svobodo, da uživajo v svoji spolnosti, imajo pravico 
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do spolne vzgoje in do tistih informacij, ki so bistvene za zadovoljevanje njihovih potreb« 

(Lačen, 2001, str. 45). 

 

Dejstvo je, da imajo tudi osebe z zmernimi, težjimi in težkimi MDR svoje potrebe. 

Pomembno je, da jih o teh temah poučimo in jim zagotovimo ustrezen intimen prostor, kjer 

imajo lahko spolne odnose ter tako preprečimo, kot pa da to počnejo na neustrezen in 

nesprejemljiv način. Temu je namenjene veliko pozornosti tudi v okviru izobraževanja oseb z 

zmernimi, težjimi in težkimi motnjami v duševnem razvoju, ki vključuje tudi izobraževanje o 

spolnosti. 

 

Kljub temu, da se je v zadnjih letih na področju spolnosti in oseb z zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju marsikaj spremenilo in se o tej temi marsikaj govori, je za nekatere pravica 

do spolnosti oseb z motnjo v duševnem razvoju še vedno nedopustna. Največ predsodkov o 

tem imajo ravno ljudje, ki z osebami z zmernimi motnjami v duševnem razvoju nimajo 

neposrednega stika. Ko govorimo o pravici do spolnosti pri osebah z zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju, je tesno v povezavi tudi njihova pravica do poroke in zakonske zveze ter 

pravica po otrok.  

 

Na dilemo o pravici do poroke daje jasen odgovor Zakon o zakonski zvezi, ki pravi v 19. 

členu, da zakonske zveze ne more skleniti oseba, ki je težje duševno prizadeta ali nerazsodna. 

Osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju torej lahko sklenejo zakonsko zvezo. 

 

Lačen (2001) na vprašanje o poroki oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju navaja, da 

se strinja s tem, da imajo te osebe pravico do poroke, če si to želijo. Strokovnjaki imajo 

zahtevnejše in kompleksnejše vprašanje, ki zadeva pravico oseb z zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju do otrok. Ustava v 55. členu navaja, da je odločanje o rojstvu otrok 

svobodno, torej imajo pravico do izbire, po drugi strani pa se pojavlja vprašanje o 

odgovornosti za vzgojo otrok.  

 

Dilema o tem, ali naj imajo osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju otroke ali ne, 

ostaja. Zagotovo bi se bilo potrebno posvetiti vsakemu posameznemu primeru posebej, 

pretehtati razloge za in proti ter preveriti, ali bodo bodoči starši imeli ustrezno pomoč.  
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Na podlagi zgoraj naštetega bi bilo potem potrebno sprejeti odločitev, kaj je dobro za otroka 

in njegove starše.  

 

Strokovnjaki, ki zagovarjajo to pravico, jo utemeljujejo tako, da so ljubezen, intimnost in 

spolnost osnovani na fizioloških temeljih in da za to ne potrebujemo veliko razuma. Fiziološki 

temelji pa praviloma pri osebah z MDR niso prizadeti, kar je bil tudi glavni argument, da je 

osebam z MDR omogočeno življenje v dvoje. 

 

2.2.3 Pravica do aktivnega življenja 

 

Ta pravica omogoča osebam z MDR vključevanje v fizične aktivnosti, na podlagi katerih se 

danes gradi velik del njihovega vsestranskega razvoja. 

 

2.3  ZALJUBLJENOST, LJUBEZEN IN SPOLNOST 
 

2.3.1 Zaljubljenost 

 

Zaljubljenost pogosto opišemo kot odnos med dvema človekoma, ki se opazujeta, se 

smehljata drug drugemu, se ocenjujeta, spoznavata in se predajata svojim čustvom 

(Videmšek, 1999). 

Številne raziskave dokazujejo, da se med zaljubljenostjo v telesu dogajajo kemijske reakcije. 

Najbolj znani simptom zaljubljenosti je povečan srčni utrip, "metulji" v želodcu, potne dlani 

in zardevanje v obraz.  

Znanstveniki pripisujejo take reakcije predvsem nevrotransmiterjema dopaminu in 

noradrenalinu, kar v kombinaciji povzroči občutek sreče, energije, entuziazma, izgubo apetita, 

želje. Strokovnjaki menijo, da nastopi stanje zaljubljenosti, ko ti dejavniki sovpadajo, pri 

moških pa pride do hitrejše reakcije zaradi njihove vizualne naravnanosti. Raziskave, ki so 

bile opravljene pri parih na začetku zveze, kažejo, da se pari težko osredotočijo na kar koli 

drugega kot to. Pri zaljubljenih so raziskovalci ugotovili nižjo stopnjo serotina, in sicer 

približno v enakem obsegu kot pri bolnikih, ki trpijo za obsesivno-kompulzivno motnjo, ki 

pojasnjuje začetno "obsedenost" partnerja (Ljubav pod povećalom, b. d.). 
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Peck pravi o zaljubljenosti naslednje:  

»Zaljubljenost je vezana na spolno privlačnost. Je podedovano nagonsko vedenje, katerega 

namen je parjenje oz. nadaljevanje človeške vrste« (Peck, 1990). 

 

Ljubezen in zaljubljenost sta dva različna občutka, čeprav ju doživljamo podobno, zato 

oseba, ki nima potrebnega znanja o psihologiji čustev, niti ne more opaziti razlike med tema 

dvema čustvoma. Na podlagi te odsotnosti ločevanja je nastalo napačno stališče, da je 

zaljubljenost vrsta ljubezni oziroma da je to intenzivna faza ljubezni na začetku zveze. 

 

Glavna razlika med ljubeznijo in zaljubljenostjo je odnos do resničnosti druge osebe. Ko 

nekoga vzljubimo, v resnici poznamo drugo osebo in vemo, kaj smo vzljubili. Ko druga oseba 

ostaja ista oziroma se kot osebnost spreminja zelo počasi, je ljubezen zelo stabilno čustvo. 

Vendar je zaljubljenost posledica nezavedne projekcije lastne ideje o popolnem, zaželenem 

partnerju na osebo, ki je podobna tej ideji, vendar ji ne ustreza popolnoma. Zaradi te 

projekcije zaljubljena oseba ni zaljubljena v resničnost druge osebe, v njene resnične lastnosti, 

temveč v lastno sliko, s katero je ‘prekrila’ drugo osebo, ki je v resnici ne vidi zaradi lastne 

namišljene podobe. 

 

2.3.2 Ljubezen 
 

Ljubezen je čustvena navezanost in naklonjenost drugim osebam, sicer pa ta pojem lahko 

povezujemo tudi z dejavnostmi (npr. ljubezen do učenja), z drugimi živimi bitji (ljubezen 

do živali; ljubezen do narave) in z ostalimi pojmi (ljubezen do glasbe) itd. Pogledi na ljubezen 

se razlikujejo po verskih, filozofskih, kulturnih in drugih znanstvenih pristopih (Wikipedija b. 

d.). 

Že stara grščina pa je poznala vsaj tri različne besede za ljubezen: 

 eros, ki pomeni vzneseno, telesno, erotično ljubezen. Latinska inačica je amor; 

 philia, ki pomeni ljubiteljstvo do kakšne stvari. Tako vse slovenske besede grškega izvora, 

ki vsebujejo fil, pomenijo ljubezen do nečesa: filantrop (človekoljub), bibliofil (ljubitelj 

knjig), pa tudi ime Filip (grško Philhipos pomeni ljubitelj konj); 

https://sl.wikipedia.org/wiki/%C4%8Custvo
https://sl.wikipedia.org/w/index.php?title=Oseba&action=edit&redlink=1
https://sl.wikipedia.org/wiki/%C5%BDival
https://sl.wikipedia.org/wiki/Narava
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gr%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Latin%C5%A1%C4%8Dina
https://sl.wikipedia.org/wiki/Osebno_ime
https://sl.wikipedia.org/wiki/Gr%C5%A1%C4%8Dina
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 agape, ki pomeni ljubezen do bližnjega, karitativno dejavnost, pripravljenost 

pomagati. Latinska inačica je karitas (Lewis, 2016). 

 

Milivojević (2008) je ugotovil, da je ljubezen »prijetno čustvo, ki ga oseba občuti do objekta, 

ki ga doživlja kot zelo dragocenega in ga ima za del svojega intimnega sveta. Ljubezen je 

mogoča zaradi psihičnega mehanizma, ki temelji na internalizaciji ljubljenega objekta, kar 

imenujemo čustvena navezanost« (str. 620).  

