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POVZETEK 

Zadovoljevanje spolnih potreb je pomembno področje življenja vseh, tudi oseb z 
zmerno motnjo v duševnem razvoju, čeprav je le-to pogosto zapostavljeno in/ali 
ovirano. Spolno dozorevajo po enakih zakonitostih kot ostali ljudje, posebnosti pa se 
kažejo na področju psiho-socialnega vidika spolnega razvoja. Zato je pomembno, da 
so deležni pravočasne in sistematične spolne vzgoje. Namen magistrskega dela je 
bil oblikovati strukturiran program spolne vzgoje za sodelujoče mladostnike z zmerno 
motnjo v duševnem razvoju na podlagi njihovega predznanja in preveriti njegovo 
učinkovitost. Zato je bila izvedena evalvacijska multipla študija primera s poudarkom 
na ocenjevanju učinkovitosti zastavljenega programa, osnovanega na podatkih, 
pridobljenih s predtestom, s katerim je bilo preverjeno predznanje sodelujočih o 
spolnosti. V raziskavi je sodelovalo deset mladostnikov z zmerno motnjo v 
duševnem razvoju, starih med štirinajst in dvajset let. Njihovo znanje je bilo 
preverjeno s pomočjo testa znanja o spolnosti, nastalega za namen te raziskave, 
dvakrat, pred in po vključenosti v program. Čeprav pri obravnavi tako malega vzorca 
in veliki raznolikosti mladostnikov z zmerno motnjo v duševnem razvoju težko 
posplošujemo, je na osnovi pozitivne spremembe v ravni znanja o spolnosti 
udeležencev s pomočjo kvantitativne vsebinske analize možno sklepati na 
učinkovitost izvajanega programa na ravni znanja s področij anatomsko-fizioloških 
osnov spolnosti, skrbi za zdravo in varno spolnost ter socialno-emocionalnih vidikov 
spolnosti vsaj pri izbranem vzorcu. 
 
Ključne besede: spolnost, spolni razvoj, osebe z zmerno motnjo v duševnem 
razvoju, spolna vzgoja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ABSTRACT 
 
Satisfaction of sexual needs is an important area in the life of every person, even 
those with moderate intellectual disability, even though it is frequently neglected 
and/or obstructed. These people sexually mature according to the same laws as 
other people. Peculiarities are shown at the area of psychosocial aspect of sexual 
development. Therefore, it is important that these people have sex education on time 
and systematically. The purpose of the master's thesis has been to form structural 
program of sex education for the participants with moderate intellectual disability 
based on their pre-knowledge and to check its efficiency. Therefore, an evaluation 
multiple study has been executed with the stress on evaluation of efficiency of the 
stated program, based on data, gained by the pre-test, which controlled the pre-
knowledge of the participants about sexuality. There have been 10 
participants/adolescents with moderate intellectual disability, aged 14 to 21, included 
in the research. Their knowledge has been checked with the test about sexuality, 
which has been prepared for the purpose of the research twice: before and after the 
program. With such a small sample and diversity of adolescents with moderate 
intellectual disability, it is difficult to generate. However, we can conclude (because 
of the positive change in the level of participants' knowledge about sexuality) that the 
program about the knowledge from the anatomic-physiologic basics of sexuality, 
care for healthy and safe sexuality, and social-emotional aspects of sexuality is 
efficient at least on the chosen sample. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: sexuality, sexual development, persons with moderate intellectual 
disability, sex education 
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I. UVOD 

Spolnost je temeljna človekova potreba, ki je v našem kulturnem okolju pogosto 
dojeta kot tabu, posebej za nekatere skupine ljudi. Splošna negativna prepričanja o 
spolnosti oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju ZMDR) mnoge 
izmed njih še danes prikrajšajo za zdravo in zadovoljno spolno življenje kljub 
različnim znanstvenim spoznanjem in že sprejetim dokumentom, ki jim pravico do 
spolnega življenja zagotavljajo.  

Spolni razvoj oseb z ZMDR ne poteka ločeno, ampak v povezavi s celostnim 
razvojem z upoštevanjem bio-psiho-socialnih vidikov. D. Bratković (2011) in Lačen 
(1985) ugotavljata, da biološki vidik spolnega razvoja oseb z ZMDR ne kaže 
odstopanj, razen pri nekaterih izjemah, a opozarjata na posebnosti psiho-socialnega 
vidika spolnega razvoja oseb z ZMDR. Osebe z ZMDR na tem področju navadno 
kasneje vstopajo v določene razvojne faze in se v njih dlje časa ali trajno zadržijo 
(Bratković, 2011 in Hrastar, 2013). Najpogostejše pojavne oblike spolnega življenja 
oseb z ZMDR, ki jih izpostavi D. Bratković (2011), kot so samozadovoljevanje, malo 
intimnih stikov in različne oblike neprimernega spolnega izražanja, bi nas morale 
spodbuditi k razmišljanju ter iskanju konkretnih rešitev.  

Vzroki zanje se skrivajo v: nerazumevanju lastne spolnosti, norm v javni in zasebni 
sferi ter diskrepanci med stopnjo fizičnega in psiho-socialnega razvoja (Bratković, 
2011). Standardna pravila za izenačevanje možnosti oseb s posebnimi potrebami 
(United Nations, 1993) opredelijo nujne pogoje na področju družinskega življenja in 
spolnosti. Različni avtorji (Bratković in Bilić, 2004; Petek, 1998; Videmšek, 1999) 
posebej izpostavijo potrebo po informiranosti in pridobivanju znanja s področja 
spolnosti. 

Pri nas posamezne vidike odraščanja in spolnosti predvidevajo skozi celotno 
vzgojno-izobraževalno obdobje (v začetku s predšolsko vzgojo) različni dokumenti. 
Le-ti so prisotni tudi na vseh stopnjah posebnega programa vzgoje in izobraževanja 
(v nadaljevanju PPVIZ) predvsem znotraj predmetnih področji splošne poučenosti in 
razvijanja samostojnosti, vendar pa se njihovo bolj sistematično, strnjeno in celostno 
poučevanje začne  v okviru predmetnega področja intimno življenje in spolnost na 6. 
stopnji (Golob in Fijavž, 2014), ki je neobvezna in namenjena mlajšim odraslim, kar 
pa je zelo pozno. 

Pri poučevanju spolne vzgoje je potrebno poleg pravočasnosti, sistematičnosti, 
celostnosti in usmerjenosti upoštevati tudi: nudenje konkretnih informacij, nazorne 
prikaze z didaktičnimi pripomočki, ki konkretno prikazujejo določena ravnanja, 
ustrezno znanje, pripravljenost, razčiščena občutja in stališča učitelja (Golob in 
Fijavž, 2014), pozitiven odnos izvajalcev, individualizacijo, povezovanje z 
vsakdanjimi situacijami (Bratković in Bilić, 2004). A. Wood (2004) priporoča: 
dramatizacijo, razprave o študijah primerov, foto-zgodbe, uporabo lutk, televizijske 
oglase, posnetke telenovel, igre, umetniške dejavnosti in socialne zgodbe. 

Tudi sami pri delu z učenci z ZMDR opažamo pomanjkljivo in neustrezno znanje o 
spolnosti in spolnem življenju, ki neposredno vpliva na njihovo vedenje (npr. raba 
vulgarizmov oz. otroških izrazov za spolne organe, dotikanje lastnih intimnih delov v 
neustreznih situacijah, nespoštovanje osebnega prostora, neustrezna ali 
pomanjkljiva higiena in intimna nega, težave pri reševanju medosebnih oz. 
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ljubezenskih problemov, neučakanost s spolnimi izkušnjami, težave pri ustreznem 
izražanju naklonjenosti ...). Zato menimo, da je potreba po pravočasni, sistematični, 
celostni in usmerjeni spolni vzgoji nujna. Tu se zastavlja tudi raziskovalni problem, ali 
je ozaveščanje mladostnikov z ZMDR v obliki strukturiranih in strnjenih delavnic 
primerna metoda poučevanja te populacije. 

Cilj naše raziskave, izvedene v obliki evalvacijske multiple študije primera, je 
preverjanje učinkovitosti izvajanja strukturiranega in strnjenega programa spolne 
vzgoje z naslovom Izzivi odraščanja pri delu z mladostniki z ZMDR glede na 
usvojeno znanje o spolnosti. V raziskavi je sodelovalo 10 mladostnikov z ZMDR. 
Njihovo predznanje o spolnosti in usvojeno znanje po vključenosti v program Izzivi 
odraščanja smo preverjali s tridelnim testom znanja o spolnosti, nastalim za namen 
te raziskave. 

Program Izzivi odraščanja, osnovan na podlagi rezultatov predtesta in učnih načrtov 
različnih predmetnih področji PPVIZ, vključuje vsebine s treh širših področij 
spolnosti: anatomsko-fizioloških osnov, spolnega zdravja in socialno-emocionalnega 
vidika spolnosti, ki se medsebojno prepletajo. Izvajal se je znotraj PPVIZ trikrat 
tedensko po dve uri v obsegu petnajstih srečanj in se prepletal s širšimi vsebinami in 
cilji predmetnih področij za razvijanje samostojnosti in splošne poučenosti.  

Na osnovi spremembe v ravni znanja udeležencev delavnic s področja spolnosti s 
pomočjo kvantitativne vsebinske analize smo sklepali o učinkovitosti zastavljenega 
programa. 
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II. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

1. OSEBE Z ZMERNO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

1.1. Opredelitev motnje v duševnem razvoju 

Ameriško združenje za osebe z motnjami v duševnem razvoju (v nadaljevanju 
AAIDD) motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR) definira kot motnjo, za 
katero so značilne pomembne omejitve posameznika na področju intelektualnega 
funkcioniranja in na področju prilagoditvenega vedenja. Slednje vključujejo mnoge 
vsakodnevne socialne in praktične veščine. Pojavi se pred osemnajstim letom 
starosti (AAIDD, b. d.). V slovenskem dokumentu Kriteriji za opredelitev vrste in 
stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (Vovk-Ornik, 
2015) najdemo zelo podobno opredelitev MDR, ki pa za razliko od prejšnje izpostavi 
nevrološko pogojenost razvojne motnje.  

Obe definiciji (AAIDD, b. d.; Vovk-Ornik, 2015) izpostavita tri kriterije, ki jih je 
potrebno pri diagnostičnem ocenjevanju upoštevati: 

 pomembne omejitve na področju intelektualnega funkcioniranja, 

 pomembna odstopanja na področju prilagoditvenega vedenja, 

 prisotnost motnje pred osemnajstim letom starosti. 

Intelektualne sposobnosti oz. inteligentnost se definira kot splošno mentalno 
kapaciteto (AAIDD, b. d.), ki vključuje sposobnost učenja, sklepanje, reševanje 
problemskih situacij, abstraktno mišljenje, spomin, govor, presojanje (AAIDD, b. d.; 
Kodrič, 2010; Vovk-Ornik, 2015).  

Tripartitni koncept prilagoditvenega vedenja vključuje konceptualne, socialne in 
praktične veščine, ki so potrebne v vsakodnevnem življenju (AAIDD, b. d.; Stropnik 
in Kodrič, 2013). Nivo, do katerega je posameznik sposoben izkoristiti kognitivni 
potencial pri prilagajanju na zahteve vsakdanjega življenja, označuje stopnja 
prilagojenega vedenja (AAIDD, b. d.). Dobro razvite oz. naučene prilagoditvene 
spretnosti se izražajo v posameznikovi neodvisnosti pri zadovoljevanju vsakodnevnih 
potreb ob upoštevanju zahtev okolja (Stropnik in Kodrič, 2013).  

Med konceptualne veščine uvrščamo: jezik, branje in pisanje, časovne, denarne, 
številske koncepte, uravnavanje lastnega vedenja (AAIDD, b. d.). 

Med socialne veščine vključujemo: vzpostavljanje in vzdrževanje medosebnih 
odnosov, družbeno odgovornost, oblikovanje pozitivne samopodobe, opreznost, 
sledenje navodilom, upoštevanje zakonov, reševanje medosebnih problemskih 
situacij, izogibanje nevarnostim (AAIDD, b. d.). 

Med praktične veščine uvrščamo: vsakodnevne aktivnosti (skrb zase), poklicne 
veščine, skrb za zdravje, mobilnost, časovno organizacijo (urnik, rutina), varnost, 
upravljanje z denarjem, uporabo telefona (AAIDD, b. d.). 
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Ker MDR nastopi v času razvoja in vpliva na otrokov razvoj, prej predstavljeni 
definiciji izpostavita tudi otrokovo starost ob nastopu MDR (AAIDD, b. d.; Vovk-Ornik, 
2015). 

Glede na stopnjo MDR ločimo osebe z lažjo, zmerno, težjo in težko MDR. MDR se 
lahko pojavlja samostojno ali skupaj z drugimi razvojnimi motnjami (Vovk-Ornik, 
2015).  

Vrsto in stopnjo razvojnega zaostanka oz. posameznikova močna in šibka področja 
delovanja opredelimo na podlagi diagnostičnega ocenjevanja. Le-to predstavlja 
temelje za določitev posameznikovih izobraževalnih in socialnih potreb ter osnovo za 
zagotavljanje ustreznih načinov podpore, ki posamezniku z MDR omogočajo čim bolj 
samostojno življenje in dejavno vključevanje v družbo (Kodrič, 2010).  

AAIDD (2010, b. d.) poudari, da je pri razumevanju definicije MDR in diagnostičnem 
ocenjevanju potrebno upoštevati, poleg že omenjenih treh kriterijev, še naslednje 
dejavnike: 

 kulturno okolje in vrstnike; 

 kulturno in jezikovno raznolikost, različnost v komunikaciji, dejavnike čutil, 
gibanja in vedenja; 

 soobstajanje omejitev in močnih področji; 

 razvoj potrebnega personaliziranega sistema pomoči na podlagi opisa šibkosti 
in močnih področij; 

 z ustrezno obliko pomoči se v daljšem časovnem obdobju življenjsko 
delovanje oseb z MDR na splošno izboljša. 

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s 
posebnimi potrebami (Vovk-Ornik, 2015) o otrocih z MDR izpostavijo: 

 »… pomembno znižano splošno intelektualno raven/funkcioniranje, vključno z 
znižanimi sposobnostmi učenja, sklepanja in reševanja problemskih okoliščin 
ter znižanimi sposobnostmi abstraktnega mišljenja in presojanja. Splošne 
intelektualne sposobnosti oz. funkcioniranje mora biti opredeljeno vsaj z enim 
od standardiziranih, individualno apliciranih testov. Dosežek pri otrocih z 
motnjo v duševnem razvoju odstopa za več kot dve standardni deviaciji od 
povprečja. 

 Znižane prilagoditvene funkcije oz. spretnosti. Raven prilagoditvenih funkcij 
opredelimo glede na otrokovo kronološko starost ter s pomembnim 
odstopanjem na vsaj dveh od naštetih področij prilagoditvenih funkcij – 
socialnem, konceptualnem in praktičnem. Primanjkljaji v prilagoditvenih 
spretnostih se pomembno odražajo na področjih govora in komunikacije, skrbi 
zase, samostojnosti, socialnih spretnostih, učnih in delovnih zmožnostih, 
funkcionalnih učnih sposobnostih, sposobnostih praktičnih znanj, skrbi za 
lastno varnost. Učinkovitost teh funkcij je povezana z omejitvami zaradi 
znižanih splošnih intelektualnih sposobnosti. Prilagoditvene funkcije 
ocenjujemo s klinično evalvacijo in z individualizirano apliciranimi 
psihometričnimi testi.« (str. 6) 
  

1.2. Prevalenca motnje v duševnem razvoju 

Weis (2014) ocenjuje, da je prevalenca MDR v splošni populaciji 2,5 %. Nedog 
(2008) pravi, da je oseb z MDR 1 do 2 %, od tega 85 % oseb z lažjo MDR, z 
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razmerjem 2:1 v prid moškega spola. Boat in Wu (2015) navajata, da je prevalenca 
MDR v celotni populaciji od 1 % do 3 %, od tega približno 85 % zajema lažja MDR, 
10 % zmerna MDR, 3,5 % težja MDR in 1,5 % težka MDR. 