 

Za ljubezen je značilna čustvena navezanost subjekta na objekt ljubezni (prijetni občutki ob 

partnerjevi prisotnosti in neprijetni ob njegovi odsotnosti) in posledično proces ponotranjenja 

objekta; to pomeni, da ni procesa čustvenega navezovanja brez ponotranjenja objekta in prav 

tako ni procesa ponotranjenja objekta brez čustvenega navezovanja (Milivojević, 2009). Ko je 

vsak izmed partnerjev istočasno objekt in subjekt ljubezni, govorimo o ljubezni, sestavljeni iz 

dveh čustev, in sicer »čustva ljubiti« (ko nekomu dajemo svojo ljubezen) in »čustva biti 

ljubljen« (ko od nekoga sprejemamo ljubezen) (Milivojević, 2008). Ljubezen prav tako niso 

samo občutki ljubezni, temveč je predvsem trajen, stabilen odnos subjekta do objekta in 

obratno (Milivojević, 2009). V primeru, da ljubezen pojmujemo kot odnos, oseba ve, da 

občuti ljubezen do nekoga in da jo prav tako od nekoga prejema, tudi kadar ni čustev, 

povezanih z ljubeznijo (prav tam) (Milivojević, 2009). 

Peck se tudi sprašuje, kaj ljubezen ni. Ljubezen torej ni: 

 zaljubljenost; 

 odvisnost; 

 požrtvovalnost; 

 občutek (čustvo). 

 

Ljubezen je po Freudu (1901, v Musek, 1995) »sublimirana oblika spolnosti, torej socialno 

sprejemljiv način izražanja spolnih želja« (str. 90).  

 

Sternberg (1986, v Musek, 2010) je opredelil tri komponente ljubezni, in sicer: 

 intimnost; 

 strastnost; 

 zavezanost. 

 

https://sl.wikipedia.org/wiki/Latin%C5%A1%C4%8Dina
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Intimnost je čustvena komponenta; pri tem posameznik teži k obojestranski bližini, 

povezanosti, čustveni podpori, razumevanju, vživljanju v drugega, zadovoljevanju 

medsebojnih potreb.  

 

Strastnost je motivacijska komponenta, ki se izraža kot težnja po zadovoljitvi čustvenih, 

socialnih idr. potreb v odnosu do partnerja.  

 

Zavezanost pa je kognitivna komponenta ljubezni, ki se povezuje z odločitvijo, da do nekoga 

izražamo čustva ljubezni in da se bomo za odnos trudili. Dimenzija strastnosti je značilna 

predvsem za začetno stopnjo ljubezni; razlog za njeno upadanje pa je zadovoljenost spolnih 

potreb.  

 

V nasprotju z dimenzijo strastnosti, intimnost in zavezanost naraščata s časom trajanja 

partnerske zveze (prav tam) (Milivojević, 2009). 

 

Glede na zgoraj omenjene dimenzije ljubezni po Sternbergu (prav tam, str. 450) ločujemo 

sedem tipov odnosa, in sicer:  

 »ugajanje« – prisotnost intimnosti;  

 »tovariška ljubezen« – prisotnost intimnosti in zavezanosti;  

 »romantična ljubezen« – prisotnost strastnosti in intimnosti;  

 »strastna ljubezen« – prisotnost strastnosti;  

 »nora ljubezen« – prisotnost strastnosti in zavezanosti;  

 »prazna ljubezen« – prisotnost zavezanosti;  

 »popolna ljubezen« – prisotnost vseh treh komponent.  

 

Scott in Fromm definirata ljubezen na podoben način. Fromm (1995) pojmuje ljubezen kot 

neko dejavnost v človeku. V ljubezni postaneta dve osebi eno in hkrati ohranita 

individualnost. Scott Peck (2006) ljubezen opredeljuje kot »željo […], da bi gojili svojo 

duhovno rast ali pa duhovno rast nekoga drugega« (str. 88). 
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2.3.3 Spolnost 
 

Spolnost je iz latinščine izvirajoča beseda in pomeni v leksikonskem smislu vse pojave, ki se 

nanašajo na spolnost. Slovar slovenskega knjižnega jezika (1985) navaja: 

 seks – spolnost; 

 seksualnost – spolnost; 

 spolnost – značilnosti, ravnanje, izhajajoče iz spolnega nagona, spolna dejavnost, 

spolno življenje. 

 

Spolnost je prvinska človekova lastnost. Definicije normalne spolnosti skoraj ni, saj celo 

razlaga o normalni spolnosti ne daje celostnega pogleda nanjo. Zanesljivo pa je, da se ljudje 

zanimajo za spolnost vse življenje in tudi ohranijo spolno aktivnost do konca življenja. Za 

razumevanje mehanizmov spolnosti je treba vedeti, da to ni preprost in enkratni pojav, temveč 

gre za splet več dejavnikov, kar lahko imenujemo spolni odziv. Sam spolni odziv je razdeljen 

v štiri faze. 

 

1. Želja po spolnosti (spolna sla); je normalen del življenja od pubertete naprej. 

2. Vzburjenje; po navadi sledi pobudi in se izraža na celotnem organizmu. 

3. Orgazem je vrhunec spolnega doživetja. 

4. Resolucija je faza, v kateri se organizem povrne v spolno nevzburjeno stanje (Fras, 2001). 

 

Hubert Požarnik v knjigi Zdrava in motena spolnost (1984) pojasnjuje, da je spolnost zelo 

zapleten pojav in jo lahko razumemo le, če hkrati upoštevamo naslednje vidike spolnosti: 

 

I. »Z biološkega vidika je spolnost spolni nagon (libido), eden izmed temeljnih 

človeških nagonov, ki sili človeka k dejavnosti. Cilj te aktivnosti je zadovoljitev 

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

 

II. S subjektivno izkustvenega vidika je spolnost vir posebnih oblik uživanja in poleg 

tega močno gibalo domišljije, čustvovanja, motivacije in vedenja. To pomeni, da se 

človekova spolnost razteza daleč preko ozke spolne aktivnosti, vezane na spolne 

organe, pa tudi preko samega razmnoževanja. 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta                                             Barbara Tuljak; diplomsko delo 

 

- 16 - 

III. Z medčloveško socialnega vidika je spolnost tudi oblika bližine, stika, interesa, 

iskanja in izmenjave med dvema.« 

 

Maslow (1982) loči seks na ravni višjih in nižjih potreb, pri čemer ljubljenje na ravni višjih 

potreb pomeni, da so nižje potrebe občutja in zadovoljitve, ki so manj pomembne in jih ljudje 

laže zanemarijo, hkrati pa ob teh potrebah bolj iskreno uživajo. Samouresničena oseba v 

spolnosti veliko bolj uživa kot povprečna, obenem pa jo ima v svojem življenju za mnogo 

manj pomembno. 

 

Walter (1986) loči tri funkcije spolnosti (Mišić, Teodorović, 1994, str.: 162): 

 »funkcija užitka (občutek individualne sreče in zadovoljstva); 

 funkcijska socializacija (medsebojno komuniciranje); 

 reproduktivna funkcija (nadaljevanje človeške vrste).« 

 

Tudi če ena izmed teh funkcij ni uresničljiva (npr: reproduktivna, zaradi različnih bioloških in 

psihosocialnih razlogov, pri osebah z motnjami v duševnem razvoju), to ne more biti 

opravičilo za preprečevanje drugih funkcij kot sestavin spolnosti. 

 

Že sami funkciji užitka in socializacije veliko pripomoreta k razvoju osebnosti, pa naj gre za 

»zdravo« ali osebo z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. 

 

2.4  ZALJUBLJENOST, LJUBEZEN IN SPOLNOST PRI OSEBAH Z 

ZMERNIMI MOTNJAMI V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Prvi člen deklaracije Organizacije združenih narodov o pravicah oseb z duševno motnjo ima 

naslednjo vsebino: »Oseba z duševno motnjo ima enake temeljne pravice kakor vsi drugi 

državljani iste starosti v državi, v kateri živi« (Bratković 2000). 