1.3. Značilnosti oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju 

V slovenskem dokumentu Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir 
oz. motenj otrok s posebnimi potrebami (Vovk-Ornik, 2015) so predstavljeni kriteriji 
za klasifikacijo glede na stopnjo MDR, ki podajo splošno sliko funkcioniranja tudi za 
osebe z zmerno MDR (v nadaljevanju ZMDR): 

»Otroci imajo posamezne sposobnosti različno razvite. V učnem procesu lahko 
usvojijo osnove branja (osnovnih besed in znakov), pisanja in računanja, na drugih 
področjih (gibalnih, likovnih, glasbenih) pa so lahko uspešnejši. Pri učenju in 
poučevanju potrebujejo prilagoditve in konkretna ponazorila. Svoje potrebe in želje 
sporočajo, pri tem lahko potrebujejo podporno ali nadomestno komunikacijo. 
Posebno podporo potrebujejo pri vključevanju v socialno okolje. Usposobijo se lahko 
za enostavna, nezahtevna opravila, sicer pa potrebujejo podporo in različno stopnjo 
pomoči.« (str. 7) 

Mednarodna statistična klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov (v 
nadaljevanju ICD-10, 2010) izpostavi naslednje značilnosti ZMDR: 

 Količnik inteligentnosti je med 35 in 49. To pomeni, da sovpada z mentalno 
starostjo od 6 do 9 let pri odraslih.  

 Večina otrok z ZMDR pomembno zaostaja v razvoju, a se je zmožna naučiti 
določene stopnje neodvisnosti pri skrbi zase in usvojiti primerne 
komunikacijske in akademske veščine. 

 Odrasli potrebujejo različno stopnjo podpore v življenju in pri delu v skupnosti. 

V Diagnostičnem in statističnem priročniku duševnih motenj (v nadaljevanju DSM-5, 
2013) je bolj natančno predstavljena raven prilagoditvenih veščin pri osebah z ZMDR 
od predšolskega obdobja do odraslosti.  

V različnih življenjskih obdobjih so opazna pomembna odstopanja na področju 
konceptualnih veščin. Pri predšolskih otrocih z ZMDR poteka razvoj jezika in 
predakademskih veščin počasi. Otroci z ZMDR v času šolanja v primerjavi z vrstniki 
počasneje napredujejo na področju branja, pisanja, računanja, razumevanja časa in 
denarja. Odrasli z ZMDR na področju akademskih veščin navadno dosežejo 
elementarno raven, vendar potrebujejo podporo pri uporabi le-teh v osebnem in 
poklicnem življenju. Na dnevni ravni je nujna stalna podpora pri zaključevanju 
konceptualnih nalog v vsakdanjem življenju (DSM-5, 2013). 

Tudi na področju socialnih in komunikacijskih veščin se pojavljajo pomembne razlike. 
Ponavadi je osnovno sredstvo komunikacije govorni jezik, ki pa po kompleksnosti 
precej odstopa od izražanja vrstnikov. Medosebni odnosi vključujejo predvsem 
družino in prijatelje. Posamezniki z ZMDR zmorejo sklepati prijateljstva, včasih tudi 
romantične odnose v odrasli dobi, a ne morejo natančno zaznati in interpretirati 
socialnih namigov. Zaradi okrnjene sposobnosti socialne presoje in sprejemanja 
odločitev potrebujejo podporo. Prijateljstva z vrstniki brez MDR so pogosto ovirana 
zaradi komunikacijskih in socialnih omejitev. Za uspešno vključevanje na trg dela je 
nujna pomoč na socialnem in komunikacijskem področju (DSM-5, 2013). 
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Na področju praktičnih veščin lahko odrasli z ZMDR poskrbijo za osebne potrebe 
(npr. prehranjevanje, oblačenje, slačenje, osebna higiena) in izvajajo preprosta 
gospodinjska opravila, če so jim zato nudeni ustrezni pogoji (daljše usmerjeno 
poučevanje, dodatne spodbude). Opravljajo lahko enostavna dela, kjer zadostujejo 
okrnjene konceptualne in komunikacijske sposobnosti. Zaradi pričakovanj družbe, 
kompleksnosti nalog in dodatnih odgovornosti (npr. načrtovanje, transport, skrb za 
zdravje, upravljanje z denarjem) potrebujejo precejšnjo oporo sodelavcev, nadrejenih 
in drugih. Za dosego takšne ravni samostojnosti v poklicnem življenju je nujna 
dodatna podpora in več raznolikih priložnosti za učenje v daljšem časovnem 
obdobju. To potrebujejo tudi na področju rekreacije, ne glede na njeno obliko. Pri 
manjšini se pojavlja neprilagojeno vedenje, ki vodi v težave na socialnem področju 
(DSM-5, 2013). 

1.4. Vloga odraslih oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju 
v slovenski zakonodaji 

V Sloveniji se dva zakona nanašata na poslovno sposobnost oseb z MDR: Zakon o 
nepravdnem postopku (1986) in večkrat obsežneje noveliran Zakon o zakonski zvezi 
in družinskih razmerjih (2004).  

44. člen Zakona o nepravdnem postopku (1986) pravi: »V postopku za odvzem 
poslovne sposobnosti sodišče odloča o delnem ali popolnem odvzemu poslovne 
sposobnosti osebam, ki zaradi duševne bolezni, duševne zaostalosti, odvisnosti od 
alkohola ali mamil, ali iz drugega vzroka, ki vpliva na psihofizično stanje, niso 
sposobne same skrbeti zase, za svoje pravice in koristi.« Vendar pa v 39. členu 
istega zakona »sodišče dovoli, da udeleženec, ki ni poslovno sposoben, zaradi 
uveljavitve svojih pravic ali interesov sam opravi posamezna procesna dejanja, če 
oceni, da je sposoben razumeti pomen in pravne posledice takih dejanj.« 

Danes se pri osebah z ZMDR navadno prakticira podaljšanje roditeljskih pravic in 
dolžnosti. 118. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (2004) pravi: 
»Sodišče lahko izda po predlogu staršev ali centra za socialno delo v nepravdnem 
postopku odločbo, da se roditeljska pravica podaljša tudi čez otrokovo polnoletnost, 
če otrok zaradi telesne ali duševne prizadetosti ni sposoben, da sam skrbi zase, za 
svoje koristi in pravice.«  

S tem, ko oba zakona (Zakon o nepravdnem postopku, 1986; Zakon o zakonski 
zvezi in družinskih razmerjih (2004)) tudi osebam z ZMDR omejujeta temeljno 
človekovo pravico do priznanja poslovne sposobnosti (Splošna deklaracija 
človekovih pravic; 1948), lahko vplivata na različne vidike posameznikovega 
življenja, tudi na področje intimnega življenja, spolnosti, poroke in družinskega 
življenja. 19. člen Zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih (2004) opredeli: 
»Zakonske zveze ne more skleniti oseba, ki je težje duševno prizadeta ali 
nerazsodna.« 139. člen pa med drugim pravi: »Posvojitelj ne more biti oseba, ki ji je 
odvzeta poslovna sposobnost ali ki je tako duševno prizadeta ali bolna, da utegne 
spraviti posvojenčevo zdravje in življenje v nevarnost.« V prvem odstavku 208. člena 
je opredeljena vloga skrbnika osebe, ki ji je popolnoma odvzeta poslovna 
sposobnost: »Skrbnik osebe, ki ji je popolnoma odvzeta poslovna sposobnost, ima 
pravice in dolžnosti skrbnika mladoletnika, ki še ni star petnajst let.« V drugem 
odstavku 208. člena pa je definirana vloga skrbnika osebe, ki ji je delno odvzeta 
poslovna sposobnost: »Skrbnik osebe, ki ji je delno odvzeta poslovna sposobnost, 
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ima pravice in dolžnosti skrbnika mladoletnika, ki je že star petnajst let, center za 
socialno delo pa lahko po potrebi določi, katere posle sme oseba, ki ji je bila delno 
odvzeta poslovna sposobnost, opravljati samostojno in brez odobritve.« 

2. SPOLNOST 

Spolnost je v našem kulturnem okolju še vedno pogosto tabu. Hrastar (2013) meni, 
da se vzrok skriva v »globoko zakoreninjenem narodovem etosu« (str. 1). Tudi 
Slovar slovenskega knjižnega jezika (v nadaljevanju SSKJ, 2000) ne pomaga pri 
razreševanju stereotipov o spolnosti, saj z omejevanjem spolnosti le na nagonski 
vidik le-to dodatno mistificira. Opiše jo kot »značilnosti, ravnanje, izhajajoče iz 
spolnega nagona« ter poudari, da je »spolnost pogojena z nagonom«. Iz te definicije 
lahko zaključimo, da je spolnost pod vplivom spolnega nagona oz. »prirojene, 
nehotne teženje človeka ali živali k določenemu ravnanju, stanju« (SSKJ, 2000). Za 
enostransko razumevanje spolnosti lahko vzroke iščemo v  različnih družbenih 
dejavnikih. M. Miklavčič (2014) v svoji antropološki raziskavi o spolnosti na 
Žirovskem v začetku 20. stoletja nazorno opiše vpliv stališč, vrednot, družbenih norm 
in dostopa do znanja na razumevanje in udejanjanje spolnosti.  

Kljub temu pa znanost spolnosti ne omeji več le na spolni nagon, kot je prikazano v 
SSKJ (2000) oz. potrebo po reprodukciji, ampak kot osnovno in kompleksno 
človekovo potrebo, enakovredno vsem ostalim človekovim aktivnostim in se z njo 
ukvarja celostno. Veda, ki se ukvarja z znanstvenim raziskovanjem človeške 
spolnosti iz različnih stališč (biološkega, fiziološkega, psihološkega, sociološkega in 
antropološkega), se imenuje seksologija (Košiček, 1986). Tudi Svetovna 
zdravstvena organizacija (v nadaljevanju WHO, 2006) izpostavi več raznolikih 
elementov spolnosti, ki se lahko izražajo in udejanjajo na različne načine. Kot 
pomembne elemente človekovega spolnega življenja izpostavi: spolni odnos, spolno 
identiteto, spolne vloge, spolno orientacijo, erotiko, užitek, intimnost in 
razmnoževanje. Ti elementi se lahko manifestirajo v: mislih, fantazijah, željah, 
prepričanjih, stališčih, vrednotah, vedenjih, dejanjih, vlogah in odnosih. Ni pa nujno, 
da so vsi elementi vedno izkušeni in izraženi. 

Različni avtorji (Bratković, 2011; Nojić, 2007; Požarnik, 1984; Tomori in Ziherl, 1999) 
se strinjajo, da je človekova spolnost kompleksen, večplasten pojav, na katerega 
vplivajo različni dejavniki. Požarnik (1984) navede biološki, subjektivno izkustveni in 
medčloveško socialni vidik spolnosti. Lahko rečemo, da biološka osnova določa 
duševni, vedenjski, odnosni in družbeni del spolnosti (Tomori in Ziherl, 1999). B. 
Nojić (2007) definira spolnost kot vez med človekom in socialnim okoljem. WHO 
(2006) dejavnike, ki vplivajo na spolnost, razčleni na: biološke, psihološke, družbene, 
ekonomske, politične, kulturne, pravne, zgodovinske, verske in duhovne. Požarnik 
(1984) konkretneje pove, da na manifestacijo človekove spolne aktivnosti vpliva tudi: 
starost, vzgoja, kulturne navade, izobrazba, religioznost, socialna pripadnost, 
stališča, osebnost, zdravje in narava partnerskega odnosa. 

Telesno-biološki vidik spolnosti je povezan z delovanjem različnih telesnih organov 
in organskih sistemov oz. zadovoljevanjem osnovnih telesnih potreb (Skoberne, 
2004). B. Nojić (2007) izpostavi njegovo povezanost z delovanjem metabolizma, 
živčnega in hormonskega sistema, Požarnik (1984) pa vlogo spolnega nagona oz. 
libida. Spolni nagon je kot del človekove biološke dediščine eden izmed temeljnih 
nagonov oz. nehotnih teženj, ki spodbuja in usmerja človeka v aktivnost s ciljem 
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zadovoljitve potreb in vzpostavitve ravnotežja v človeku ter med človekom in 
okoljem. Iz telesno-biološkega vidika spolnost služi razmnoževanju oz. ohranjanju 
vrste (Požarnik, 1984).  Zaključimo lahko, da je to zelo pomemben aspekt spolnosti, 
a še zdaleč ni edini. 

Psihosocialni vidik spolnosti pa vključuje identiteto, socialno vlogo, individualne 
občutke, vedenje in medsebojne odnose (Nojić, 2007). V medčloveških odnosih se 
udejanja v obliki bližine, stika, interesa, iskanja in izmenjave med partnerjema ter 
hkrati spodbuja razvoj razvejanih oblik medosebnih odnosov. S subjektivno 
izkustvenega vidika spolnost kot vir posebnih užitkov vpliva na domišljijo, 
čustvovanje, motivacijo in vedenje (Požarnik, 1984).  

WHO (2006) spolnost definira v kontekstu spolnega zdravja, ki ga opiše kot stanje 
fizičnega, čustvenega, duševnega in socialnega blagostanja na področju spolnosti. 
Spolno zdravje ne pomeni le odsotnosti bolezni, disfunkcije ali hibe, ampak vključuje 
tudi pozitiven, spoštljiv odnos do spolnosti in spolnih odnosov, kot tudi možnost 
prijetnih, varnih spolnih izkušenj, brez prisile, diskriminacije in nasilja. Da dosežemo 
in vzdržujemo spolno zdravje, moramo spoštovati, varovati in uresničevati spolne 
pravice vseh oseb. Požarnik (1986) zapiše: »Zrela spolnost pri človeku je vedno 
znamenje uspešne socializacije in osebnostne rasti.« (str. 6) 

2.1. Spolni razvoj in vedenje 

Otrok raste in se razvija kot celota. Za harmonično rast in razvoj je potrebno 
sozvočje različnih endogenih (npr. dednost, endokrine žleze s hormoni) in eksogenih 
dejavnikov (dejavniki ožjega in širšega okolja) (Kancler, 1985). Tudi spolni razvoj ne 
poteka ločeno, ampak v povezavi s celostnim razvojem z upoštevanjem bio-psiho-
socialnih vidikov. Začne se že v maternici. Primarni spolni znaki so pogojeni s 
kromosomskim zapisom v celicah in se razvijajo že v maternici (Bezjak, 2007; 
Petrovič, 2003). V času pubertete se razvijejo sekundarni spolni znaki (Brajša, 
1991).  

Spolni razvoj je tesno povezan s socialnim razvojem. Na nas od najzgodnejšega 
otroštva vplivajo raznovrstni zunanji dejavniki, ki sooblikujejo naš socialni spol 
(Planinšek, 2012, v Orel, 2012). Pomembno vlogo ima komunikacija, socialna 
interakcija in lastne emocionalne izkušnje (Nojić, 2007). Johnsonov model človeške 
intimnosti (1984, v Bratković, 2011), ki upošteva tudi socialne, kognitivne in 
emocionalne vidike, loči naslednje faze spolnega razvoja:  

 varnost,  

 odkrivanje,  

 prijateljstvo,  

 spolno partnerstvo,  

 obvezo,  

 zrelost in  

 vrednotenje.  

Faza varnosti poudarja intenzivno čustveno in fizično bližino staršev z otrokom in s 
tem občutek varnosti, ki je osnova za raziskovanje in nadaljnji razvoj. Je tudi temelj 
za razvoj spolne intimnosti v odraslosti (Johnson, 1984, v Bratković, 2011). Bezjak 
(2007) izpostavi, da je samozadovoljevanje pogost pojav že v prvem letu starosti (v 
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60 % do 90 %), posebno pri moškem spolu. Dojenčki se lahko spolno vzburijo, 
doživijo orgazem ter lahko to hote iščejo (Požarnik, 1984).  