Četrti člen deklaracije o spolnih pravicah, sprejete na kongresu Svetovnega združenja za 

seksologijo (WAS) 26. 8. 1999 v Hong Kongu, se glasi: »Vsi ljudje imajo pravico do spolne 

enakopravnosti, kar pomeni odsotnost vseh oblik diskriminacije na podlagi spola, spolne 

usmeritve, starosti, rase, družbenega sloja, vere in telesnih ali duševnih omejitev« (Konzept 

Freundschaft und Sexualität, 2011).  
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Mandić (2005) opisuje spolnost kot »najlepši in najobčutljivejši del človekovega življenja, 

plod naših osebnih izkušenj in osebnostnih lastnosti. Na drugi strani je spolna identiteta bolj 

kot kateri koli segment človeškosti odvisna od budnega očesa širše javnosti. Tudi zato so 

ljudje z večjo ali manjšo stopnjo duševne prizadetosti in tisti z duševno motnjo toliko bolj 

ranljivi«. 

Pri povezovanju oseb z MDR s spolnostjo se pri strokovnjakih pojavljajo nasprotujoča 

mnenja. Še pred nekaj leti so bili posamezni poizkusi za njihovo spolnost deležni kritike, 

obsojanj ali zasmehovanja. 

Brajša (2013) navaja, da po Joachimu Walterju obstajajo trije tipični predsodki glede 

spolnosti oseb z motnjami. Na prvem mestu je zanikanje in potlačitev spolnosti oseb z 

motnjami. Oseba z duševno motnjo je »nedolžen otrok«. Za večino ljudi so duševne in telesne 

motnje nezdružljive s spolnostjo. Osebe z motnjami imajo za naivne, nepokvarjene in 

brezposelne »velike otroke«. Kar zadeva njihovo spolnost, pa bi morali kratko malo mimo nje 

in jo zavrniti.  

 

Na drugem mestu je dramatiziranje in pretirano poudarjanje spolnosti oseb z motnjami. 

Imamo jih za »spolne manijake«. Potrebujejo zgolj živalsko zadovoljitev, imajo zgolj telesne 

potrebe, svojih nagonskih spolnih želja ne morejo zadovoljiti na družbeno sprejemljiv način v 

osebnem odnosu. Na tretjem mestu so napačne razlage neverbalne komunikacije oseb z 

motnjami. Prepričani smo, da se lepijo na ljudi in da ne zmorejo primerne razdalje. Njihovo 

besedno izražanje je pomanjkljivo. Občutke in potrebe izražajo z neverbalno komunikacijo. 

Radi se dotikajo in objemajo. Imamo jih za »nagonska« bitja, ki se ne znajo »obvladovati« in 

ne zmorejo ustrezne »distance«.  

 

Spolnost oseb z invalidnostjo ni »drugačna« spolnost. Tako kakor zdravi ljudje so različni in 

imajo enake občutke ter potrebe po partnerstvu in spolnosti.  

Veliko ljudi enači invalidnost z aseksualnostjo, zato pri vzgoji oseb z invalidnostjo prevladuje 

aseksualno stališče. Toda spolno zadovoljstvo ni rezervirano samo za privlačne in zdrave. 

Invalidnost ljudem ne preprečuje, da bi imeli spolne želje in občutili spolni užitek, kakor vsi 

drugi okoli njih. Moramo jim samo dati prostor in čas, da sami odkrivajo in razvijajo svojo 

spolnost.  
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Brajša (2013) navaja, da Joachim Walter gleda na samozadovoljevanje kot na previdno 

eksperimentiranje z lastnim telesom. Po njegovem mnenju je masturbiranje v spolnem razvoju 

mladostnikov nekaj običajnega. Prav nič drugače ni pri mladostnikih z zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju. 

Psiholog in teolog Norbert Huber (Brajša, 2013) pravi, da osebe z motnjami v duševnem 

razvoju potrebujejo take odnose, kakršne sami iščejo in najdejo, odnose, ki se ujemajo z 

njihovimi predstavami, saj tako pridobivajo izkušnje in doživetja.    

Partnerstvo, ljubezen in spolnost ne prihajajo v njihovo življenje od zunaj, ampak se razvijajo 

skupaj z njimi. Sami morajo odkrivati in se učiti, kako naj ravnajo, tako kakor pri vseh drugih 

stvareh. Bližina drugega človeka, dotik in vpliv medsebojnega vedenja – vse to je 

neprecenljive vrednosti za njihov osebni razvoj. Seks je sredstvo neverbalne komunikacije, 

izražanja in odkrivanja sebe v odnosu vzajemne ljubezni, ki si prizadeva za uresničitev.  

Sama menim, da ima vsaka oseba z zmernimi motnjami v duševnem razvoju pravico do 

nežnosti, ki ji ustreza. Včasih jim zadošča le božanje in občutek, da nekomu pripadajo.  

Osebe z motnjami v duševnem razvoju potrebujejo pomoč pri spolni aktivnosti, vendar jih le 

malo prosi zanjo. Pomagati jim moramo, da uresničijo temeljno pravico do svoje spolnosti.  
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1  PROBLEM 
 

Spolnost je med temeljnimi biološkimi potrebami človeka – tudi oseb z zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju. V raziskavi smo želeli ugotoviti, kakšno vlogo igra spolnost v življenju 

oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju. S pomočjo intervjuja smo želeli ugotoviti, ali 

osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju čutijo pripadnost nasprotnega spola in ali 

imajo željo po dotikih, poljubih ter ali se samozadovoljujejo. Ravno tako smo želeli izvedeti 

koliko in s kom se o spolnosti pogovarjajo.  

 

3.2  CILJI 
 

Cilj raziskave je bil ugotoviti, kako osebe z motnjami v duševnem razvoju doživljajo spolnost, 

kaj jim spolnost pomeni in kako se okolica odziva na njihove potrebe in želje. Želeli smo 

izvedeti, ali se o spolnosti pogovarjajo, koliko so o tej temi poučeni in kdo je njihov vir 

informacij. Zanimalo nas je tudi, ali si osebe z zmernimi motnjami želijo ustvariti družino in 

kaj jim družina pomeni. 

 

3.3  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

V skladu s cilji smo postavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Ali osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju menijo, da je spolnost zanje 

pomembna? 

2. Ali osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju potrebujejo nenehno poučevanje 

in informiranje o spolnosti? 

3. Kakšna je potreba oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju po dotikih, 

poljubih? 

4. Ali osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju čutijo pripadnost do nasprotnega 

spola? 
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5. Ali imajo osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju potrebo po 

samozadovoljevanju? 

6. Ali se osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju pogovarjajo o spolnosti? 

7. Ali si osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju želijo družino? 

 

3.4  METODE DELA 

 

3.4.1 Vzorec 
 

V vzorec smo zajeli 37 oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, od tega 21 žensk in 

16 moških. Intervjuvanci so stari od 20 do 55 let. Povprečna starost žensk je 34,5 let, 

povprečna starost moških je 33 let. Trije intervjuvanci niso želeli odgovoriti, koliko so stari. 

 

3.4.2 Raziskovalna metoda 
 

Za kvalitativno raziskovanje smo se odločili predvsem zaradi pristnih odgovorov izbrane 

populacije. Mesec (1998) meni, da je eno najpomembnejših načel kvalitativne metode, da 

raziskovalec prisluhne ljudem ter pri raziskovanju ni osredotočen samo na to, kar zanima 

njega, ampak je osredotočen tudi na tisto, kar je pomembno za v problemih udeležene ljudi. 

Med predvidenimi tehnikami raziskovanja smo uporabili strukturiran intervju, oblikovan za 

namene diplomskega dela. Uporabili smo tudi kvantitativno in kvalitativno metodo.  

 

3.4.3 Merski inštrumenti 
 

Za preverjanje raziskovalnih vprašanj smo uporabili tehniko strukturiranega intervjuja, ki je 

sestavljen iz 14-ih vprašanj. Vprašanje št. 5 ima podvprašanje, prav tako vprašanje št. 11. 