V fazi odkrivanja se zmanjšuje intenzivna navezanost na starše, v ospredju je 
oblikovanje odnosov z drugimi osebami iz otrokove bližnje okolice. V njej se 
oblikujejo temelji za razvoj spolne identitete (Johnson, 1984, v Bratković, 2011). 
Otroke med drugim in tretjim letom starosti začno zanimati lastna spolovila, spolovila 
drugih otrok in starejših (Požarnik, 1984). V igri se začne pojavljati igra vlog. V igrah 
tipa »mama in oče«, »bolnik in zdravnik« otrok zadovoljuje svojo prvo spolno  
radovednost, raziskuje lastne in tuje spolne organe, imitira spolne odnose staršev, 
rojeva, neguje otroke. V ozadju je otroška spolna radovednost, potreba po 
spoznavanju svojega in nasprotnega spola, spolne anatomije in fiziologije (Brajša, 
1991). V predšolskem obdobju lahko predvsem dečki občasno doživijo 
heteroseksualne izkušnje. Za razliko od deklic, število dečkov, ki so aktivni v raznih 
»spolnih igrah«, s starostjo narašča. Vzrok se verjetno skriva v vzgoji deklic, značilni 
za naše kulturno okolje (Kinsley idr., 1948, v Požarnik, 1984). 

Faza prijateljstva se osredotoča na poglabljanje odnosov z vrstniki, predvsem istega 
spola (Johnson, 1984, v Bratković, 2011). V poznem predpubertetnem obdobju se 
samozadovoljuje približno 10 % otrok obeh spolov (Požarnik, 1984).  

V fazi spolnega partnerstva se poleg poglabljanja odnosov z vrstniki istega spola 
začnejo razvijati tudi odnosi z nasprotnim spolom, ki postopoma pridobivajo tudi 
spolno komponento. Na podlagi takšnih izkušenj se razvija koncept osebne identitete 
in njegove vloge v intimnih odnosih (Johnson, 1984, v Bratković, 2011). Razvojne 
naloge mladostništva, ki za mladostnika niso enostavne, se nanašajo na: iskanje 
lastne identitete, razvoj spolne vloge, urejanje odnosa do staršev in drugih odraslih, 
usmerjanje odnosov z vrstniki in na oblikovanje odnosa do dela z razvijanjem 
ustvarjalnosti (Žmuc-Tomori, 1983). Spolni razvoj navadno poteka preko 
avtoerotičnih in homoseksualnih do heteroseksualnih nagnjenj in dejavnosti (Prosnik, 
1985). 

Začetek zgodnjega mladostništvo, ki traja med približno enajstim in štirinajstim letom 
starosti, zaznamuje puberteta (Sujoldžić, Rudan in De Lucia, 2006). Puberteta je 
proces pospešenega telesnega razvoja, ki se zaključi s fizično spolno zrelostjo, za 
razliko od adolescence, ki je proces psiho-socialnega razvoja in omogoča 
mladostniku, da se usposobi za družbeno, medosebno različico spolnega življenja 
odraslih (Brajša, 1991). Zgodnje mladostništvo se konča z upočasnitvijo fizične rasti, 
oddaljevanjem od družine in pripisovanjem vedno večjega pomena skupini vrstnikov  
(Sujoldžić idr., 2006). Zanimanje za vrstnike nasprotnega spola se začne kazati z 
druženjem v mešanih skupinah. Pri izbiri partnerja dajejo prednost: telesni 
privlačnosti, prvemu vtisu o partnerju preko njegove govorne komunikacije, 
njegovemu socialnemu položaju v skupini vrstnikov, socialnim spretnostim in 
izstopajočim značilnostim partnerja (Zupančič in Svetina, 2004a).  

Srednje mladostništvo, ki traja med približno petnajstim in sedemnajstim letom, je 
orientirano predvsem na vrstnike, vzpostavljanje spolne identitete in zanimanje za 
družbo v širšem smislu (Sujoldžić idr., 2006). V partnerskem odnosu dajejo prednost 
prijateljstvu, vzajemni naklonjenosti, spoštovanju, intimnosti, lojalnosti, zaupanju, 
ljubezni in spolnim izkušnjam (Roscoe, Kennedy in Pope, 1987, v Zupančič in 
Svetina, 2004a).  
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Mednarodna raziskava Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju je 
pokazala, da je 20 % petnajstletnikov že imelo spolne odnose, od tega 23,5 % fantov 
in 17,1 % deklet (Jeriček Klanšček, Koprivnikar, Drev, Pucelj, Zupanič in Britovšek, 
2015). V tem obdobju je precej aktualno tudi samozadovoljevanje. Rezultati novejših 
raziskav sicer nakazujejo, da je samozadovoljevanje prisotno v vseh življenjskih 
obdobjih, v večji meri pa ravno v obdobju mladostništva in odraslosti. V starosti med 
14 in 17 let se povprečno dvakrat tedensko samozadovoljuje 49,1 % fantov in 22,5 
% deklet (Robbins idr., 2011), v odraslosti pa 73 % moških in 36,8 % žensk 
(Gerressu, Mercer, Graham, Wellings in Johnson, 2008). 

Pozno mladostništvo, ki se zaključi približno med osemnajstim in dvaindvajsetim 
letom, je obdobje oblikovanja identitete (Sujoldžić idr., 2006). Partnerske odnose 
zaznamuje večja intimnost, skupni interesi, medsebojno razumevanje, podobni cilji 
za prihodnost in večja zanesljivost (Conger, 1991, v Zupančič in Svetina, 2004a). Ule 
(2008) pravi, da je za mladostništvo značilna vznesena ljubezen, zaljubljenost in 
zaletava ljubezen. Za zaljubljenost je značilna ekskluzivnost in intimnost odnosa, 
potreba po fizični bližini ter navzočnosti. Vendar pa partnerske zveze navadno še ne 
dosežejo ravni, značilne za zgodnjo odraslost, ker gre pri mladostniški ljubezni 
pogosto za strast. Takšne zveze se navadno prekinejo, še preden bi se lahko razvilo 
dolgotrajnejše zaupanje in zavezanost (Ule, 2008). 

Faza obveze poudarja oblikovanje trajnih in kakovostnih obvezujočih intimnih 
razmerij. Poleg poglobljene stopnje intimnosti to fazo predvsem zaznamujejo 
zahteve po emocionalnem dozorevanju odnosa in veščinah za vzdrževanje socialno-
spolnega medsebojnega odnosa. Zato to obdobje zaznamujejo bolj ali manj uspešni 
poskusi vzpostavljanja takšnih odnosov (Johnson, 1984, v Bratković, 2011).  

V fazi zrelosti se spolno partnerstvo stabilizira in postane osnova za zakon in 
starševstvo, kar zahteva prilagajanje na finančnem, socialnem in čustvenem 
področju (Johnson, 1984, v Bratković, 2011; Zupančič in Svetina, 2004b). Tu se krog 
razvoja intimnosti zaključi in odrasla oseba je zmožna prevzeti starševsko vlogo 
otroku, ki je na začetku istega razvojnega cikla. V tem obdobju se posebno 
vrednotijo tudi prijateljski odnosi. Hkrati pa se oblikuje tudi povratni odnos skrbi do 
lastnih staršev (Johnson, 1984, v Bratković, 2011).  

Spolni razvoj se konča z evalvacijo lastnega življenja in razvoja zavesti o časovnih 
omejitvah bližnjih medosebnih odnosov (Johnson, 1984, v Bratković, 2011). 

Rezultati novejše ameriške raziskave (Melby, 2010) prikazujejo pojavnost različnih 
oblik spolnega vedenja v različnih življenjskih obdobjih od mladostništva pa do pozne 
starosti glede na spol (glej Tabela 1). Vključuje podatke o pojavnosti 
samozadovoljevanja, oralnih, vaginalnih in analnih spolnih odnosov med Američani 
obeh spolov, starih med 14 in 94 let. Nakazuje, da so različne oblike spolnega 
vedenja pričakovane v različnih življenjskih obdobjih, pogostost pojavljanja pa se 
glede na posamezno življenjsko obdobje razlikuje. Iz podatkov lahko zaključimo, da 
smo ljudje spolna bitja od rojstva do smrti, kar se kaže v različnih oblikah spolnega 
vedenja in njihovi pojavnosti v vseh obdobjih življenja. 
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Tabela 1: Odstotek Američanov, ki so prakticirali določene oblike spolnega vedenja v letu 2009 (Melby, 2010, str. 6) 

Oblike spolnega 
vedenja 

N=5865 

Delež starostnih skupin po spolu (v %) 

14-15 16-17 18-19 20-24 25-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70+ 

M ž M Ž M Ž M ž m ž m ž M ž M ž m ž m ž 

samozadovolje-
vanje  

62 40 75 45 81 60 83 64 84 72 80 63 76 65 72 54 61 47 46 33 

vzajemno 
samozadovolje-
vanje (peting) 

5 8 16 19 42 36 44 36 49 48 45 43 38 35 28 18 17 13 13 5 

prejemanje 
oralnega 
zadovoljevanja s 
strani ženske  

12 1 31 5 54 4 63 9 77 3 78 5 62 2 49 1 38 1 19 2 

prejemanje 
oralnega 
zadovoljevanja s 
strani moškega  

1 10 3 24 6 58 6 70 5 72 6 59 6 52 8 34 3 25 2 8 

nudenje oralnega 
zadovoljevanja 
ženski 

8 2 18 7 51 2 55 9 74 3 69 4 57 3 44 1 34 1 24 2 

nudenje oralnega 
zadovoljevanja 
moškemu 

1 12 2 22 4 59 7 74 5 76 5 59 7 53 8 36 3 23 3 7 

vaginalni odnos 9 11 30 30 53 62 63 80 86 87 85 74 74 70 58 51 54 42 43 22 

prejemanje 
analnega seksa 

1 4 1 5 4 18 5 23 4 21 3 22 4 12 5 6 1 4 2 1 

nudenje analnega 
seksa 

3  6  6  11  27  24  21  11  6  2  
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3. OSEBE Z ZMERNO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 
IN SPOLNOST 

Vsi, tudi osebe z ZMDR, smo spolna bitja. Torej je spolnost pomembna za vse. Zato 
ne obstaja posebna spolna etika za posamezne skupine oseb, kot so npr. osebe z 
MDR (Skuber, 1985). Vendar pa na udejanjanje in izražanje spolnosti vplivajo 
mnogoteri različni dejavniki, npr. fizična zrelost, psiho-socialne posebnosti, stališča 
in navade naših prednikov, staršev, prijateljev, mnenje sosedov, lastna poučenost ... 

Danes, ko človeka pojmujemo kot bio-psiho-socialno bitje, pripisujemo spodbudam iz 
okolja z upoštevanjem njegovih sposobnosti vedno večji pomen za njegov razvoj. Pri 
osebah z ZMDR v socialno okolje navadno štejemo starše oz. skrbnike, vrstnike, 
strokovne delavce in širše okolje. Zanemariti ne smemo poučevanja. Zavedati se 
moramo, da ima okolje izredno pomemben vpliv tudi na področje spolnosti oseb z 
ZMDR. Še danes splošna negativna ali protislovna prepričanja marsikoga izmed njih 
prikrajšajo »za ljubezenska čustva in spolna doživetja« (Lačen in Ošlak, 1985, str. 
15). Možni vzroki še vedno prisotnih odklonilnih stališč do spolnosti oseb z ZMDR se 
lahko skrivajo v:  

 napačnem dojemanju in razumevanju MDR; 

 stereotipnih prepričanjih, da oseb z ZMDR spolnost ne zanima oz. da so 
aseksualne,  

 neustrezno izraženih spolnih potrebah oseb z ZMDR, kot je zadovoljevanje 
spolnih potreb na neustreznem mestu ali ob neustreznem času (Foley in 
Kelly, 2009; Harbour in Maulik, 2010; Hrastar, 2013; Nojić, 2007; Pečarič, 
2005; Sullivan, 2014).  

Z razvijanjem različnih znanosti (npr. specialne in rehabilitacijske pedagogike, 
seksologije, psihologije, medicine ...) in podpore na področju spolnosti postopoma 
postajamo vedno bolj inkluzivno naravnana družba tudi na področju spolnosti oseb z 
ZMDR. 

3.1. Razvoj razumevanja in sprejemanja spolnih potreb oseb z 
zmerno motnjo v duševnem razvoju  

V drugi polovici 19. stoletja je v Združenih državah Amerike veljalo splošno 
prepričanje o dedni pogojenosti MDR, katerega teoretično izhodišče izhaja iz 
Galtonovega evgeničnega gibanja. Osebe z MDR so krivili za revščino, bolezni, 
kriminal, hitrejše razmnoževanje, višje državne stroške. Zato so v ZDA in tudi drugod 
po svetu začeli izvajati različne zelo restriktivne oblike nadzora nad osebami z MDR, 
npr. nadzor na področju reprodukcije, omejevanje porok, nadzor migrantov, 
sterilizacija, institucionalizacija, ločenost po spolu. Nekateri ugledni ameriški 
strokovnjaki so celo zagovarjali evtanazijo otrok z MDR (Harbour in Maulik, 2010).   

Evgeničnemu gibanju so sledila družbeno humanistična gibanja. Gibanje za 
človekove pravice in spolna revolucija sta pomenila korak k normalizaciji in 
deinstitucionalizaciji (Kempton in Kahn, 1995). Kljub splošnemu pozitivnemu 
gledanju na spolnost pa v tem času ni bilo narejenih pomembnih raziskav s področja 
spolnosti oseb z MDR. Osebe z MDR so dojemali kot aseksualne oz. spolno 
deviantne (Milligan in Neufeldt, 2001, v Di Giulio, 2003). 
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Leta 1971 je Organizacija združenih narodov sprejela Deklaracijo o pravicah oseb z 
MDR, ki v 1. točki navede, da imajo osebe z MDR enake pravice kot ostali (United 
Nations, 1971). D. Bratković in M. Bilić (2004) ter S. Petek (1998) izpostavijo 
naslednje pravice vezane na spolnost, na katere naj bi se ta deklaracija tudi 
nanašala: 

 pravico do vzpostavljanja medosebnih odnosov, vključno s spolnimi odnosi, 

 pravico do socialno-spolne edukacije,  

 pravico do informiranosti in pridobivanja znanja s področja spolnosti,  

 pravico do izražanja spolnih potreb v skladu z družbenimi normami,  

 pravico do sodelovanja pri kontroli rojstev, izbiri zakonskega statusa, rojstvu 
in vzgoji otrok,  

 pravico do življenjskih razmer in strokovne pomoči, ki omogoča uresničevanje 
teh pravic.  

Leta 1993 je Organizacija združenih narodov na plenarnem zasedanju sprejela 
Standardna pravila za izenačevanje možnosti oseb s posebnimi potrebami (United 
Nations, 1993). Deveto pravilo zavezuje države: 

 k spodbujanju oseb s posebnimi potrebami k polni vključenosti v družinsko 
življenje, 

 k zagotavljanju pravic do osebne integritete, 

 k zagotavljanju nediskriminatornih zakonov na področju spolnih odnosov, 
poroke in starševstva (United Nations, 1993). 

V točki 1 (United Nations, 1993) je zapisano, da mora biti osebi s posebnimi 
potrebami omogočeno življenje v svoji družini. Država mora nuditi takim družinam 
ustrezno družinsko svetovanje in strokovno pomoč. Za posvojitelje oz. rejnike oseb s 
posebnimi potrebami pa mora odstraniti vse nepotrebne ovire. 

V točki 2 (United Nations, 1993) je navedeno, da osebam s posebnimi potrebami ne 
sme biti kratena pravica do doživljanja spolnosti, spolnih odnosov in izkušnje 
starševstva. Glede na možne težave teh oseb pri vzpostavljanju zakonskega stanu 
ali ustvarjanju družine morajo države zagotavljati možnosti za ustrezno pomoč in 
svetovanje. Osebe s posebnimi potrebami morajo imeti enake možnosti kot drugi, da 
dostopajo do družinskega načrtovanja in tudi do primerno posredovanih informacij o 
spolnosti. 

Točka 3 (United Nations, 1993) pravi, da morajo države spodbujati ukrepe za 
preprečevanje še vedno prevladujočega negativnega odnosa do zakonskega 
življenja, spolnosti in starševstva oseb s posebnimi potrebami, zlasti deklet in žensk. 
Medije je treba spodbujati k zavzetju pomembne vloge pri premagovanju takšnih 
negativnih stališč. 

V točki 4 (United Nations, 1993) je izpostavljeno, da morajo biti osebe s posebnimi 
potrebami in njihove družine v celoti informirane o preventivnih ukrepih proti 
različnim oblikam zlorabe, vključno s spolno zlorabo. Te osebe so še posebej ranljive 
za zlorabe v družini, skupnosti ali institucijah, zato jih je potrebno informirati o 
preventivnih ukrepih proti zlorabam, o prepoznavanju zlorab in o poročanju o takšnih 
dejanjih. 

Ker so bile še vedno pravice pogosto kršene, so sprejeli Delhijsko deklaracijo s 
smernicami za njihovo učinkovitejše uresničevanje in s poudarkom na  primarni vlogi 
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družine v edukacijsko-rehabilitacijskem procesu oseb z MDR (The Delhi declaration, 
1995, v Petek 1998). 

V svetu se stanje na področju spolnosti oseb z MDR postopoma spreminja celo do te 
mere, da so v nekaterih državah začeli izobraževati delavce za nudenje spolnih 
storitev osebam z MDR (Ledsom, 2003). 

Lačen (2000) pravi, da so se v Sloveniji premiki na področju spolnosti oseb z MDR 
zgodili v razmeroma kratkem času. Odločilni korak naprej na tem področju naj bi bila 
okrogla miza v sklopu Specialne olimpijade Slovenija leta 1989, kjer so odkrito 
govorili o tem področju. Takrat so se ukvarjali predvsem z udejanjanjem pravice 
oseb z MDR do spolnosti, danes pa je aktualno uresničevanje pravic oseb z MDR s 
področij sklepanja zakonske zveze in ustvarjanja družine. Leta 2000 so Inclusion 
Europe in nevladne organizacije osmih evropskih držav, vključno s slovensko Zvezo 
Sožitje, začele z razvijanjem projekta Uveljavljanje pravic oseb z MDR in njihovih 
družin v civilni družbi, katerega cilj je bil ugotoviti stanje spoštovanja pravic oseb z 
MDR in njihovih družin tudi na področju družinskega življenja in osebne celovitosti 
oseb z MDR. Kot temeljno težavo so izpostavili vpliv neposedovanja poslovne 
sposobnosti oseb z MDR na različna področja njihovega življenja, tudi sklepanja 
zakonskih zvez in ustvarjanja družine (Jereb in Kofol, 2001).  

Lačen (2007) prizna, da je pred dvajsetimi leti sam nasprotoval starševstvu oseb z 
MDR, danes pa meni, da je potreben individualni pristop v posamezni situaciji z 
upoštevanjem pravice do izbire in razlago o resnosti odločitve in njenih posledicah. 
Lačen in H. Ošlak (1985) sta takrat menila, da zaradi znižanih intelektualnih 
sposobnosti osebe z MDR niso sposobne sklepanja zakonske zveze oz. ji ne dajejo 
posebnega pomena. Zaradi možnih okvar ploda in nezmožnosti opravljanja 
roditeljskega poslanstva pa starševstvo oseb z MDR ni bilo niti v interesu 
posameznika z MDR niti družbe. Kljub nasprotovanju stroke in širše družbe sta se 
Lačen in H. Ošlak (1985) opredelila za svobodne, a usmerjene in vodene 
heteroseksualne odnose med osebami z lažjo, zmerno in težjo MDR.  

Z umeščanjem spolnosti na seznam osnovnih človekovih potreb in s spodbujanjem 
inkluzivnega gibanja je v zadnjem času objavljenih tudi nekaj raziskav, ki predstavijo 
mnenje o spolnosti oseb z MDR iz različnih perspektiv. 

Novejši tuji raziskavi (Servais, 2006; Kelly, Crowley in Hamilton, 2009) kažeta željo 
oseb z MDR po intimnosti in partnerstvu in opozarjata, da je le-ta pogosto ovirana s 
strani okolice. 

D. Bratković in M. Bilić (2004) opozarjata na prevladujoč odnos ignoriranja ali 
nepriznavanja spolnosti svojih otrok s strani staršev oseb z MDR, medtem ko kar 65 
% slovenskih staršev oseb z MDR meni, da so le-te diskriminirane, med drugim tudi 
na področju življenja z nasprotnim spolom oz. poroke (Jereb in Kofol, 2001). Še več 
pa jih meni (75 %), da osebe z MDR niso deležne svetovanja glede spolnih odnosov 
in starševstva (Jereb in Kofol, 2001). Na to opozori tudi B. Nojić (2007), ki poudari 
pomen podpore strokovnih delavcev staršem, ker ti pogosto ne zmorejo odgovarjati 
na vprašanja, kar je zaradi neustrezno izraženih spolnih potreb njihovih otrok še 
težje. 

Stališča strokovnih delavcev do spolnosti oseb z MDR so vedno bolj pozitivna, 
odvisna pa so tudi od posameznega področja. Največ neodobravanj se kaže na 
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področju starševstva oseb z MDR in sklepanja zakonskih zvez. Skrb vzbujajoči so 
podatki sicer starejše slovenske raziskave, kjer večina strokovnih (87,4 %) in 
negovalnih (94,6 %) delavcev meni, da področje spolnega življenja ne sodi v 
področje njihovega dela, a strokovni delavci (100 %) za razliko od negovalnega 
kadra izpostavijo potrebo po spolni vzgoji oseb z zmerno in težjo MDR. Več kot 
polovica zaposlenih je tudi prepričana, da spolnost za stanovalce pomeni le 
zadovoljitev spolnega nagona (68,2 % negovalnega kadra in 53 % strokovnega 
kadra). 48,4 % negovalnega kadra in 22,8 % strokovnega kadra meni, da zakonci z 
MDR niso sposobni vzgajati otroka. Samo 17,6 % negovalnega kadra meni, da so 
osebe z MDR sposobne ustvariti čustveni odnos s partnerjem, kar 66 % 
negovalnega kadra pa je mnenja, da je že sam odnos fant in dekle (brez spolnih 
odnosov) lahko nevaren, če takšnemu paru ni nudena ustrezna pomoč. Po drugi 
strani pa negovalni kader trdi, da se stanovalci zelo dobro zavedajo pomena 
zakonske zveze (85,8 %), da pa je njihove (morebitne) otroke skorajda obvezno dati 
v posvojitev (48,8 %) Strokovni kader pa v nasprotju z negovalnim meni, da za 
sklenitev zakonske zveze med osebami z MDR obstajajo predvsem socialne razlike 
(45,6 %), da odnos »fant in dekle« sam po sebi ne predstavlja nevarnosti (88,6 %), 
saj naj se ne bi razvijal sam po sebi, temveč ob pomoči osebja, zato naj se 
stanovalci ne bi zavedali niti dejanskega pomena zakonske zveze, saj do nje ni 
možno priti brez predhodnega odnosa fant in dekle, ki pa naj bi bil spet bolj rezultat 
truda zaposlenega kadra. Negovalni in strokovni kader meni, da je za osebe z MDR 
najboljša oblika spolnega združevanja izvenzakonska skupnost brez otrok, čeprav se 
oboji zavedajo, da ni velike nevarnosti, da bi imeli otroci oseb z MDR tudi MDR. 
Strinjajo se, da med stanovalci obstajajo hotenja in interesi po ohranjanju trajnega 
odnosa, realizacija in uspešnost le-tega pa je odvisna tudi od pomoči strokovnjakov 
(Slodnjak, 1998). 

Različni avtorji (Klinc, 2011; Kolarič 2013; Lačen, 2011) opozarjajo na resnost 
posledic vplivov nepoučene okolice na zadovoljevanje spolnih potreb oseb z MDR. 
Rezultati raziskave, narejene v Avstraliji leta 2004, kažejo, da ima avstralska družba 
precej pozitiven odnos do spolnosti oseb z MDR in da je glavni dejavnik starost, saj 
imajo starejši sodelujoči bolj konzervativna stališča (Cuskelly in Bryde, 2004). Tudi 
druge raziskave kažejo na pomen starosti in izobrazbe. Višje izobraženi imajo bolj 
pozitivna stališča (Gilmore in Chambers, 2010). Mandić (2005) je primerjal dve 
raziskavi Lačna o stališčih širše javnosti do spolnosti oseb z MDR iz leta 1991 in 
2001. Leta 1991 se je le 38 % anketiranih strinjalo, da imajo osebe z MDR pravico 
do spolnosti, leta 2001 pa 73 %. 

Z inkluzivnim gibanjem je postopoma družba veliko bolj pozitivno naravnana do 
področja spolnosti oseb z MDR. To se kaže tudi z izpostavljanjem ne le pravic na 
področju spolnega življenja, ampak tudi dolžnosti. Videmšek (1999) konkretizira 
naslednje pravice, vezane na spolnost oseb z MDR, torej tudi oseb z ZMDR: 

 pravica uživanja v medsebojnem odnosu, kar vključuje odnose, vezane na 
spolnost, 

 pravica do zasebnosti, 

 pravica do izražanja svojih čustev, 

 pravica do dostopa do spolnosti, 

 pravica do opredelitve lastne spolnosti in spolne usmerjenosti, 

 pravica do izobraževanja v spolnosti, ki vsebuje svetovanje v medsebojnih 
odnosih, 
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 pravica do svetovanja o zaščitnih sredstvih, 

 pravica do poroke, 

 pravica do otroka, 

 pravica do tveganja in možnosti narediti napako v medsebojnih odnosih. 

Nadalje so predstavljene tudi njihove dolžnosti, ki pa ne predvidijo dolžnosti oseb z 
MDR do odgovornega starševstva. To izpostavi Konvencija o otrokovih pravicah 
(OZN, 1989) kot pravico otroka do odgovornih staršev. Z izpostavitvijo dolžnosti 
oseb z MDR na področju spolnosti, četudi ne vseh, poudarimo njihovo aktivno vlogo 
in proaktivno naravnanost. Videmšek (1999) izpostavi naslednje dolžnosti oseb z 
MDR, vezane na spolnost: 

 zaščita pred nezaželeno nosečnostjo in spolno prenosljivimi boleznimi, 

 spoštovanje čustev drugega, 

 spolni odnosi brez prisile in grožnje. 

Kljub temu da področje spolnosti oseb z MDR, tudi oseb z ZMDR, še ni popolnoma 
urejeno, so opazni konkretni premiki v smeri inkluzije. 

3.2. Spolni razvoj oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju 

Spolni razvoj oseb z ZMDR ne poteka ločeno, ampak v povezavi s celostnim 
razvojem z upoštevanjem bio-psiho-socialnih vidikov. Navadno poteka podobno kot 
pri večinski populaciji (Foley in Kelly, 2009). Hrastar (2013) meni, da osebe z ZMDR 
odraščajo po enakih zakonitostih kot njihovi vrstniki, le njihov končni cilj je v 
odraslosti nižje zastavljen, predvsem na področju intelektualnih in socialnih 
spretnosti. D. Bratković (2011), Lačen in H. Ošlak (1985) so ugotovili, da biološki 
vidik spolnega razvoja oseb z ZMDR ne kaže odstopanj, razen pri nekaterih izjemah. 
Vendar mnogi avtorji (Craft, 1983, v Bratković, 2011; Bratković, 2011; Hrastar, 2013; 
Lačen in Ošlak, 1985; Di Giulio, 2003) opozarjajo na posebnosti psiho-socialnega 
vidika spolnega razvoja oseb z ZMDR. 

3.2.1. Telesno dozorevanje oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju 

Posameznik biološko spolno identiteto, ki je temelj spolnih značilnosti in vedenj, 
pridobi pred rojstvom (Bratković, 2011). Telesno dozorevanje oseb z ZMDR navadno 
poteka podobno kot pri njihovih vrstnikih brez posebnih potreb (Bratković, 2011; 
Hrastar, 2013; Lačen in Ošlak, 1985).  

Hrastar (2013) pravi, da so zakasnitve pubertete mogoče pri tistih, ki imajo hujše 
prirojene napake (npr. srčno napako) ali nezdravljeno hipotireozo (pomanjkanje 
ščitničnega hormona). D. Bratković in B. Teodorović (2000) povesta, da se neskladja 
na področju telesnega dozorevanja lahko kažejo pri osebah s specifičnimi sindromi, 
kot sta Turnerjev in Klinefelterjev sindrom ter razlike na področju reproduktivne 
funkcije pri osebah z Downovim sindromom. Pri osebah z Williamsovim sindromom 
se razvoj sekundarnih spolnih znakov pogosto začne zelo zgodaj, vendar redko 
prezgodaj (Pober, 2010). Do večjih odstopanj na področju spolnega dozorevanja 
prihaja tudi pri osebah s Prader-Willijevim sindromom (Goranson, 2011).   

Znaki nastopajoče pubertete si pri osebah z ZMDR kot pri njihovih vrstnikih običajno 
sledijo v naslednjem vrstnem redu:  

 pospešena telesna rast,  

 razvoj prsi pri dekletih oz. erekcija pri fantih,  
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 rast sramnih dlak,  

 menstruacija pri dekletih oz. izliv semena pri fantih (tudi spontano v spanju), 

 rast dlak pod pazduho (Hrastar, 2013).   

Osebe z Downovim sindromom v obdobju pubertete doživijo isto zaporedje fizičnih in 
hormonalnih sprememb kot njihovi vrstniki (Schwab, 2002), vendar pa v nekaterih 
vidikih lahko prihaja do razlik.   

Menstruacija deklet z Downovim sindromom se ne razlikuje od njihovih vrstnic v 
večinski populaciji. Povprečno se menstrualni ciklus začne pri 12 letih in pol oz. med 
desetim in štirinajstim letom starosti. Večina deklet z Downovim sindromom ima 
redne cikluse z manjšimi tipičnimi odstopanji od vrstnic. Spremembe v predhodno 
rednem ciklu so lahko posledica normalnega procesa staranja, lahko pa tudi znak 
razvijajočega hipertiroidizma. Trajajoča odstopanja v menstrualnem ciklu zahtevajo 
zdravniški pregled (Schwab, 2002). 

Obdobje pubertete se pri fantih z Downovim sindromom lahko začne z nepomembno 
zamudo. J. Beadman (2005) in Schwab (2002) povesta, da je anatomija moških 
spolnih organov primerljiva z anatomijo njihovih vrstnikov brez Downovega 
sindroma, možna pa so manjša odstopanja, ki niso statistično pomembna. 

Pogostejša pa so odstopanja pri nekaterih vidikih reproduktivnega funkcioniranja 
oseb z Downovim sindromom (Bratković in Teodorović, 2000; Schwab, 2002; 
Sheridan idr., 1989; Skuber 1985).  Schwab (2002) posreduje podatek, da je 50 % 
žensk z Downovim sindromom plodnih in opozori, da ima od 35 % do 50 % otrok, 
rojenih materam z Downovim sindromom, trisomijo 21 ali druge razvojne motnje. 

Število podatkov o plodnosti moških z Downovim sindromom je zelo omejeno. Ker 
pa ima vedno več moških z Downovim sindromom možnost, da živijo v skupnosti in 
razvijajo intimne odnose, bodo verjetno v prihodnosti ti podatki bolj dosegljivi. Tudi ni 
znano, ali so njihovi potomci bolj podvrženi Downovemu sindromu in drugim 
razvojnim motnjam. Schwab (2002) meni, da imajo na splošno moški z Downovim 
sindromom znatno nižjo splošno stopnjo rodnosti od njihovih vrstnikov v splošni 
populaciji. 

Menopavza pri ženskah z Downovim sindromom nastopi zelo različno, tipično pa po 
štiridesetem letu (Schwab, 2002).  