Intervju je bil izveden ustno in je strukturirane vrste, kar pomeni, da so bila odprta in zaprta 

vprašanja vnaprej pripravljena in smernica za celoten pogovor. Vprašanja so bila zastavljena 

objektivno. 
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3.4.4 Zbiranje podatkov in analiza 
 

Intervjuje smo izvedli mesecu maju in juliju 2013. Intervjuvanje je potekalo na treh različnih 

lokacijah, v dnevni sobi Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar – Enota Šiška, v sobi 

varovanke Stanovanjske skupine Mimoza v Izoli in v kabinetu Centra za usposabljanje, delo 

in varstvo Črna na Koroškem. Pred izvajanjem intervjujev smo vsem intervjuvancem razložili 

pomen intervjuja in izpostavili, da so intervjuji anonimni in da bodo uporabljeni izključno za 

pisanje diplomskega dela. Odgovore intervjuvancev smo zapisovali dobesedno. 

Z intervjuji zbrani podatki so bili analizirani kvalitativno in kvantitativno. Izračunali smo 

pogostost odgovorov (f) in strukturni odstotek (f%). 
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4 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

Vprašanje 1: Ali osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju menijo, da je zanje 

spolnost pomembna? 

Zgornje vprašanje smo ugotavljali z naslednjimi vprašanji: Kaj ti predstavlja spolnost? Imaš 

možnost imeti intimne trenutke in kako pogosto? 

Pri vprašanju št. 4: Kaj ti predstavlja spolnost? smo odgovore intervjuvancev razdelili v 

sedem kategorij, kar je razvidno iz spodnje preglednice. Navedli smo tudi pogostost 

odgovorov.  

Preglednica 1: Kategorije odgovorov in pogostost odgovorov na vprašanje: Kaj ti predstavlja spolnost? 

Kategorija odgovora Pogostost odgovorov (f) f (%) 

Spolni odnos 11 31 

Intimnost, zaupanje 2 5 

Varni spolni odnos, higiena 5 14 

Izkazovanje ljubezni 3 8 

Sprostitev 2 5 

Potreba/zadovoljitev potrebe 2 5 

Drugo* (preprostejše materialne asociacije, navajanje pogostosti, 

izražanje interesa) 
9 24 

Niso odgovorili na vprašanje  3 8 

Skupaj   37 100 

* Opomba: trije intervjuvanci niso želeli odgovoriti na vprašanje. 
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Slika 1: Kategorije odgovorov in pogostost odgovorov na vprašanje: Kaj ti predstavlja spolnost? 

 

Intervjuvanci so vprašanje različno razumeli. Najbolj pogost odgovor na vprašanje sem 

uvrstila v kategorijo »spolni odnos«, kar je razvidno iz odgovorov enajstih intervjuvancev. 

Njihovi odgovori so sledeči: »Na seks, seksata; Da seksaš s punco; Da se ljubiš; Seks; Da 

imava spolne odnose; Spolni odnosi; Da greš v posteljo s fantom in da imaš spolne odnose; 

Da lahko seksam; Moški in ženska, če delata kakšne stvari, spolne odnose, če seksata.« 

Preglednica 2: Odgovori na kategorijo »Spolni odnos« 

Kategorija »Spolni odnos« 

»Na seks, seksata.« 

»Da seksaš s punco.« 

»Seks.« 

»Da imava spolne odnose.« 

»Spolni odnosi.« 

»Da greš v posteljo s fantom in da imaš spolne odnose.« 

»Da lahko seksam.« 

»Moški in ženska, če delata kakšne stvari, spolne odnose, če seksata.« 

 

Odgovore petih udeležencev smo uvrstili v kategorijo »varni spolni odnos, higiena«, saj je 

bilo iz njihovih odgovorov razvidno, da so naučeni, da morajo poskrbeti za higieno in zaščito 

pri spolnih odnosih. Njihovi odgovori so bili sledeči: »Da če seksava, seksava počasi, ne 

grobo, da se komu kaj ne zgodi; Da sva oba zaščitena, bi vprašala, če ima kondom, ker če ne, 

ni v redu; Različne stvari. Če opravljata stvari pred odpravo, se stuširata in pol se stuširata. Da 
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ne pride do problemov; Pri spolnosti je potrebno paziti zaradi HIV, zaščititi se je potrebno; Se 

nato umiješ spodaj.«  

 

Preglednica 3: Kategorija »varni spolni odnos, higiena« 

Kategorija »varni spolni 

odnos, higiena« 

»Da če seksava, seksava počasi, ne grobo, da se komu kaj ne zgodi.« 

»Da sva oba zaščitena, bi vprašala, če ima kondom, ker če ne, ni v redu.« 

»Različne stvari. Če opravljata stvari pred odpravo, se stuširata in pol se 

stuširata. Da ne pride do problemov.« 

»Pri spolnosti je potrebno paziti zaradi HIV, zaščititi se je potrebno.« 

»Se nato umiješ spodaj.« 

 

Odgovore treh udeležencev smo uvrstila v kategorijo »izkazovanje ljubezni«. Njihovi 

odgovori so bili: »Da se ljubiš; Če se razumeta v spolnem odnosu; Da jo imam rad, oba sva 

zaljubljena, oba zaupata.« 

 

Dvema intervjuvancem spolnost pomeni sprostitev. 

 

Preglednica 4: Kategorija »sprostitev« 

Kategorija »sprostitev« 

»Sprostitev«. 

»To je sprostitev. Ne smeš se izživljat, ampak uživat. Nekaj lepega.« 

 

Odgovore dveh intervjuvancev smo uvrstili v kategorijo »intimnost, zaupanje«, saj so podali 

sledeče odgovore: »Da sva sama, da nas nihče ne vidi; Da punco imam rad, oba sva 

zaljubljena«. 

 

Odgovore devet intervjuvancev smo uvrstili pod kategorijo drugo, saj iz njihovih odgovorov 

sklepamo, da morda izhajajo iz družin, v katerih se o spolnosti niso pogovarjali ali se je bilo o 

tem prepovedano pogovarjati oziroma starši niso čutili potrebe, da bi se o spolnosti sploh 

pogovarjali. Razlog za to lahko iščemo tudi v tem, da se osebe z zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju starajo hitreje kot ostala populacija in je zato potreba po spolnosti manj 

izrazita. Za intervjuvanca, ki navaja, da njemu spolnost pomeni »vsakdanje opravilo«, pa se 

sprašujemo, ali je to res njegova izkušnja.  
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Preglednica 5: Kategorija »drugo« 

Kategorija »drugo« 

»Voda, kri.« 

»V redu. Želim se več pogovarjati.« 

»Lulek pa jajce.« 

»V pojstli.« 

»Mi ni do spolnosti.« 

»Ne vem.« 

»Ni spolnosti, mami ne pusti.« 

»Nimam fanta že 4 do 5 let. Včasih je bilo.« 

»Vsakdanje opravilo.« 

 

Vprašanje št. 11: Ali imaš možnost imeti intimne trenutke? je vprašanje zaprtega tipa, saj 

smo intervjuvancem vnaprej ponudili tri možne odgovore, kar je razvidno tudi iz spodnje 

preglednice.  

Preglednica 6: Odgovori in pogostost odgovorov na vprašanje: Ali imaš možnost imeti intimne 

trenutke? 

Odgovor Pogostost odgovorov (f) f (%) 

Da 33 90 

Ne 2 5 

Občasno 2 5 

Skupaj 37 100 

 

 

Slika 2: Odgovori in pogostost odgovorov na vprašanje: Ali imaš možnost imeti intimne trenutke? 
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Večina intervjuvancev ima možnost intimnih trenutkov, le dva intervjuvanca sta na vprašanje 

odgovorila nikalno, dva izmed intervjuvanih pa imata možnost intimnih trenutkov le občasno. 

Večina intervjuvancev ima možnost intimnih trenutkov nekajkrat na mesec, kar je razvidno 

tudi iz spodnje preglednice. 

Vprašanje št. 11a  Če si na 11. vprašanje odgovoril – a z DA in OBČASNO, napiši, kako 

pogosto, je vprašanje zaprtega tipa, saj smo intervjuvancem vnaprej ponudili štiri možne 

odgovore, kar je razvidno tudi iz spodnje preglednice. 

 

Preglednica 7: Odgovori in pogostost odgovorov na vprašanje: Kako pogosto imaš intimne trenutke? 

Odgovor Pogostost odgovorov (f) f (%) 

Enkrat na dan 4 11 

Enkrat na teden 6 17 

Nekajkrat na teden 9 26 

Nekajkrat na mesec 16 46 

Skupaj 35 100 

* Opomba: dva intervjuvanca nista želela odgovoriti na vprašanje. 

 

Slika 3: Odgovori in pogostost odgovorov na vprašanje: Kako pogosto imaš intimne trenutke? 

 

Glede na odgovore, ki so jih podali intervjuvanci, lahko sklepamo, da je spolnost prisotna v 

njihovem življenju in da je zanje pomembna, saj ima večina intervjuvancev možnost imeti 
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intimne trenutke in jih imajo najpogosteje nekajkrat na mesec. Intervjuvancem spolnost 

najpogosteje predstavlja spolni odnos, pa tudi ljubezen in intimnost.  

Odgovori na to vprašanje so vprašljivi, kajti ne sovpadajo z vprašanjem številka 11. 

Predvidevamo, da so odgovori na vprašanje želja, ne pa dejanska slika.  

Tudi Slavinić (2008) navaja, da novi pogledi v rehabilitaciji oseb z motnjami v duševnem 

razvoju zanikajo predsodke in dojemajo spolnost kot del razvoja vsake osebe, ne glede na 

njene motnje. Za vse ljudi, ne glede na to, ali gre za otroke, adolescente ali odrasle osebe brez 

ali z motnjami v duševnem razvoju, spolnost predstavlja integracijo čustev, potreb in želja v 

edinstveno osebnost in izražanje moškosti in ženstvenosti. Spolnost je pomembna za 

dojemanje sebe kot tudi za emocionalno zadovoljstvo, predvsem pa je pomembna za kakovost 

življenja.  

Iz odgovorov intervjuvancev je razvidno, da jih ima 90 % možnosti imeti intimne trenutke. 

Največ intervjuvancev (46 %) ima možnost intimnih trenutkov enkrat mesečno. 

Na podlagi zgornjih ugotovitev lahko na raziskovalno  vprašanje odgovorimo, da je spolnost 

za osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju pomembna.  

 

Vprašanje 2: Ali osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju potrebujejo nenehno 

poučevanje in informiranje o spolnosti? 

Zgornje vprašanje smo ugotavljali z naslednjimi vprašanji: Kaj pomeni biti zaljubljen? Ali 

poznaš vrste zaščite pri spolnih odnosih? Katere vrste zaščite poznaš? Kaj pomeni spolni 

odnos? Kje imaš intimne trenutke? 

Pri vprašanju številka 2: Kaj pomeni biti zaljubljen? smo odgovore intervjuvancev razdelili v 

pet kategorij, kar je razvidno iz spodnje preglednice. Zraven smo navedli tudi pogostost 

odgovorov.  
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Preglednica 8: Kategorije odgovorov in pogostost odgovorov na vprašanje: Kaj pomeni biti zaljubljen? 

Kategorija odgovora Pogostost odgovorov (f) f (%) 

Partner (imeti partnerja) 4 10 

Ljubezen (+ zaupanje, iskrenost, prijateljstvo) 22 56 

Dobro razpoloženje 8 21 

Spolnost 4 10 

Privlačnost 1 3 

Skupaj 39 100 

* Opomba: intervjuvanci so podali odgovore, ki po vsebini spadajo v različne kategorije. 

 

 

Slika 4: Kategorije odgovorov in pogostost odgovorov na vprašanje: Kaj pomeni biti zaljubljen? 

 

Največ intervjuvancev je odgovorilo, da jim »biti zaljubljen« pomeni, da te ima fant ali punca 

rad, da se razumeta, si pomagata, se pogovarjata, sta iskrena in sta prijatelja. Odgovore osmih 

intervjuvancev sem uvrstila v kategorijo »dobro razpoloženje«, saj jim »biti zaljubljen« 

pomeni, da si sproščen, vesel, se počutiš čudovito in da ljubljeno osebo osrečiš. Po štirje 

intervjuvanci so odgovorili, da jim »biti zaljubljen« pomeni, da imaš partnerja oziroma spolne 

odnose. 
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Preglednica 9: Kategorija »Ljubezen (+ zaupanje, iskrenost, prijateljstvo)« 

Kategorija »Ljubezen 

(+ zaupanje, iskrenost, 

prijateljstvo)« 

»Da te ima fant rad in s tabo lepo ravna.« 

»Da se imaš rad.« 

»Da se imata rada, se razumeta, pomagata.« 

»Da te ima nekdo rad, da te nekdo osreči, da te pelje na sprehod.« 

»Da se imata rada, da se razumeta, da se pogovarjata in da sta iskrena.« 

»Da se imata rada, ti pove, iskrenost.« 

»Da imaš nekoga rad, da se razumeta. Da se pogovorita za osnovne stvari.« 

»Ljubezen je kot prijateljstvo. Prvo prijateljstvo, nato ljubezen.« 

»Punco imam ful rad.« 

»Da imaš nekoga rad.« 

»Da se imava rada, da se poljubljaš, da imaš spolne odnose.« 

»Da imaš nekoga rad, si zaupata stvari. Imaš 1 punco, ostalo so prijateljice.« 

»Da si zaupava, da si pomagava.« 

»Da se imata dva rada.« 

»Da me ima rad.« 

»Da imaš nekoga rad. Ljubezni je več vrst. Ženske niso objekt. Jaz sem jih imel 

resnično rad, bolj globoko.« 

»Moški te hoče imet rad, pa ti to pove.« 

»Da se imaš rad, da se zastopiš, se ne kregaš.« 

»Da se imata dva rada.« 

»Da imaš nekoga rad, da mu stojiš ob strani. Da se s čim presenetita.« 

»Ljubiš.« 

»Če se imata  dva partnerja rada, moški in ženska.« 

 

Na vprašanje št. 5: Ali poznaš vrste zaščite pri spolnih odnosih? so vsi intervjuvanci 

odgovorili pritrdilno in so mnenja, da poznajo vrste zaščite. Največ intervjuvancev (25) je kot 

vrsto zaščite navedlo kondom, 18 intervjuvancev je kot zaščito navedlo kontracepcijske 

tablete, pogosta odgovora sta bili tudi spirala in sterilizacija, nekaj intervjuvancev pa je kot 

vrsto zaščite navedlo injekcijo, obroček in diafragmo. 

Pri vprašanju št. 8: Kaj pomeni spolni odnos? smo odgovore intervjuvancev razdelili v šest 

kategorij, kar je razvidno iz spodnje preglednice. Zraven smo navedli tudi pogostost 

odgovorov.  
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Preglednica 10: Kategorije odgovorov in pogostost odgovorov na vprašanje: Kaj pomeni spolni odnos? 

Kategorija odgovora Pogostost odgovorov (f) f (%) 

Užitek, sprostitev 10 30 

Varni spolni odnos, higiena 4 12 

Zagotavljanje ugodja partnerju, zadovoljitev potrebe 5 15 

Seks 7 21 

Izkazovanje ljubezni 4 12 

Drugo 3 10 

Skupaj 33 100 

*Opomba: nekateri intervjuvanci niso odgovorili na vprašanje. 

 

Slika 5: Kategorije odgovorov in pogostost odgovorov na vprašanje: Kaj pomeni spolni odnos? 

 

V kategorijo »užitek, sprostitev« smo uvrstili največ odgovorov intervjuvancev, saj so 

najpogosteje odgovarjali, da v spolnih odnosih uživajo, da jih to sprošča in da se bolje 

počutijo. Sedem intervjuvancev spolni odnos opredeljuje z besedo »seks«. Med odgovori so 

pogosto omenjali tudi, da pomeni spolni odnos, da »imaš nekoga rad in se potem z njim 

seksaš« in da »to počneš samo z eno osebo«. Nekaj intervjuvancev je spolni odnos omenilo v 

povezavi s higieno. 

Vprašanje št. 12: Kje imaš intimne trenutke? je vprašanje zaprtega tipa, saj smo 

intervjuvancem vnaprej ponudili štiri možne odgovore. Odgovori in pogostost odgovorov so 

predstavljeni v spodnji preglednici. 
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Preglednica 11: Odgovori in pogostost odgovorov na vprašanje: Kje imaš intimne trenutke? 

Odgovor Pogostost odgovorov (f) f (%) 

V sobi 27 77 

V kopalnici 0 0 

Pri partnerju doma 7 20 

Nekje v javnosti, na neprimernem mestu 1 (v shrambi) 3 

Skupaj 35 100 

*Opomba: nekateri intervjuvanci niso želeli odgovoriti na vprašanje. 