Za osebe s Prader-Willijevim sindromom je značilna nizka raven spolnih hormonov 
(tako estrogena kot progesterona). Brez ustrezne hormonske terapije mladostniki s 
Prader-Willijevim sindromom ne izkusijo tipične pospešene telesne rasti in telesnih 
sprememb, značilnih za puberteto (Goranson, 2011). 

Za dečke s Prader-Willijevim sindromom so značilna pomembna odstopanja v 
razvoju zunanjih spolnih organov, mutacije in poznejši začetek pubertete ali 
nepopolni proces pubertete (Goranson, 2011). 

Za dekleta s Prader-Willijevim sindromom je značilna kasnejša menarha, skromne 
krvavitve in neredna menstruacija (Goranson, 2011). 

Turnerjev sindrom je genetska nepravilnost, ki prizadene samo ženske. Rodi se 
približno 5 % deklic s Turnerjevim sindromom, v ostalih 95 % pa pride do 
spontanega splava. Vzrok za nastanek sindroma je prisotnost le enega kromosoma 
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X pri materi. Drugi kromosom je poškodovan ali pa ga sploh ni. Ženski spolni znaki 
so prisotni, vendar nerazviti. Prisotnost in razsežnost simptomov je odvisna od 
stopnje poškodovanosti kromosoma X oziroma njegove odsotnosti. Običajno spolna 
zrelost ne nastopi v pričakovanem času. Jajčniki se ne razvijejo popolnoma, zato je 
neplodnost eden najbolj pogostih simptomov tega sindroma. Simptomi, ki se še 
pojavljajo, so: izguba sluha, otečeni udi, pridobivanje teže, slabo razvite prsi, 
amenoreja (odsotnost menstruacije), kratek trup, nizka telesna višina, težave s sklepi 
itd. Za lajšanje simptomov so na voljo številne hormonske terapije (Sybert in 
McCauley, 2004). 

Klinefelterjev sindrom pomeni prisotnost kariotipa XXY kromosoma, torej višek 
kromosoma X pri moških. Prizadene moške, pri katerih se kažejo ženski sekundarni 
spolni znaki. Pojavijo se naslednji znaki: majhni in trdi testisi, pri polovici primerov 
ginekomastija (povečane mlečne žleze), pretirano dolge okončine, evnuhioidizem 
(zmanjšana mišična masa, podkožno maščobno tkivo, tanka in suha koža, odsotnost 
poraščenosti). Moški spolni ud je manjši, pojavi se pogosto skupaj z mikrocefalijo 
(manjša glava). S pomočjo nadomestne hormonske terapije se izboljšuje znake 
hipoandrogenizma (manjši spolni ud, libido in potenco, maso in moč mišic). Prirojene 
ireverzibilne motnje spermatogeneze in s tem neplodnosti se ne da pozdraviti 
(Visootsak in Graham, 2006). 

Zaključimo lahko, da spolno zorenje oseb z ZMDR ne poteka nič drugače kot pri 
njihovih vrstnikih, razen pri nekaterih osebah z ZMDR v povezavi s specifičnimi 
sindromi, hujšimi prirojenimi napakami ali drugimi bolezenskimi stanji. 

3.2.2.  Psiho-socialni vidiki spolnega razvoja oseb z zmerno motnjo v 
duševnem razvoju 

Za psiho-socialni vidik spolnega razvoja je pomembno ozaveščanje o primernem 
vedenju. Otrok se spolne vloge nauči z opazovanjem, s sprejemanjem neverbalnih 
sporočil (npr. igrače, oblačila, dejavnosti po spolu), dotikanjem, kazanjem svojega 
telesa, opazovanjem fizičnih razlik med spoloma in spraševanjem (Bratković, 2011). 
V obdobju pubertete (9.–13. leta) potrebujejo obzirno in razumevajoče okolje, v 
obdobju adolescence pa so v ospredju telesni in kognitivni razvoj, želja po 
samostojnosti in konflikti s starši (Lačen in Ošlak, 1985). To velja tudi za osebe z 
ZMDR.  

Mnogi avtorji (Craft, 1983, v Bratković, 2011; Bratković, 2011; Hrastar, 2013; Lačen, 
1985; Di Giulio, 2003) izpostavijo posebnosti psiho-socialnega vidika spolnega 
razvoja oseb z ZMDR, ki se odražajo kot težave v razumevanju lastnega telesa in 
spolnosti ter primernega izražanja spolnosti. Hrastar (2013) pravi, da gredo osebe z 
ZMDR preko enakih obdobij kot vrstniki. Izpostaviti pa je potrebno, da osebe z 
ZMDR navadno kasneje vstopajo v določene razvojne faze in se v njih dlje časa ali 
trajno zadržijo (Bratković, 2011; Hrastar, 2013).  

Razlike v začetnih obdobjih razvoja še niso tako očitne. Raziskovanje lastnega 
telesa se pojavi skoraj v istem obdobju kot pri vrstnikih. Bolj razčlenjene oblike 
spolnega vedenja se pri osebah z MDR navadno javljajo kasneje, višje oblike 
spolnega vedenja pa pogosto sploh ne (Hrastar, 2013).  
 
Posebnosti psiho-socialnega vidika spolnega razvoja oseb z ZMDR izhajajo iz: 
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 neskladja med stopnjo telesno-biološkega razvoja in stopnjo psiho-
socialnega razvoja (Bratković, 2011; Hrastar, 2013),  

 neustreznih življenjskih pogojev (Bratković, 2011), 

 nezadostnih možnosti za naravno učenje in pridobivanje izkušenj (Bratković, 
2011). 

Hrastar (2013) pove, da je najpogostejša in velikokrat edina oblika spolnega vedenja 
oseb z MDR samozadovoljevanje in opozori na: 

 sprejemljivost takšne oblike spolnega vedenja, 

 pomen samozadovoljevanja za boljše počutje (sprostitev) in splošno 
sprejemljivejše vedenje, 

 potencialne težave pri upoštevanju kulturnih norm in kot njihov vzrok navede 
nezmožnost odlaganja zadovoljitve, 

 umestitev teh aktivnosti v ustrezno okolje, kar pomeni dosledno navajanje na 
samozadovoljevanje v ustreznem okolju (npr. v intimi svoje sobe, kopalnice). 

Hrastar (2013) pravi, da se nespretne oblike istospolnega in različno spolnega 
vedenja, ki služijo raziskovanju razlik med spoloma (igre tipa "ati in mami" ali 
"zdravnik"), značilne za obdobje med tretjim in petim letom starosti, pojavljajo pri 
osebah z ZMDR kasneje. Opozori, da nekateri trajno ostanejo na tej stopnji. 
Prepovedovanje nesprejemljivih oblik spolnega vedenja lahko vodi v potiskanje želja, 
kar se odraža v spremembah v vedenju. Učinkovitejše je preusmerjanje takšnih 
spolnih aktivnosti v sprejemljivejše oblike. 

Pri nekaterih osebah z MDR opažamo zelo intenzivno spolno slo. Socialnim 
omejitvam v obliki prepovedi se navadno do določene mere podredijo, a povzročajo 
notranjo stisko, ki se lahko kaže v razdražljivosti in agresivnosti do oseb, ki jih 
doživljajo kot omejevalne (Hrastar, 2013). 

Samozadovoljevanje ter nestrukturirane oblike spolnega vedenja so predvsem 
značilne za osebe iz območja spodnje meje lažje MDR in ZMDR. Sta tudi 
najpogostejši in velikokrat edini obliki spolne aktivnosti (Hrastar, 2013). 

V obdobju pubertete se poraja želja po spolnem partnerstvu (Johnoson, v Bratković, 
2011). Zaradi slabšega celostnega razumevanja dogajanja in nižje sposobnosti 
kontrole mnoge osebe z ZMDR ostajajo pri nespretnih poizkusih spolnega 
približevanja (npr. telesni dotik, poljubljanje, objemanje, otipavanje in občasno 
vzajemno samozadovoljevanje) in le redko pride do pravega spolnega odnosa. Če 
se takšno spolno vedenje dogaja v neustreznih okoliščinah, je nujna njegova 
preusmeritev v sprejemljive okvire (Hrastar, 2013).  

Občasno tudi osebe z ZMDR vzpostavijo prava partnerska razmerja. Pri tem je nujna 
podpora okolice predvsem na področju nastanitvenih pogojev, zaščite pred 
nezaželeno nosečnostjo in razreševanja življenjske stiske v sodelovanju z obema 
partnerjema (Hrastar, 2013). 

Zadovoljevanje spolnih potreb je pomembno za vse, vendar pa različne raziskave 
kažejo na nizko ozaveščenost oseb z ZMDR o temah s področja spolnosti 
(Bratković, 2000; Eastgate, Scheermeyer, Driel, in Lennox, 2012; McCabe, 1999). Iz 
tega lahko zaključimo, da osebe z ZMDR ravno tu potrebujejo intenzivnejšo podporo 
in pomoč. 
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3.3. Spolnost oseb z zmerno motnjo v duševnem razvoju 

Hrastar (2013) meni: »Spolnost je sicer prepoznana človekova aktivnost, vendar 
samo pod znanimi tradicionalnimi pogoji, na splošno veljavnimi načini prakticiranja in 
med »razumnimi« konvencionalno povezanimi ljudmi. Vse druge oblike so 
nedostojne, označene celo kot grešne ali bolezenske. Vendar se moramo zavedati, 
da so različne oblike spolnega življenja in se z njimi dokaj redno srečujemo.« (str. 1) 

Potreba po spolnosti kot osnovna človekova potreba je tesno povezana s težnjo po 
sprejetosti, ljubezni, bližini in potrjevanju v medsebojnih odnosih (Nojić, 2007). Lačen 
(2007) pravi: »Če se ta potreba lahko izraža naravno, se bo tako tudi razvijala. Če pa 
te možnosti nima, se bo preusmerila v iskanje druge, nadomestne možnosti.« (str. 8) 

Če osebam z ZMDR z upoštevanjem in spoštovanjem različnosti v njihovih potrebah 
damo možnost, zmorejo izražati, dajati, sprejemati ljubezen, se zaljubljati, uživati v 
ljubezenskih igrah, si želijo telesnega stika, od božanja, poljubljanja do spolnih 
odnosov (Lačen, 2007).  

Izražanje, udejanjanje in doživljanje spolnosti je del posameznikove intimnosti, ki se 
razlikuje od posameznika do posameznika. Zaradi potrebe po različni pomoči in 
zaradi različnih življenjskih razmer so te razlike pri osebah z MDR še bolj očitne 
(Lačen in Ošlak, 1985; Lačen, 2007). Tudi zato je posploševanje o značilnostih 
spolnosti oseb z ZMDR skoraj nemogoče. Vendar pa so v literaturi pogosto 
omenjene naslednje oblike izražanja spolnih potreb oseb z ZMDR: 

 izražanje interesa po znanju s področja spolnosti, 

 spoznavanje in raziskovanje svojega telesa, 

 samozadovoljevanje, 

 slačenje,   

 zmenek, 

 peting, 

 spolni odnosi, 

 homoseksualno vedenje, 

 različne oblike neprimernega spolnega izražanja (npr. slačenje in  
samozadovoljevanje pod neustreznimi pogoji, ekshibicionizem) (Bratković, 
2011; Lačen in Ošlak, 1985; Nojić, 2007). 

Kazanje interesa po znanju s področja spolnosti izraža zavest o lastni identiteti, 
spolu, svoji vlogi v družbi. Je izraz pripravljenosti za učenje o spolnosti (Nojić, 2007). 

Raziskovanje svojega telesa je oblika spolnega izražanja, značilna že za zgodnjo 
mladost, ki jo lahko razumemo kot kazalnik pripravljenosti za učenje programa 
spolne vzgoje (Nojić, 2007). 

Samozadovoljevanje je ena izmed splošnih oblik zadovoljevanja spolne potrebe, s 
katero oseba samoiniciativno spoznava svoje telo (Nojić, 2007). Pueschel in Scola 
(1988, v Conod in Servais, 2007) sta na podlagi svoje raziskave ugotovila, da se 
samozadovoljuje 40 % mladostnikov in 22 % mladostnic z Downovim sindromom, 
kar je pod povprečjem rezultatov raziskave, ki so jo izvedli Robbins s sodelavci 
(2011). V slovenski raziskavi pa je večina zaposlenih (72,6 % negovalnega in 79,6 % 
strokovnega kadra) v Zavodu Dornava opazila, da je pri stanovalcih (osebe z zmerno 
in težjo MDR) samozadovoljevanje bolj izraženo (Slodnjak, 1998). B. Nojić (2007) 
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opozori na pogoje, ki jih je potrebno upoštevati pri njegovem udejanjanju: izvajanje v 
primernem prostoru in času, skrb za osebno higieno in varno izvajanje (brez 
samopoškodb) in neposeganje v pravice drugih. Če samozadovoljevanje preide v 
obsesivno dejavnost, Lačen (2007) svetuje proces preusmeritve v ustreznejše 
dejavnosti. Če se izvaja pod neustreznimi pogoji, je potrebno osebo v početju 
prekiniti, opozoriti na ustrezne pogoje in vključiti v program učenja spolne vzgoje 
(Nojić, 2007). 

Slačenje je temeljna človekova aktivnost, ki je izvajamo v intimnih prostorih. 
Nudizem kot življenjski slog pa se pri nas lahko izvaja na za to predvidenih mestih 
(npr. nudistične plaže, kampi, naselja). Če se oseba z MDR slači pod neustreznimi 
pogoji (v neustreznem času, na neprimernem kraju, pred drugimi, nagaja), B. Nojić 
(2007) svetuje, da jo odpeljemo v ustrezen prostor, ji ukažemo, da se obleče (po 
potrebi pomagamo), skličemo sestanek s starši in pripravimo program za odpravo 
neprimernega vedenja. 

Zmenek kot obliko socialno-spolne izkušnje B. Nojić (2007) definira kot »zbližanje 
dveh oseb z iskanjem skupnega spolnega interesa« (str. 26). Osebe z ZMDR 
potrebujejo pri izvedbi vodenje (npr. določitev kraja zmenka v navzočnosti para, 
dogovor o vsebini zmenka na supervizijski skupini). Zmenek se mora izvajati na 
socialno primeren način ob upoštevanju danih pravil. Na zmenku mora par 
obvladovati svoje spolne želje, razumeti in vključevati vsebine, pridobljene v 
programu spolne vzgoje (Nojić, 2007). 

Peting zajema medsebojno ljubkovanje intimnih in drugih delov telesa za doseganje 
spolnega vzburjenja v primernem prostoru in času. Takšno vedenje ne sme ogrožati 
drugih. B. Nojić (2007) pove, da je to ena izmed najbolj razširjenih oblik spolnega 
vedenja tudi pri osebah z MDR. Osebam z ZMDR mora odgovorna oseba 
pravočasno nuditi pomoč v obliki poučevanja in prehodnega pogovora s parom, ki je 
skupaj dlje časa. Oseba z MDR mora razumeti odgovornost za svoje spolno 
vedenje. V primeru neustreznega vedenja je potrebno aktivnost prekiniti in se o tem 
posvetovati s strokovno skupino (Nojić, 2007).  

Spolni odnos je definiran kot vsak tesni telesni stik med dvema ali več osebami 
(Košiček, 1986). Potekati mora brez prisile, v ustreznem prostoru in kraju. Pri parih z 
MDR je potrebno zagotoviti, da: sta osebi odrasli, sta v spolni odnos privolili, jima je 
zagotovljena zasebnost, se dogaja izven načrtovanih dejavnosti, sta bili vključeni v 
program spolne vzgoje, sta pokazali razumevanje lastnega spolnega vedenja in 
odgovornosti zanj, sta dobili vse ustrezne informacije o zaščiti in tveganju, poskrbita 
za ustrezno higieno. Pri tem partnerja ne oviramo ali nadziramo, ampak jima nudimo 
občasne pogovore, npr. o njunih občutjih, odgovornosti ter organiziramo redne 
ginekološke oz. zdravstvene preglede obeh partnerjev (Nojić, 2007).  