 

 

Slika 6: Odgovori in pogostost odgovorov na vprašanje: Kje imaš intimne trenutke? 

 

77 % intervjuvancev je odgovorilo, da intimne trenutke preživlja v sobi, 20 % pa pri partnerju 

doma. Eden intervjuvanec je izbral odgovor, da ima intimne trenutke na neprimernem mestu 

(v shrambi zavoda). Iz odgovorov lahko sklepamo, da je 97 % intervjuvancev poučenih o tem, 

kje je primeren prostor za intimne trenutke. 

Večina intervjuvancev pozna vrste zaščite pri spolnih odnosih in jih je tudi naštela. Intimni 

trenutki, z izjemo enega intervjuvanca, potekajo na primernih mestih. Iz danih odgovorov 

lahko sklepamo, da so intervjuvanci poučeni o tem, kako se zaščititi pri spolnih odnosih in kje 

je primeren prostor za intimne trenutke. Sklepamo pa tudi, da potrebujejo pri zadovoljevanju 

svojih potreb konstantno vodenje in pomoč. 
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Tudi Teodorović (1997b) navaja, da imajo odrasle osebe z motnjami v duševnem razvoju 

pravico do izobraževanja o spolnosti ter do pomoči in podpore pri iskanju partnerja in 

pomoči, ki je potrebna za vzdrževanje intimnega odnosa.  

Teodorović in Bratković (2000) navajata, da je spolna vzgoja kot strukturirana oblika pomoči 

podpore osebam z motnjo v duševnem razvoju eden od predpogojev, ki tem osebam pomaga 

pri zadovoljevanju njihovih potreb z namenom osebnega zadovoljstva in tudi socializacije.  

Melberg Schwier in Hingsburger (2000) navajata, da se spolnost nanaša na osebo kot celoto, 

na njena čustva, prepričanja, misli, na odnos do sebe in drugih. Pravita, da je ravno iz teh 

razlogov zelo pomembno poučevati osebe z motnjami v duševnem razvoju kako, kdaj, kje in s 

kom izražajo lastno spolnost. 

Iz rezultatov intervjuja lahko sklepamo, da so intervjuvanci poučeni o zaščiti pri spolnih 

odnosih in primernih prostorih za intimne trenutke ravno zaradi nenehnega usmerjanja in 

poučevanja na tem področju. 

Na podlagi zgornjih ugotovitev lahko na raziskovalno vprašanje odgovorimo, da osebe z 

zmernimi motnjami v duševnem razvoju potrebujejo nenehno poučevanje in informiranje o 

spolnosti.  

 

Vprašanje 3: Kakšna je potreba oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju po 

dotikih, poljubih? 

Zgornje vprašanje smo ugotavljali z naslednjima vprašanjema: Kaj počneta fant in punca, ko 

sta sama (obkroži)? Kaj od naštetega je primerno početje za zaljubljence tvoje starosti 

(obkroži)? 

Pri vprašanju št. 9: Kaj počneta fant in punca, ko sta sama (naštej)? smo odgovore 

intervjuvancev razdelili v štiri kategorije, kar je razvidno iz spodnje preglednice. Zraven smo 

navedli tudi pogostost odgovorov.  
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Preglednica 12: Odgovori in pogostost odgovorov na vprašanje: Kaj počneta fant in punca, ko sta 

sama (obkroži)? 

Kategorija odgovora Pogostost odgovorov (f) f (%) 

Izkazovanje nežnosti, dotiki, poljubi 18 35 

Pogovor 4 8 

Skupne dejavnosti 15 29 

Spolni odnos 14 27 

Skupaj 51 100 

* Opomba: intervjuvanci so podali odgovore, ki po vsebini spadajo različne kategorije. 

 

Slika 7: Odgovori in pogostost odgovorov na vprašanje: Kaj počneta fant in punca, ko sta sama 

(obkroži)? 

 

Intervjuvanci so v kategoriji izkazovanje nežnosti, dotiki, poljubi najpogosteje navajali, da se, 

ko so sami, božajo, poljubljajo, objemajo in masirajo.  

Pod kategorijo skupne dejavnosti so navedli, da takrat, ko so sami, gredo na sprehod, izlet, na 

kavo, na sladoled, da gledajo televizijo in filme ali pa gredo v kino. Kar 14 intervjuvancev je 

navedlo, da imajo takrat, ko so sami, spolne odnose. Štirje intervjuvanci so navedli, da se, ko 

so sami, pogovarjajo. Na podlagi odgovorov, ki smo jih dobili, lahko sklepamo, da imajo 

osebe z motnjo v duševnem razvoju potrebo tako po dotikih in poljubih kot tudi po spolnih 

odnosih.  
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Vprašanje št. 10: Kaj od naštetega je primerno početje za zaljubljence tvoje starosti 

(obkroži)? je vprašanje zaprtega tipa, saj smo intervjuvancev ponudili 10 možnih odgovorov, 

kjer so lahko obkrožili več odgovorov.  

 

Preglednica 13: Odgovori in pogostost odgovorov na vprašanje: Kaj od naštetega je primerno početje 

za zaljubljence tvoje starosti (obkroži)? 

Odgovor Pogostost odgovorov (f) f (%) 

Objemanje 36 15 

Držanje za roke 35 14 

Poljubljanje na usta 37 16 

Dotikanje telesa in spolnih organov, ko sta oba oblečena 29 12 

Dotikanje telesa in spolnih organov, ko sta oba oblečena v parku 6 2 

Partner je nasilen 0 0 

Dotikanje telesa in spolnih organov tudi brez oblek 32 13 

Poljubljanje telesa in spolnih organov 32 13 

Spolni odnosi 36 15 

Nič od tega se ne sme početi 0 0 

Skupaj 243 100 

* Opomba: intervjuvanci so na vprašanje podali več odgovorov. 
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Slika 8: Odgovori in pogostost odgovorov na vprašanje: Kaj od naštetega je primerno početje za 

zaljubljence tvoje starosti (obkroži)? 

 

Iz danih odgovorov je razvidno, da za nobenega od intervjuvancev ni primerno početje, če je 

njegov partner nasilen. Za večino intervjuvancev ni primerno početje, da se dotikajo telesa in 

spolnih organov, ko so v parku. Iz tega lahko sklepamo, da so intervjuvanci poučeni o tem, 

kje si lahko izkazujejo naklonjenost oz. kje je primerno mesto, da si izkazujejo naklonjenost. 

Vedo pa tudi, da imeti nasilnega partnerja zanje ni ena od možnosti, ki bi jo izbrali. Vse ostale 

odgovore je večina intervjuvancev označila za primerno početje. Zanimivo bi bilo preveriti, 

kakšni bi bili odgovori intervjuvancev, če bi morali odgovore navesti sami. 
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S pomočjo obeh vprašanj smo ugotovili, da imajo intervjuvanci potrebo in željo po 

izkazovanju nežnosti, dotikih in poljubih. Ravno tako pa imajo željo po spolnih odnosih. 

Večina intervjuvancev je skozi odgovore navedla, da so zanje v odnosu pomembni objemanje, 

dotikanje, držanje za roke, poljubljanje in tudi spolni odnosi, zato lahko na raziskovalno 

vprašanje odgovorimo, da imajo osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju potrebo po 

dotikih in poljubih.   

 

Vprašanje 4: Ali osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju čutijo pripadnost do 

nasprotnega spola? 

Zgornje vprašanje smo ugotavljali z naslednjima vprašanjema: Ali si bil že kdaj zaljubljen? in 

Kaj pomeni, da imaš fanta oz. dekle? 

Vprašanje št. 1: Ali si bil že kdaj zaljubljen? je vprašanje zaprtega tipa, saj smo 

intervjuvancem vnaprej ponudili tri možne odgovore. Odgovori so predstavljeni v spodnji 

preglednici. 

Največ intervjuvancev (57 %) je odgovorilo, da so bili večkrat zaljubljenih, nekajkrat je bilo 

zaljubljenih devet intervjuvancev (24 %), enkrat pa je bilo zaljubljenih 7 intervjuvancev 

(19 %).  

 

Preglednica 14: Odgovori in pogostost odgovorov na vprašanje: Ali si bil kdaj že zaljubljen? 

Odgovor Pogostost odgovorov (f) f (%) 

enkrat 7 19 

nekajkrat 9 24 

večkrat 21 57 

Skupaj 37 100 
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Slika 9: Odgovori in pogostost odgovorov na vprašanje: Ali si bil kdaj že zaljubljen? 

 

Pri vprašanju št. 3: Kaj pomeni, da imaš fanta oz. dekle? smo odgovore intervjuvancev 

razdelili v devet kategorij, kar je razvidno iz spodnje preglednice, zraven smo pa navedli 

pogostost odgovorov. 

 

Preglednica 15: Odgovori in pogostost odgovorov na vprašanje: Kaj pomeni, da imaš fanta oz. dekle? 

Kategorija odgovora Pogostost odgovorov (f) f (%) 

Ljubezen 6 16 

Spolnost 3 8 

Dobro razpoloženje 11 28 

Skupno preživljanje časa, skupne aktivnosti 5 13 

Nežnost 1 3 

Podpora in pomoč 3 8 

Zvestoba 2 5 

Pogovor, prilagajanje 3 8 

Drugo 3 11 

Skupaj 38 100 

* Opomba: intervjuvanci so podali odgovore, ki po vsebini spadajo v različne kategorije. 
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Slika 10: Odgovori in pogostost odgovorov na vprašanje: Kaj pomeni, da imaš fanta oz. dekle? 

 

Največ odgovorov intervjuvancev (28 %) smo uvrstili v kategorijo »dobro razpoloženje«, saj 

so intervjuvanci navedli, da jim je to, da imajo fanta oz. dekle, všeč, da so tega veseli, da se 

počutijo sproščeno in se imajo lepo. Šest intervjuvancev je odgovorilo, da jim fant oz. dekle 

pomeni, da ga imaš rad. Petim intervjuvancem pomeni imeti fanta oz. dekle preživljanje 

skupnega časa, sprehajanje, poslušanje glasbe, kino ipd. Presenetilo nas je, da so le trije 

intervjuvanci (8 %) s tem vprašanjem povezali spolne odnose, saj bi glede na odgovore pri 

drugih hipotezah sklepali, da to, da imajo fanta oz. dekle, pomeni tudi, da imajo spolne 

odnose. 

Vsi intervjuvanci so bili vsaj enkrat zaljubljeni, večina intervjuvancev (57 %) pa je bila 

zaljubljenih večkrat. Na podlagi zgornjih ugotovitev lahko na raziskovalno vprašanje 

odgovorimo, da osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju čutijo pripadnost do 

nasprotnega spola. 
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Vprašanje 5: Ali imajo osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju potrebo po 

samozadovoljevanju? 

Zgornje vprašanje smo ugotavljali z naslednjim vprašanjem: Ali se samozadovoljuješ? 

Odgovori in pogostost odgovorov so predstavljeni v spodnji preglednici. 

 

Preglednica 16: Odgovori in pogostost odgovorov na vprašanje: Ali se samozadovoljuješ? 

Odgovor Pogostost odgovora (f) f (%) 

da 25 71 

ne 10 29 

Skupaj 35 100 

*Opomba: dva intervjuvanca nista želela odgovoriti na vprašanje. 

 

Slika 11: Odgovori in pogostost odgovorov na vprašanje: Ali se samozadovoljuješ? 

 

Iz preglednice je razvidno, da se 71 % intervjuvancev samozadovoljuje.  

Craft in Craft (1983; po Szollos in McCabe, 1995) navajata, da starši pogosto ne želijo, da se 

njihove otroke z motnjami v duševnem razvoju poučuje o masturbaciji in seksu, če pa že, je 

za starše bolj sprejemljivo, da se o tem poučuje sinove, ne pa hčera.  

SZollos in McCabe (1995) menita, da je za mnoge osebe z motnjami v duševnem razvoju 

ravno masturbacija edina oblika spolne izkušnje in zato zelo pomemben del spolne vzgoje.  
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Glede na to, da je 71 % intervjuvancev odgovorilo, da se samozadovoljujejo, lahko 

raziskovalno vprašanje potrdimo. 

 

Vprašanje 6: Ali se osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju pogovarjajo o 

spolnosti? 

Zgornje vprašanje smo ugotavljali z naslednjima vprašanjema: Kako pogosto se pogovarjaš o 

spolnosti? S kom se pogovarjaš o spolnosti? 

Pri vprašanju št. 7: Kako pogosto se pogovarjaš o spolnosti? smo odgovore intervjuvancev 

razdelili v šest kategorij, kar je razvidno iz spodnje preglednice. Zraven smo navedli tudi 

pogostost odgovorov.  

 

Preglednica 17: Odgovori in pogostost odgovorov na vprašanje: Kako pogosto se pogovarjaš o 

spolnosti? 

Odgovor Pogostost odgovora (f) f (%) 

Zelo pogosto (npr. več kot enkrat na teden) 2 5 

Pogosto (npr. enkrat na teden) 7 19 

Enkrat na mesec 3 8 

Včasih 14 38 

Zelo redko 9 25 

Nikoli 2 5 

Skupaj 37 100 
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Slika 12: Odgovori in pogostost odgovorov na vprašanje: Kako pogosto se pogovarjaš o spolnosti? 

 

Le dva intervjuvanca (5 %) se o spolnosti pogovarjata zelo pogosto. Največ intervjuvancev, 

38 %, je odgovorilo, da se o spolnosti pogovarjajo le včasih, devet se jih o spolnosti pogovarja 

zelo redko (25 %), dva intervjuvanca pa nikoli (5 %). Odgovori intervjuvancev so potrdili 

naša pričakovanja. Vzroke za to lahko iščemo v okolju, saj je običajno okolica tista, ki temo 

spolnosti tabuizira, sploh pri osebah z motnjami v duševnem razvoju. 

 

Pri vprašanju št. 7: S kom se pogovarjaš o spolnosti? smo odgovore intervjuvancev razdelili v 

šest kategorij, kar je razvidno iz spodnje preglednice. Zraven smo navedli tudi pogostost 

odgovorov.  
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Preglednica 18: Odgovori in pogostost odgovorov na vprašanje: S kom se pogovarjaš o spolnosti? 

Odgovor Pogostost odgovora (f) f (%) 

Z vzgojitelji 20 45 

S partnerjem 11 25 

S prijatelji 7 16 

S starši 2 5 

S sorojencem 1 2 

Z zdravnikom 1 2 

S svetovalno delavko, psihologinjo 2 5 

Skupaj 44 100 

* Opomba: intervjuvanci so podali odgovore, ki po vsebini spadajo v različne kategorije. 

 

 

Slika 13: Odgovori in pogostost odgovorov na vprašanje: S kom se pogovarjaš o spolnosti? 

 

Največ intervjuvancev (45 %) se o spolnosti pogovarja z vzgojitelji, slaba tretjina (25 %) pa s 

svojim partnerjem. Le dva intervjuvanca se o spolnosti pogovarjata bodisi s starši bodisi s 

svetovalno delavko oziroma psihologinjo. Iz rezultatov je razvidno, da se intervjuvanci o 

spolnosti največkrat pogovarjajo z ljudmi, s katerimi preživijo največ časa. V primeru naše 

raziskave so to ravno vzgojitelji.  Da je spolnost tabu tema med starši in otroki, nam pove 

podatek, da se o spolnosti s starši pogovarjata le dva intervjuvanca, s sorojenci pa samo eden. 
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Do podobnih ugotovitev je prišla tudi Nojić (2004), ki navaja, da raziskave stališč staršev 

oseb z motnjami v duševnem razvoju kažejo, da med ljudmi prevladuje ignoriranje ali pa 

nesprejemanje spolnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju. To stališče je povezano s 

prepričanjem, da so osebe z motnjami v duševnem razvoju »večni otroci« in tako popolnoma 

aspolne. Tako starši največkrat prelagajo odgovornost poučevanja o spolnosti na druge, 

največkrat ravno na zaposlene v varstveno delovnih centrih ali na učitelje v šolah.  

Glede na zgornje ugotovitve lahko na raziskovalno vprašanje odgovorimo, da se osebe z 

zmernimi motnjami v duševnem razvoju premalo pogovarjajo o spolnosti. 

 

Vprašanje 7: Ali si osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju želijo družino? 

Zgornje vprašanje smo ugotavljali z naslednjima vprašanjema: Kaj je zate družina? Si želiš 

imeti družino? 