Pojavnost in pogostost spolnih odnosov oseb z ZMDR sta manj raziskani, vendar naj 
bi osebe z ZMDR le-te redkeje prakticirale (Bratković, 2011; Lačen in Ošlak, 1985; 
Nojić, 2007). V raziskavi, ki sta jo pripravila Pueschel in Scola (1988, v Conod in 
Servais, 2007), je več kot polovica mladostnikov z Downovim sindromom izrazila 
zanimanje za nasprotni spol, a jih je manj kot 10 % izrazilo željo po spolnem odnosu. 
V raziskavi J. A. McGillivary (1999, v Conod in Servais, 2007) med 60 odraslimi z 
lažjo in zmerno MDR je 42 % vključenih povedalo, da so že bili spolno aktivni. 
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Spolnih odnosov oseb z MDR pa vedno ne smemo dopustiti, npr. v naslednjih 
primerih: posameznikovo vedenje krši pravice drugih, osebi z MDR nista par, želita 
imeti spolni odnos na javnem kraju, nista polnoletni, spolnost ovira druge načrtovane 
dejavnosti, nista sodelovali v programu spolne vzgoje, ne kažeta ustrezne 
odgovornosti do lastne spolnosti in razumevanja le-te. Če do takšnih primerov 
vseeno pride, je potrebno takšno vedenje prekiniti, to dokumentirati, obvestiti 
strokovno skupino in starše ter skupaj z oblikovati program dela na problemskem 
področju (Nojić, 2007). 

Ljudje sami izbiramo svoje partnerje. Spolna usmerjenost je stvar posameznika in 
zajema več kot le spolno občevanje. Homoseksualno vedenje je navadno posledica 
osebne izbire. Pri osebah z ZMDR pa je lahko vzrok zanj tudi v neustreznih 
življenjskih pogojih (trajajoče bivanje v segregirajočem istospolnem okolju) (Melberg 
Schwier in Hingsburger, 2000, v Bratković, 2011) ali v neskladju med stopnjama 
telesno-biološkega in stopnjo psiho-socialnega razvoja (Bratković, 2011).  

Razkazovanje intimnih delov telesa v javnosti z namenom lastnega ali tujega 
spolnega vzburjenja (ekshibicionizem) je neprimerna oblika spolnega izražanja. Če 
se pri osebi z MDR takšno vedenje pojavi, moramo zahtevati, da se obleče, ji po 
potrebi pri tem pomagamo in takoj pojasnimo neprimernost takšnega obnašanja. Če 
je takšno vedenje ponavljajoče, je nujna vključitev osebe z MDR v program spolne 
vzgoje, ki vključuje tudi te vsebine (Nojić, 2007). 

Nojić (2007) opozori, da se pogosto prvi pogovori na temo spolnosti začnejo 
prepozno. Osebe z ZMDR ob ustrezni podpori navadno svoje spolne potrebe 
ustrezno izražajo in udejanjajo. Različne oblike neprimernega spolnega izražanja 
oseb z ZMDR pogosto izhajajo iz: 

 nerazumevanja lastne spolnosti in izbire ustreznih spolnih partnerjev,  

 nerazumevanja norm v javni in zasebni sferi,  

 diskrepance med stopnjo fizičnega in psiho-socialnega razvoja zaradi 
kasnejšega doseganja določene stopnje, kjer lahko posameznik tudi trajno 
ostane (Bratković, 2011; Lačen in Ošlak, 1985).  

Craft (1983, v Bratković, 2011) ne opozori le na možne primarne težave na področju 
zadovoljevanja spolnih potreb oseb z ZMDR, ampak tudi na možne sekundarne 
težave. Kot primarne težave izpostavi ovire pri vzpostavljanju intimnega odnosa in 
pri izražanju spolnih potreb. Sekundarne težave pa zajemajo družbeno neprilagojeno 
vedenje in duševne motnje (npr. agresija, tesnoba), ki pa jih še vedno pogosto 
pripisujemo značilnostim oseb z MDR in ne nezadovoljenim spolnim potrebam. Tudi 
Lačen in H. Ošlak (1985) predpostavljata, da se pogosto vzrok različnih psihičnih in 
čustvenih težav oseb z ZMDR, kot so depresija, agresivni izbruhi, napetost in 
razdražljivost, skriva ravno v nezadovoljenih spolnih potrebah. B. Nojić (2007) pravi, 
da se vzrok možnih težav v spolnosti oseb z MDR ne skriva v sami motnji, ampak 
ker njihovo življenje nadzorujejo in vodijo drugi. 

Pri osebah z ZMDR se tudi zaradi neustreznih pogojev za zadovoljevanje spolnih 
potreb le-te pogosto zanika ali preusmerja. Lačen in H. Ošlak (1985) pravita, da 
zavrte spolne potrebe povzročajo emocionalne strese in izkrivljen osebnostni razvoj. 
Kot najpogostejši način zanikanja in preusmerjanja teh potreb izpostavita: 
prezasedenost, razvijanje različnih interesov, polno zaposlitev in blaga pomirjevala. 
Skuber (1985) opozori, da hude omejitve na področju izražanja lastne spolnosti 
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osebe z MDR pogosto vodijo v nenadzorovano masturbacijo, homoseksualnost, 
uporabo medikamentov. Nadomestne možnosti spolne potešitve lahko postanejo 
stalne in vodijo do čustvenih ter psihičnih težav (Lačen in Ošlak, 1985). »Osebo z 
ZMDR degradirajo, jo naredijo še bolj infantilno in ji vzamejo njeno osnovno človeško 
dostojanstvo.« (Lačen in Ošlak, 1985, str. 18) 

Lačen in H. Ošlak (1985) kot glavni izvor težav navedeta družbeno in kulturno 
prikrajšanost, diskriminacijo, segregacijo, manko zasebnosti in izobraževanja, 
nezadostno zdravstveno varstvo in manko drugih oblik podpore. Na področju šolstva 
lahko ravno na teh področjih z ustreznim izobraževanjem in ozaveščanjem 
izboljšamo kakovost življenja oseb z MDR tudi na področju spolnosti. 

4. IZOBRAŽEVANJE OSEB Z ZMERNO MOTNJO V 
DUŠEVNEM RAZVOJU NA PODROČJU SPOLNOSTI 

Zadovoljevanje spolnih potreb je pomembno za vse, tudi za osebe z ZMDR. Pri tem 
je potrebno poskrbeti za ustrezne pogoje. Že pred skoraj štiridesetimi leti so v 
Sloveniji Kotar, Mencej in Pavčič (1979) opozarjali na potrebo po sistematičnem 
izobraževanju oseb z MDR o intimnosti in partnerstvu, ki sovpada s spremembo 
bivanjskih in življenjskih navad. V starejši slovenski raziskavi potrebo po spolni vzgoji 
oseb z zmerno in težjo MDR za razliko od negovalnega kadra izraža celoten 
strokovni kader Zavoda Dornava (Slodanjak, 1998).  

Danes se vse več oseb z ZMDR vključuje v bivalne in stanovanjske skupnosti, ki 
omogočajo skupno življenje obema spoloma. S tem je vedno več možnosti za 
srečevanje, navezovanje stikov, prijateljska in ljubezenska razmerja. Z razširitvijo 
možnosti pa se veča tudi polje odgovornosti. Večja odgovornost pa zahteva tudi več 
znanja. 

4.1. Spolna vzgoja mladostnikov z zmerno motnjo v duševnem 
razvoju o spolnosti 

Izhodišče pri definiranju spolne vzgoje se razlikujejo v pristopih različnih avtorjev. 
Različni avtorji (Kelly, Crowley in Hamilton, 2009; Lačen, 1985; Nojić, 2007; Wood, 
2004) se strinjajo, da mora biti spolna vzgoja celostna in se ne osredotočati le na 
biološki aspekt. D. Bratković in B. Teodorović (2000) spolno vzgojo v ožjem smislu 
definirata kot informiranje in poučevanje tem, povezanih s spolnostjo, v širšem 
smislu pa kot razvijanje veščin in oblikovanje družbeno sprejemljivega vedenja. V 
učnem načrtu za predmetno področje Intimno življenje in spolnost je definirana kot 
»oblike učenja in informiranja o različnih vprašanjih, povezanih s spolnostjo in 
intimnim življenjem« (Golob in Fijavž, 2014, str. 4), pri čemer je učenje definirano kot 
»vsaka sprememba v vedenju, informiranosti, znanju, razumevanju, stališčih, 
spretnostih ali zmožnostih, ki je trajna in ki je ne moremo pripisati fizični rasti ali 
razvoju podedovanih vedenjskih vzorcev« (UNESCO/ISCED, 1993, v Marentič 
Požarnik, 2008, str. 10). Ipavec (1999) izpostavi tri vidike spolne vzgoje: razvijanje 
odnosa do lastnega in nasprotnega spola, razvijanje odnosa do spolnosti in 
poznavanje anatomije ter fizionomije človeka.  

Pri delu z mladostniki z ZMDR se spolna vzgoja povezuje zlasti z »možnostmi in s 
priložnostmi za samouresničevanje, z razvojem dobre samopodobe in samozavesti, 
z resnično socialno vključenostjo in obvladovanjem veščin in spretnosti za 



24 
 

kakovostno vsakodnevno življenje« (Golob in Fijavž, 2014, str. 4). Heighway idr. 
(1992) kot splošni cilj spolne vzgoje oseb z ZMDR definirajo razvoj zavesti o 
spolnosti, usposabljanje za odgovorno spolno izražanje in zaščito lastnega 
dostojanstva. 

Informiranje mladostnikov z ZMDR o spolnosti poteka: 

 formalno (strukturirano in načrtovano, ter programirano v definiranih pogojih, 

 neformalno (po potrebi v vsakdanjih življenjskih okoliščinah, predvsem v obliki 
svetovanja) (Bratković, 2011; Golob in Fijavž, 2014). 

Pri osebah z ZMDR mora biti spolna vzgoja stalnica v vseh življenjskih obdobjih, ki 
se ne konča z obdobjem odraslosti, saj navadno tudi takrat potrebujejo ustrezno 
podporo na tem področju (Lačen in Ošlak, 1985).  
 

4.2. Potreba po sistematični spolni vzgoji za osebe z zmerno 
motnjo v duševnem razvoju 

Kljub novim spoznanjem, možnostim in spremembam v bivanjskih in življenjskih 
navadah še danes različne raziskave kažejo na nizko ozaveščenost oseb z ZMDR o 
temah s področja spolnosti (Bratković in Teodorović, 2000; Eastgate, Scheermeyer, 
Driel, in Lennox, 2012; McCabe, 1999).  

M. McCabe (1999) v svoji raziskavi ugotavlja, da osebe z MDR v primerjavi z gibalno 
oviranimi in splošno populacijo izkazujejo nižji nivo znanja z različnih področij, 
vezanih na spolnost, doživijo manj spolnih izkušenj, a tudi več negativnih čustev v 
povezavi s spolnostjo in hkrati izrazitejše izkazujejo spolne potrebe. Na področju 
anatomsko-fizioloških osnov izkazujejo nižji nivo znanja pri vprašanjih vezanih na: 
dele telesa, menstruacijo, spolni odnos, nosečnost in porod. Na področju skrbi za 
zdravo in varno spolnost opaža nižjo raven znanja pri nalogah, povezanih s 
kontracepcijo in spolno prenosljivimi boleznimi, na področju socialno-emocionalnih 
vidikov spolnosti pa zazna nižjo raven znanja na področjih razumevanja prijateljstva, 
zmenkov, intimnosti, spolnosti, zakonske zveze, samozadovoljevanja in spolne 
usmerjenosti.   

D. Bratković in B. Teodorović (2000) sta pred vključitvijo odraslih oseb z zmerno in 
težjo MDR v njun program spolne vzgoje s pomočjo strukturiranega intervjuja zbirali 
podatke o trenutni informiranosti oz. ravni znanja udeležencev. Ugotovili sta nizko 
oz. omejeno raven znanja na različnih področjih spolnosti. Na področju anatomsko-
fizioloških osnov spolnosti sta izpostavili nižji nivo znanja odraslih oseb z zmerno in 
težjo MDR pri vprašanjih, vezanih na menstruacijo in spočetje, višji nivo znanja pa 
pri vprašanjih, vezanih na spolno identiteto, dele telesa, spolni odnos. Na področju 
skrbi za zdravo in varno spolnost so najmanj znanja pokazali v povezavi z zaščito 
spolnega zdravja, preprečevanjem nosečnosti in različnimi načini preprečevanja 
nosečnosti. Na področju socialno-emocionalnih vidikov spolnosti se največji manko 
kaže pri razumevanju potencialno nevarnih situacij za spolno zlorabo, višji nivo 
znanja pa pri nalogah, vezanih na različne oblike spolnega vedenja, razlikovanje 
primernega in neprimernega spolnega vedenja ter primernost spolnega vedenja 
glede na prostor, v katerem se odvija (javna, zasebna sfera). 

V avstralski raziskavi na nizek nivo znanja iz področja spolnosti opozarjajo 
zaposleni, ki delajo z osebami z MDR in družinski člani oseb z MDR. Pri tem 
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izpostavijo nerazumevanje rojstva in primernega spolnega vedenja glede na starost 
vpletenih oseb (Eastgate, Scheermeyer, Driel, in Lennox, 2012).  

Informacije oseb z ZMDR s področja spolnosti pogosto temelji na neustreznih 
informacijah z neustreznim izvorom in izkušnjah. Ravno napačne informacije pa 
lahko vodijo k nerealnim pričakovanjem in izkrivljeni podobi o spolnosti. Potencialne 
posledice se lahko kažejo kot socialno nesprejemljive oblike spolnega vedenja, večja 
dovzetnost za spolno zlorabo ter večja izpostavljenost spolno prenosljivim boleznim 
in neželeni nosečnosti (Bratković, 2011; Lačen, 1985). Različni avtorji (Eastgate, 
Scheermeyer, Driel in Lennox, 2012; Egemo-Helm idr., 2007; Harrell in Rand, 2010; 
Davis, 2011) opozarjajo na pogostejše spolne zlorabe, ponavadi ravno s strani oseb 
iz njihove ožje okolice. Na podlagi teh spoznanj je potreba po pravočasni in 
usmerjeni spolni vzgoji nujna.  

V svetu že izvajajo različne oblike programov, ki vključujejo samo/tudi elemente 
spolne vzgoje za osebe z ZMDR, ki pozitivno vplivajo na znanje in/ali funkcioniranje 
udeležencev programov in s tem na razvoj ustreznih oblik socio-spolnih vedenj 
(Bratković in Teodorović, 2000; Egemo-Helm idr., 2007; Hayashi, Arakida, in Ohashi, 
2011; Watson, Bain in Houghton, 1992; Wells, Clark in Sarno, 2012).   

Watson idr. (1992) so pokazali pozitivne učinke treninga veščin samoobrambe pred 
različnimi vrstami nasilja na vedenje avstralskih otrok z ZMDR in težjo MDR. 

D. Bratković in B. Teodorović (2000) sta v svoji raziskavi pokazali pozitiven vpliv 
strukturiranega eksperimentalnega programa spolne vzgoje na področje znanja o 
spolnosti hrvaških odraslih z zmerno in težjo MDR, predvsem na področjih o 
spolnem razvoju, zakonu in starševstvu ter preprečevanju neželene nosečnosti. 

Egemo-Helm idr. (2007) so z izvajanjem treninga veščin, potrebnih za preprečevanje 
spolne zlorabe, v kombinaciji treninga v naravni situaciji dosegli generalizacijo teh 
veščin pri treh od skupaj sedmih vključenih oseb z lažjo ali zmerno MDR. 

Hayashi idr. (2011) so z izvajanjem spolne vzgoje, ki je vključevala tudi trening 
socialnih veščin, statistično pomembno vplivali na razvoj socialnih veščin japonskih 
odraslih oseb z lažjo, zmerno in težjo MDR. 

Wells idr. (2012) so pokazali pozitiven vpliv ameriškega interaktivnega 
multimedijskega programa, usmerjenega v preprečevanju spolno prenosljivih bolezni 
pri ženskah z lažjo in zmerno MDR. Spremembe so vidne na področju znanja o HIV 
in namenu uporabe kondoma. Zaznali so tudi zvišanje nivoja veščin nameščanja 
kondoma in zaznave tveganja. 

Rezultat pomanjkljive ozaveščenosti o spolnosti je pogosto izkrivljena podoba o 
spolnosti, ki se tudi pri osebah z ZMDR navadno odraža v socialno nesprejemljivih 
oblikah vedenja, večji dovzetnosti za spolno zlorabo, večji izpostavljenosti spolno 
prenosljivim boleznim in neželeni nosečnosti. Hkrati pa različne oblike programov 
spolne vzgoje nakazujejo njihov pozitiven vpliv na ozaveščenost oseb z ZMDR o 
spolnosti, ki se lahko izraža v izkazanem znanju in/ali funkcioniranju. 
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4.3. Opremljenost učiteljev za poučevanje spolne vzgoje oseb z 
zmerno motnjo v duševnem razvoju 

Zaradi same kompleksnosti pojma spolnost, njenega splošnega družbenega 
dojemanja in sprejemanja ter zelo raznolikih potreb populacije mladostnikov z ZMDR 
se je na njeno poučevanje ali svetovanje potrebno temeljito pripraviti. Zato je nujno 
potrebno predhodno učenje vseh vpletenih o spolnosti, spolnem razvoju, spolni 
vzgoji oseb z MDR, vključno z vpogledom v lastno spolnost in v lastno komunikacijo, 
v smislu podajanja informacij s področja spolnosti, razvijanjem pozitivnega pogleda 
do spolnosti ter do spolnosti oseb z MDR (Brajša, 1991; Nojić, 2007). Sledi prikaz 
povezav (gl. Sliko 1) med znanjem, stališči in kompetencami oseb, ki sodelujejo pri 
spolni vzgoji mladostnikov z ZMDR (Walter in Hoyler-Herrmann, 1987, v Nojić, 
2007). Walter in Hoyler-Herrmann (1987, v Nojić, 2007) predlagata, da si vsak, ki 
podaja informacije s področja spolnosti, predhodno odgovori na nekaj vprašanj v 
povezavi z lastnimi izkušnjami s področja spolnosti, spolnega razvoja in informiranja 
o spolnosti. B. Nojić (2007) priporoča, da se o posameznih odgovorih brez prisile 
razpravlja v manjših skupinah oseb, ki bodo podajale informacije s tega področja 
(npr. učitelji spolne vzgoje, starši).  

Slika 1: Povezanost med znanjem, stališči in kompetencami oseb, ki sodelujejo pri 
spolni vzgoji mladostnikov z ZMDR (Walter in Hoyler-Herrmann, 1987, v Nojić, 2007, 
str. 18) 

 

 

Znanje/informacije 

- osnovna znanja o spolnosti 

- psiho-spolni razvoj spolnega vedenja 

- specifična vprašanja oseb z MDR 
 

Spolno-pedagoške 
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- metodično razmišljanje, 

- spolno-pedagoške krizne 
intervencije 

Stališča/norme/vrednote 

- emocionalno-afektivni vidiki 

- posameznikova stališča do 
spolnosti 

- lastna stališča do spolnosti 
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4.4. Metodično-didaktični vidik spolne vzgoje za osebe z 
zmerno motnjo v duševnem razvoju 

Mnoge osebe z ZMDR se lahko naučijo brati z razumevanjem, lahko pisno izražajo 
svoje želje (Jurišić, b. d.) in si pri verbalnem učenju lahko zapomnijo enostavno, 
smiselno gradivo, vendar je potrebnih zelo veliko ponovitev. Zaradi znižane 
sposobnosti prenosa rezultatov učenja iz ene situacije v drugo si manj zapomnijo, 
zaradi nižjih jezikovnih sposobnosti pa svoje znanje težje pokažejo. Težje se 
prilagajajo izpolnjevanju učnih obveznosti, neuspeh pa močno omaja njihovo 
samozavest in lahko povzroči pasivnost ter izgubo zaupanja v lastne sposobnosti. 
Neredek pojav sta nezainteresiranost in odpor do zahtev odraslih. Pri učenju 
potrebujejo počasnejši tempo, visoko nazornost pouka, pridobivanje snovi po vseh 
senzornih kanalih na čim aktivnejši način (Jerman, 2010).  

Specialno-pedagoško delo z mladostniki z ZMDR načrtujemo in izvajamo postopno, 
po majhnih korakih, s sprotnim preverjanjem in dopolnjevanjem. Potrebna je 
vztrajnost, ponavljanje in utrjevanje že usvojenega, ob spodbudah in pohvalah 
(Posebni program vzgoje in izobraževanja, 2005). Pri poučevanju oseb z ZMDR je 
nujno upoštevati naslednja načela: 

 čim zgodnejša ter kontinuirana vključenost v izobraževanje; 

 zagotavljanje enakih možnosti ob upoštevanju različnosti; 

 interdisciplinarnost in timsko delo; 

 individualizacija vzgojno-izobraževalnih programov glede na inter- in 
intraindividualne razlike udeležencev; 

 aktivnost udeležencev izobraževanja; 

 celovitost vzgojno izobraževalnega dela; 

 sodelovanje udeležencev; 

 razvijanje kulture inkluzije oz. normalizacija, integracija, inkluzija; 

 funkcionalnost izobraževanja (Grubešič, 2014). 

Približati spolnost skupini mladostnikov z ZMDR na razumljiv način s pomočjo 
posamezniku prilagojenih oblik in metod dela ter z ustrezno terminologijo predstavlja 
specialno-pedagoški izziv. D. Bratković (2011) meni, da je najustreznejše ciljno 
strukturirano in načrtovano delovanje, ki ima pomembno preventivno vlogo pred 
pojavom težav in problemskih situacij. Zato je pri poučevanju spolne vzgoje potrebno 
poleg pravočasnosti, sistematičnosti, celostnosti in usmerjenosti upoštevati tudi: 
nudenje konkretnih informacij, nazorne prikaze z didaktičnimi pripomočki, ki 
konkretno prikazujejo določena ravnanja, ustrezno znanje, pripravljenost, razčiščena 
občutja in stališča učitelja, pozitiven odnos izvajalcev, individualizacijo zaradi 
različnega predznanja in potreb učencev, povezovanje z vsakdanjimi situacijami in 
sodelovanje s starši (Bratković in Bilić, 2004; Golob in Fijavž, 2014; Nojić, 2007). Pri 
tem so izredno pomembna enotna stališča vseh vpletenih (Lačen in Ošlak, 1985). 

Pri poučevanju spolne vzgoje oseb z ZMDR B. Nojić (2007) priporoča naslednje 
metodične korake: 

 konkretno podajanje informacij (opisi, podkrepljeni s slikovnim gradivom, 
lutkami, telesnimi vajami za lažjo vizualizacijo in spodbujanje telesnih občutij), 

 jasno opredeljeni učni koraki (tematski sklopi izveden po delih in manjših 
korakih); 
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 individualizacija (oblikovanje programa na osnovi sposobnosti in predznanja 
udeležencev); 

 soodločanje udeležencev o vsebinah; 

 dovolj časa za podajanje vsebin, izvajanje vaj, iger, ponavljanje in utrjevanje; 

 uporaba slikovnega materiala (npr. risbe, slike, revije) za sestavljanje zgodb, 
sprejemanje resničnosti in spodbujanje dialoga med udeleženci; 

 igra vlog (za soočanje z različnimi problemi, situacijami, medsebojno 
soodvisnostjo) z vključenimi izkušnjami in konkretnimi položaji posameznih 
udeležencev za lažje prepoznavanje lastne vloge in osebnosti; 

 faza spoznavanja, ki vključuje predstavitev želja, pričakovanj, potreb, vsebin 
posameznih udeležencev; 

 osebna mapa udeleženca, kamor se vlagajo njegovi izdelki, risbe, zapisi, 
skice, delovni listi, gradivo, urnik srečanj; 

 vizualiziranje vsebin za učinkovitejše sprejemanje in pomnjenje s pomočjo  
stene ali table, na katero udeleženci obešajo svoje izdelke (npr. zapisani 
pogovori, simboli, slike, delovno gradivo, plakati ...); 

 uporaba izdelkov udeležencev za kasnejše preverjanje razumevanja, uporabo 
in obnavljanje ter učiteljevo spoznavanje posameznikovih sposobnosti; 

 vključevanje različnih oblik dela (individualno, v dvojicah, v skupini ...); 

 zaključek srečanja z evalvacijo, ki vključuje pregled vsebine srečanja, 
odgovore na vprašanja in dileme, zahvalo in vljudnostni pozdrav. 

Pred načrtovanjem programa spolne vzgoje, pri čemer si lahko pomagamo z Učnim 
načrtom za predmetno področje Intimno življenje in spolnost (Golob in Fijavž, 2014), 
se je potrebno seznaniti s sposobnostmi in predznanjem posameznikov, saj tako 
lažje individualiziramo program dela (npr. metode, oblike, vsebine). V zadnjem času 
pridobivanje informacij o znanju oz. informiranosti poteka preko neposrednega 
zastavljanja vprašanj osebi z ZMDR. Pri tem je pomembno, da se zahteva po 
verbalnem odzivu čim bolj poenostavi in podkrepi s konkretnim oz. slikovnim 
materialom. Tako lahko pridobivanje informacij o znanju poteka tudi v obliki 
strukturiranega ali polstrukturiranega intervjuja, kjer je poudarek na prepoznavanju, 
kazanju in orientiranju izpraševanca na slikovnem in konkretnem gradivu (Bratković, 
2011).  

Pri načrtovanju in realizaciji spolne vzgoje je potrebno timsko delo in sodelovanje s 
starši. Da bodo mladostnikovi starši oz. ostali družinski člani pripravljeni na 
sodelovanje, jih je potrebno celostno seznaniti s programom in njegovim pomenom 
(Bratković, 2011).  

Za poučevanje oseb z ZMDR o spolnosti je navadno primerno delo v manjših 
skupinah (Bratković, 2011; Nojić, 2007). Skupina naj bi vključevala med 5 do 10 
udeležencev, odvisno od starosti, sposobnosti aktivnega sodelovanja in ostalih 
posebnih potreb udeležencev (Bratković, 2011). Najprimernejše je, da so skupine 
heterogene po spolu (Nojić, 2007). D. Bratković (2011) meni, da so lahko skupine pri 
podajanju splošnih vsebin heterogene, pri bolj občutljivih in intimnih temah, ki so 
specifične za osebe posameznega spola, pa je bolje delati v istospolnih skupinah. 
Prednost takšnega pristopa je nudenje možnosti udeležencem, da z drugimi lažje 
(brez sramu, neugodja ali straha pred reakcijo nasprotnega spola) delijo svoje 
izkušnje in vprašanja.  
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Prav tako je pomembno individualno poučevanje oz. svetovanje posameznikom z 
ZMDR na področju spolnosti, saj omogoča: optimalno prilagoditev načina dela in 
didaktičnih pripomočkov sposobnostim in interesom posameznika; višji nivo 
zasebnosti in zaupanja v odnosu klienta in svetovalnega delavca; bolj odprto 
komunikacijo pri opisovanju osebnih izkušenj in spoznanj; višji nivo varovanja 
osebnih podatkov; reševanje intimnih problemov ter vpogled v najintimnejše 
izkušnje, doživljanja in čustva (Bratković, 2011). 

V izogib družbeno nesprejemljivemu izražanju in za vzpostavljanje zrelega odnosa 
do spolnosti je potrebno uporabljati in spodbujati rabo primernih izrazov s področja 
spolnosti tudi mladostnike z ZMDR. A. Štucin (2005) opozori, da osebe z MDR 
pogosto spolne organe poimenujejo z otroškimi ali vulgarnimi izrazi. Skuber (1985) 
priporoča, da najprej vulgarne izraze sprejmemo, nato razložimo, da v pogovoru 
uporabljamo drugačne, družbeno sprejemljive izraze in jih predstavimo. 

Pri realizaciji spolne vzgoje je potrebno vključevati različne metode poučevanja in 
učenja, ki omogočajo mladostnikom učenje in pridobivanje izkušenj po različnih 
spoznavnih poteh, čim aktivnejše sodelovanje, čim višji nivo predstavljivosti in 
razumevanja. Različne metode, aktivnosti, raba raznolike učne opreme, učil in 
ponazoril omogoča zanimivejše ponavljanje in utrjevanje že usvojenega, kar je 
pomembno pri prenosu naučene snovi v dolgotrajen spomin. Kožar (2012) v svoji 
akcijski raziskavi kot najprimernejše metode poučevanja spolne vzgoje oseb z 
ZMDR navede: reševanje delavnih listov, igra vlog, predavanje, demonstracije s 
slikovnim gradivom in diskusija. A. Wood (2004) priporoča: dramatizacijo, razprave o 
študijah primerov, foto-zgodbe, uporabo lutk, televizijske oglase, posnetke tele novel, 
igre, umetniške dejavnosti in socialne zgodbe. A. Lampret Senčič in V. Pečarič 
(2014) predlagata pripravo delavnic, ki omogočajo aktivno razmišljanje in tvorno delo 
v krogu in zunaj njega (risanje, sestavljanje, izdelava plakatov, risb ipd.). Njihov 
namen je tvorno razmišljanje in sodelovanje v obliki pogovora, vodenega pogovora, 
medsebojnega dialoga, dvostranske komunikacije. D. Bratković (2011) pri izvedbi 
svojega programa uporablja: verbalne predstavitve, demonstracije, diskusije, 
usmerjene na vprašanja in odgovore, analiziranje življenjskih situacij, reševanje 
zastavljenega problema in igre vlog. Metode poučevanja dopolnjuje z različnim 
didaktičnim materialom, kot so konkretni predmeti (npr. anatomsko oblikovane lutke, 
negovalni pripomočki v času menstruacije, kontracepcijska sredstva in ostalo, kar je 
možno neposredno predstaviti); fotografije in drugi slikovni prikazi (npr. slikovni 
material v knjigah, časopisih, na spletnih straneh.); avdiovizualna sredstva (video 
zapisi – posnetki, filmi). 

4.5. Spolna vzgoja v okviru vzgoje in izobraževanja oseb z 
zmerno motnjo v duševnem razvoju 

V Sloveniji smo k spolni vzgoji oseb z ZMDR pristopili precej sistematično in 
postopno tako v predšolskem kot šolskem obdobju. Pri nas različne vidike 
odraščanja in spolnosti predvideva skozi celotno vzgojno-izobraževalno obdobje 
tako Kurikulum za vrtce (1999), Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za 
predšolske otroke (2006), Navodila h kurikulu za vrtce v programih s prilagojenim 
izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s posebnimi potrebami (2003), 
Smernice za delo v oddelkih za predšolske otroke z motnjami avtističnega spektra – 
MAS (2009) kot tudi učni načrti za različna predmetna področja PPVIZ (Grubešič, 
2014). Le-ti so prisotni na vseh stopnjah PPVIZ znotraj predmetnih področji splošne 
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poučenosti in razvijanja samostojnosti, vendar pa se njihovo bolj sistematično, 
strnjeno in celostno poučevanje začne na 6. stopnji (Golob in Fijavž, 2014), ki je 
neobvezna in namenjena mlajšim odraslim.  

4.5.1. Elementi spolne vzgoje za otroke z zmerno motnjo v duševnem 
razvoju v predšolskem obdobju 

Nacionalni dokument Kurikulum za vrtce (1999) predstavlja strokovno podlago za 
delo v vrtcih v vseh programih predšolske vzgoje, tudi za otroke z ZMDR, kjer je 
praktična izpeljava ciljev podkrepljena s specialno-pedagoškimi metodami in 
oblikami dela, ob upoštevanju posebnih potreb otrok (Kurikulum za vrtce v 
prilagojenem programu za predšolske otroke, 2006; Navodila h Kurikulu za vrtce v 
programih s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo za otroke s 
posebnimi potrebam, 2003; Smernice za delo v oddelkih za predšolske otroke z 
motnjami avtističnega spektra – MAS, 2009). Strokovna skupina pri načrtovanju in 
izvajanju individualiziranega programa za otroka z ZMDR, v skladu z razvojnimi 
značilnostmi in zmožnostmi otrok v oddelku in posameznikom, izbira, spreminja, 
dopolnjuje in prilagaja cilje in primere dejavnosti (Kurikulum za vrtce v prilagojenem 
programu za predšolske otroke, 2006).  