Pri vprašanju št. 13: Kaj je zate družina? smo odgovore intervjuvancev razdelili v devet 

kategorij, kar je razvidno iz spodnje preglednice. Zraven smo navedli tudi pogostost 

odgovorov.  

 
Preglednica 19: Odgovori in pogostost odgovorov na vprašanje: Kaj je zate družina? 

Kategorija odgovora Pogostost odgovorov (f) f (%) 

Otrok  13 27 

Partner 4 8 

Dom, živeti skupaj 3 6 

Odgovornost 9 20 

Vrednota, nekaj lepega 5 10 

Ljubezen, varnost in sodelovanje 6 13 

Primarna družina 3 6 

Rejniki 1 2 

Drugo 4 8 

Skupaj  48 100 

* Opomba: intervjuvanci so podali odgovore, ki po vsebini spadajo v različne kategorije. 
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Slika 14: Odgovori in pogostost odgovorov na vprašanje: Kaj je zate družina? 

 

Največ intervjuvancev (27 %) je odgovorilo, da zanje družino predstavlja otrok. V povezavi s 

tem jih je kar devet izpostavilo pomen odgovornosti, saj se zavedajo, da imeti družino prinaša 

določene obveznosti in skrbi, predvsem v povezavi z otrokom. Pogosto pojem družine 

povezujejo s tem, da jim to predstavlja varnost, da je to nekaj lepega, da imajo partnerja 

oziroma da s partnerjem živijo skupaj. 

 

Vprašanje št. 14: Si želiš imeti družino? je vprašanje zaprtega tipa, saj smo intervjuvancem 

vnaprej ponudili tri možne odgovore. Odgovori in pogostost odgovorov so predstavljeni v 

spodnji preglednici. 

 

Preglednica 20: Odgovori in pogostost odgovorov na vprašanje: Si želiš imeti družino? 

Odgovor Pogostost odgovorov (f) f (%) 

Da 26 (nekateri hkrati navajajo nezmožnost, da bi imeli družino) 69 

Ne 11 31 

Ne vem 0 0 

Skupaj  36 100 

*Opomba: en intervjuvanec ni odgovoril na vprašanje. 
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Slika 15: Odgovori in pogostost odgovorov na vprašanje: Si želiš imeti družino? 

 

Največ intervjuvancev (69 %) si želi imeti družino. Nekaj intervjuvancev je pripomnilo, da bi 

imeli otroke, če ne bi imeli motnje v duševnem razvoju. Enajst intervjuvancev (31 %) je 

izrazilo mnenje, da si družine ne želijo.  

Katz in Lazcano-Ponce (2008) navajata, da imajo osebe z motnjo v duševnem razvoju 

pozitivna stališča do sklepanja zakonske zveze in da si jih večina želi skleniti zakonsko zvezo.  

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko na raziskovalno vprašanje odgovorimo, da si osebe z 

zmernimi motnjami v duševnem razvoju želijo družino. 
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5 SKLEP 
 

Namen raziskave je bil ugotoviti, kako spolnost doživljajo osebe z zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju, ali je zanje spolnost pomembna in kako se okolica odziva na njihove 

potrebe in želje. Zanimalo nas je, ali so osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju 

poučene o spolnosti ter s kom in kako pogosto se o spolnosti lahko pogovarjajo. Z raziskavo 

smo želeli tudi ugotoviti, ali imajo potrebo po dotikih in nežnosti, ali se samozadovoljujejo in 

če je v njih želja po družini. 

 

V raziskavo je bilo vključenih 37 oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, ki so 

varovanci Varstveno delovnega centra Tončke Hočevar – Enota Šiška, Stanovanjske skupine 

Mimoza v Izoli in Centra za usposabljanje, delo in varstvo Črna na Koroškem. 

Ugotovili smo: 

1. Spolnost je za osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju pomembna. 

2. Večina oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju se premalo pogovarja o 

spolnosti in potrebujejo nenehno poučevanje ter informiranje o spolnosti. 

3. Osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju imajo potrebo po dotikih, poljubih in 

čutijo pripadnost do nasprotnega spola. 

4. Osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju se samozadovoljujejo. 

5. Osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju si želijo družino. 

 

Največja pomanjkljivost raziskave je majhen vzorec. Skupina 37 oseb z zmernimi motnjami v 

duševnem razvoju ne more biti reprezentativna. Naših ugotovitev ne moremo posploševati na 

celotno populacijo oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju.  

 

Z intervjuvanci smo se ob prvem stiku pogovarjali o zanje zelo intimni temi, zato so bili 

nekateri odgovori intervjuvancev naučeni (predvsem tisti, ki se tičejo higiene) in v skladu s 

tem, kar jih o spolnosti učijo.  
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Kljub temu, da naših ugotovitev ne moremo posploševati, rezultati nakazujejo na to, da je 

spolnost pomemben del oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju in da se je potrebno z 

njimi o tem pogovarjati in jim omogočiti, da lahko svoje spolno življenje živijo v največji 

možni meri. 

 

Spolnost je pri osebah z motnjami v duševnem razvoju občutljiva tema, ki  je v določenih 

situacijah »tabu«. Kot je razvidno iz teorije in raziskave, ugotavljamo, da imajo tudi te osebe 

potrebo po spolnosti v najširšem pomenu te besede. Nujno je, da se v praksi strokovni delavci 

tej temi strokovno in odgovorno posvetijo ter da več energije usmerijo tudi v podporo in 

ozaveščanje družinam oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju, s ciljem, da bi starši 

zmogli biti svojemu otroku v podporo, pomoč in ustrezno pozitivno spodbudo pri njegovem 

spolnem razvoju in s tem razvoju osebnosti.  

Za odrasle osebe z zmernimi motnjami v duševnem razvoju bi bile potrebne redne 

strukturirane delavnice, ki bi bile na voljo ves čas, ne pa samo v primeru, ko oseba dobi 

partnerja.   

 

Nujno je na področju spolnosti in oseb z zmernimi motnjami v duševnem razvoju delati 

raziskave, ki bi nam pomagale, kako ozaveščati osebe z zmernimi motnjami v duševnem 

razvoju, strokovni kader in okolje teh oseb. 
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7 PRILOGE 
 

INTERVJU o spolnosti 

 

Spol: ______             

Starost: ______ 

 

1. Ali si bil kdaj že zaljubljen? 

 Enkrat 

 Nekajkrat 

 Večkrat 

 ________________________________________________________________ 

2. Kaj pomeni biti zaljubljen? 

 

 

3. Kaj pomeni, da imaš fanta oz. dekle? 

 

 

4. Kaj ti predstavlja spolnost? 
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5. Ali poznaš vrste zaščite pri spolnih odnosih? 

 Da 

 Ne 

 Ne vem 

 

5. a  Če si odgovoril z DA, katere? 

 

 

6. Ali se samozadovoljuješ? 

 Da 

 Ne 

7. Kako pogosto se pogovarjaš o spolnosti? S kom? 

 

 

8. Kaj pomeni spolni odnos? 

 

 

9. Kaj počneta fant in punca, ko sta sama? (Naštej) 
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10.  Kaj od naštetega je primerno početje za zaljubljence tvoje starosti? 

Obkroži. 

 Objemanje 

 Držanje za roke 

 Poljubljanje na usta 

 Dotikanje telesa in spolnih organov, ko sta oba oblečena 

 Dotikanje telesa in spolnih organov, ko sta oba oblečena v parku  

  Partner je nasilen 

 Dotikanje telesa in spolnih organov tudi brez oblek 

 Poljubljanje telesa in spolnih organov 

 Spolni odnosi 

 Nič od tega se ne sme početi 

11. Imaš možnost imeti intimne trenutke? 

 Da 

 Ne 

 Občasno 

11. a) Če si na 11. vprašanje odgovoril – a z DA in OBČASNO, napiši      

kako pogosto. 

 Enkrat na dan 

 Enkrat na teden 

 Nekajkrat na teden 

 Nekajkrat na mesec 

12. Kje imaš intimne trenutke? 
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 V sobi 

 V kopalnici 

 Pri partnerju doma 

 Nekje v javnosti, na neprimernem mestu 

13. Kaj je zate družina? 

 

 

14. Si želiš imeti družino? 

 Da 

 Ne  

 Ne vem 

 

 