Kurikulum za vrtce (1999) poudarja ravnanje po temeljnih načelih in ciljih predšolske 
vzgoje z upoštevanjem  spoznanj o: 

 otrokovem celostnem dojemanju in razumevanju sveta,  

 razvoju in učenju v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizičnim okoljem, 

 pomenu interakcije z odraslimi in vrstniki za razvoj lastne družbenosti in 
individualnosti. 

Skozi različna področja dejavnosti (gibanje, jezik, umetnost, družba, narava, 
matematika) po načelu razvojno procesnega pristopa pedagoški delavci v vrtcu 
spodbujajo otrokov celostni razvoj, torej tudi na področju spolnosti. V okviru področja 
narava med drugim otrok spoznava svoje telo, življenjski cikel ter zdrav in varen  
načina življenja, torej znanja, ki so bolj prepoznana kot del spolne vzgoje. Navedeni 
so naslednji bolj specifični cilji, ki so bolj orientirani na telesno-biološki vidik 
spolnosti: 

 Otrok spoznava sebe, svoje telo, njegove dele in njihovo funkcijo ter 
spoznava in dojema telesne podobnosti in razlike med ljudmi ter 
enakovrednost vseh. 

 Otrok odkriva, spoznava in primerja spremembe v življenju pri sebi, pri drugih 
živih bitjih in v naravi. 

 Otrok spozna, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo. 

 Otrok odkriva in spoznava, da so med potomci razlike, so pa podobni staršem 
in med seboj. 

 Otrok spoznava, kako otrok nastane in se razvija v materi, se rodi in raste. 

 Otrok spoznava, da na njegovo zdravje vpliva okolje in on sam. 

 Otrok pridobiva navade nege telesa (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Te cilje otrok razvija preko različnih dejavnosti, npr. na podlagi konkretnih izkušenj, 
zaznavanja z vsemi možnimi čutili in s pomočjo pripomočkov, posnemanja, igre, 
pogovora, rokovanja z različnimi predmeti, iskanja informacij po različnih medijih, 
poslušanja zgodb (Kurikulum za vrtce, 1999). 
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4.5.2. Spolna vzgoja v okviru posebnega programa vzgoje in izobraževanja 

Učenci z ZMDR so navadno vključeni v posebni program vzgoje in izobraževanja, 
kjer lahko s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi procesi oz. izrazito specialno 
pedagoško-andragoškimi proces njihovo stopnjo samostojnosti in neodvisnosti 
razvijamo do optimalnih meja. Sledi ciljem in načelom sistemske in vsebinske 
prenove na področju izobraževanja otrok s posebnimi potrebami ter posebnostim 
učencev z MDR. Sestavljen je iz več stopenj: 

 obvezni del, ki traja devet let (I., II. in III. stopnja) 

 nadaljevalni del, ki traja 3 leta (IV. stopnja) in  

 nadaljevalni del, ki traja 8 let – raven Učenje za življenje in delo (V. in VI. 
stopnja) (Grubešič, 2014). 

Na prvih petih stopnjah učenci v okviru različnih predmetnih področij pridobivajo 
osnove o spolnosti, vendar pa v učnih načrtih pogrešamo večjo povezanost med 
različnimi vidiki spolnosti in vsebine, vezane na spolno nadlegovanje/zlorabo, 
kulturno sprejemljivo spolno vedenje ter vsebine v povezavi z rabo informacijsko-
komunikacijske tehnologije in spolnostjo (npr. pasti spleta – pornografija, spletni 
zmenki, kritična raba informacij iz spleta). Bolj sistematično, strukturirano in 
povezano pa se pridobivanje informacij na to temo začne na VI. stopnji v okviru 
predmetnega področja intimno življenje in spolnost, katerega izvajalec je učitelj z 
znanji s področja visokošolskega izobraževanja specialne in rehabilitacijske 
pedagogike ali defektologije (Grubešič, 2014). 

4.5.2.1. Elementi spolne vzgoje v okviru  obveznega dela posebnega 
programa vzgoje in izobraževanja  

Učenci z ZMDR osnovne informacije o spolnosti pridobivajo predvsem v okviru dveh 
predmetnih področij: razvijanje samostojnosti in splošna poučenost. 

Eden izmed splošnih ciljev na področju razvijanja samostojnosti je tudi usvajati 
prvine, vezane na zdravje, spolnost in varnost preko vsebin usvajanja higienskih 
navad in skrbi za zdravje, ki se začne na I. stopnji in bolj usmerjeno nadaljuje na II. 
in III. stopnji. Operativni cilji na II. in III stopnji se nanašajo tudi na: prepoznavanje 
razlik in sprememb v razvoju, udejanjanje intimne nege in njeno udejanjane v času 
menstruacije (menjava in nošenje vložkov) (Sevšek, Jurgec in Bajde, 2004a). 

V okviru predmetnega področja splošna poučenost je pri spoznavanju okolja 
zastavljenih več splošnih ciljev, ki so pomembni za spolni razvoj, vendar pa nobeden 
neposredno ne omenja spolnosti, je pa več operativnih ciljev, ki se neposredno 
nanašajo na to temo. Te cilje se lahko razvija predvsem v povezavi s predlaganimi 
vsebinami spoznavanja okolja, kot so: spoznavanje oseb v najbližjem okolju, 
učenčev dom, družina, stanovanje, človeško telo, učenčeva obleka, skrb za varnost 
in zdravje (Grubešič idr., 2004a). 

Na I. stopnji učenci v okviru teme človeško telo poleg spoznavanja glavnih delov 
telesa in njihove funkcijo razvijajo zavedanje lastnega spola in  delitev skupine glede 
na spol. V okviru teme družina pa prepoznavajo in poimenujejo člane svoje družine, 
spoznavajo različne družine in vlogo matere ter očeta v družini (Grubešič idr., 
2004a). 
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Na II. stopnji v okviru teme človeško telo spoznavajo dele telesa, čutila in njihovo 
funkcijo ter notranje organe. Poleg tega pa spoznavajo oba spola glede na zunanje 
spolne organe, razlike med dečkom in deklico ter razlikujejo dečka in deklico. V 
okviru teme učenčeva obleka razvijamo tudi razlikovanje obleke deklic in fantov 
(Grubešič idr., 2004a). Ravno pri razlikovanju oblačil po binarni kategoriji moški – 
ženska se nam poraja vprašanje o opravičenosti poudarjanja prevladujoče binarne 
heteronormativne predpostavke o odnosu med spoloma. Pri čemer Kuhar (2010) 
heteronormativnost definira kot »vseprisotnost predpostavke heteroseksualnosti v 
tako rekoč vseh družbenih institucijah, v katerih je heteroseksualnost 
institucionalizirana kot posebna oblika prakse in odnosov, ki se kaže kot naravna, 
fiksna, stabilna ter predvsem univerzalna kategorija« (str. 80). 

Na III. stopnji je v okviru spoznavanja oseb v najbližjem okolju naveden operativni 
cilj, ki se nanaša na poznavanje osnovnih pravil obnašanja med spoloma. V okviru 
teme družina spoznavajo svojo družino, svoje sorodnike, sorodstvene vezi ožjih 
družinskih članov in vlogo staršev. V okviru teme moje telo poleg notranjih organov 
in čutil spoznavajo razlike med spoloma (glede na zunanje značilnosti poznajo 
spolne znake človeka v različnih obdobjih življenja), nosečnost, rojstvo in skrb za 
dojenčka. Poudarek je tudi na čustvenem opismenjevanju (prepoznajo različna 
čustvena stanja, izražajo svoja čustva, ustrezno reagirajo v različnih čustvenih 
stanjih, poznajo čustvo ljubezni, spoznajo občutek zaupanja in sprejetosti) (Grubešič 
idr., 2004a). 

4.5.2.2. Elementi spolne vzgoje v okviru nadaljevalnega dela posebnega 
programa vzgoje in izobraževanja (IV.  stopnja) 

Na IV. stopnji je prav tako kot na prvih treh stopnjah kot splošni cilj na področju 
razvijanja samostojnosti navedeno usvajanje prvin, vezanih na zdravje, spolnost in 
varnost. Operativni cilji, vezani na spolnost, pa se nanašajo na usvajanje higienskih 
navad (uporaba bideja; skrb za intimno nego; skrb za intimno nego ob menstruaciji) 
in na skrb za zdravje (spremembe na telesu, npr. izcedki; ginekološki pregled) 
(Sevšek, Jurgec in Bajde, 2004b). 

V okviru predmetnega področja splošna poučenost je podobno kot na prejšnjih 
stopnjah zastavljenih več operativnih ciljev, ki se neposredno nanašajo na temo 
spolnost. Te cilje se lahko razvija predvsem v povezavi s predlaganimi vsebinami 
spoznavanja okolja, kot so: družina, stanovanje, širša okolica, človeško telo, 
učenčeva obleka (spoznajo, da je potrebno spodnje perilo vsak dan zamenjati), skrb 
za varnost in zdravje (specialistične ambulante: spoznajo specialistične ambulante, 
uporabljajo pridobljeno znanje) (Grubešič idr., 2004b). 

V okviru vsebin o družini  se učijo o članih svoje družine in sorodnikih, delitvi dela v 
družini. V okviru vsebin o obleki spoznajo pomen dnevne menjave spodnjega perila. 
V okviru skrbi za zdravje spoznavajo specialistične ambulante in naučeno uporabijo 
v konkretni situaciji. V okviru vsebin o človeškem telesu pa spoznavajo: notranje 
organe in nekatere značilne bolezni, razlike med spolom (npr. zavedanje lastnega 
spola, razlike med spolnimi znaki in spolnimi organi obeh spolov, razvijanje 
primernega odnosa do nasprotnega spola, spoznavanje ljubezni med istospolnima 
partnerjema, razvoj primernega odnosa do istospolno usmerjenih ljudi) (Grubešič 
idr., 2004b). Tudi na ta način presegamo heteronormativno pojmovanje družbe in 
podajamo roko inkluziji. 
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4.5.2.3. Elementi spolne vzgoje v okviru nadaljevalnega dela programa 
učenje za življenje in delo  na V. stopnji 

Na V. stopnji se v okviru predmetnega področja razvijanje samostojnosti nadaljuje z 
usvajanjem prvin, vezanih na zdravje, spolnost in varnost. Operativni cilji, vezani na 
spolnost, pa se podobno kot na predhodnih stopnjah nanašajo na usvajanje 
higienskih navad (pozornost na morebitne spremembe opažene med nego oz. 
umivanjem, npr. na menstruacijo, pregledovanje dojk, intimna nega v času 
menstruacije) in na skrb za zdravje (skrb za zaščito pred spolno prenosljivimi 
boleznimi, nosečnostjo) (Sevšek, Jurgec in Bajde, 2004c). 

V okviru predmetnega področja splošna poučenost je podobno kot na prejšnjih 
stopnjah zastavljenih več operativnih ciljev, ki se neposredno nanašajo na temo 
spolnost. Te cilje se lahko razvija predvsem v povezavi s predlaganimi vsebinami 
spoznavanja okolja, kot so: poznavanje oseb v najbližjem okolju, družina, 
stanovanje, človeško telo, učenčeva obleka, skrb za varnost in zdravje (spoznajo 
porodnišnico) (Grubešič idr., 2004c). 

V okviru vsebin spoznavanje oseb v najbližjem okolju spoznavajo življenje v 
skupnosti (razvijanje interakcije z drugimi, pravila v skupini, izražanje čustev). V 
okviru vsebinskega sklopa družina spoznavajo svojo družino in sorodnike, dolžnosti 
in pravice članov družine, življenjska obdobja. V okviru vsebinskega področja 
človeško telo poleg človeških organov (zunanjih in notranjih) in njihovega 
funkcioniranja ter spoznavanjem razlik med ljudmi (razlike med ljudmi vsega sveta, 
primerjanje med seboj, spoštovanje različnosti) spoznavajo vsebine, vezane na 
nosečnost in rojstvo. Poleg poznavanja razlik med spoloma poznajo nastanek 
novega življenja, rojstvo, skrb za dojenčka. Spoznajo različne vrste in oblike zaščite 
pred nosečnostjo. Seznanijo se tudi z obliko ljubezni med istospolnimi pari in do njih 
razvijajo primeren odnos. V okviru vsebine skrb za varnost in zdravje spoznajo 
porodnišnico (ogled ginekološke ambulante, pogovor z ginekologinjo in 
neonatologinjo) (Grubešič idr., 2004c). 

4.5.2.4. Elementi spolne vzgoje v okviru nadaljevalnega dela programa 
učenje za življenje in delo na VI. stopnji 

Na VI. stopnji pa učenci v okviru predmetnega področja Intimno življenje in spolnost 
zelo sistematično in strukturirano pridobivajo znanja na to temo. Vsebine se 
povezujejo z vsebinami drugih predmetnih področji. 

V okviru predmetnega področja splošna znanja nadaljujejo z delovanjem človeškega 
telesa, pomenom nege in telesne vadbe, bontonom (pravila vedenja, razvijanje 
socialnih veščin) (Blaj, Hegedüš, Horvat in Stipanić, 2014). 

V okviru predmetnega področja razvijanje in ohranjanje samostojnosti nadaljujejo z: 

 razvijanjem in ohranjanjem higienskih navad,  

 navajanjem na pravilno ravnanje v primeru poškodb in bolezni,  

 oblikovanjem primernega odnosa do sebe in drugih,  

 ohranjanjem pravil lepega vedenja in ustreznih socialnih navad,  

 navajanjem na izražanje potreb in želja ter na samostojno izbiro,  

 oblikovanjem pozitivne samopodobe (Grubešič, Kavčič, in Kneževič, 2014). 
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V okviru programa usposabljanje za življenje in delo oz. na VI. stopnji posebnega 
programa vzgoje in izobraževanja se učenci pri predmetnem področju Intimno 
življenje in spolnost učijo in informirajo o različnih vprašanjih, povezanih s spolnostjo 
in intimnim življenjem. Poseben poudarek je na sodelovanju in podpori staršem in 
učencem. Področje Intimno življenje in spolnost zajema: 

 biološke osnove, 

 osebno higieno, 

 odnose med ljudmi in dialog, 

 asertivnost, 

 samozadovoljevanje, 

 istospolno usmerjenost in heteroseksualno spolno usmerjenost, 

 platonsko in telesno ljubezen, 

 zanositev, nosečnost in kontracepcijo (Golob in Fijavž, 2014). 

Pomembno je, da posredovanje informacij izvajamo ustrezno in razumljivo. 
Predmetno področje intimno življenje in spolnost vključuje podporo pri oblikovanju in 
razvoju spolne identitete, komunikacijo o spolnosti brez občutka sramu, krivde ali 
strahu, usvajanje oblik spolnega izražanja v skladu z individualnimi potrebami, 
sposobnostmi in možnostmi, s pozornostjo na odnosno komponento z drugimi 
ljudmi, usvajanje socialnih veščin za vzpostavljanje prijateljskih in partnerskih 
odnosov ter prepoznavanje tveganj spolnega obnašanja in načinov zaščite (Golob in 
Fijavž, 2014). 

Splošni cilji so naslednji: 

 pridobivanje temeljnih znanj o medsebojnih odnosih, intimnosti in človekovi 
spolnosti; 

 razvoj spolne identitete; 

 prepoznavanje in poimenovanje delov telesa in spolnih organov; 

 pridobivanje temeljnih znanj o spolnem razvoju; 

 razumevanje menstruacije; 

 razlikovanje oblik spolnega vedenja; 

 razlikovanje med kulturno sprejemljivim in nesprejemljivim spolnim vedenjem; 

 razumevanje nosečnosti in poroda; 

 ozaveščanje o pomenu kontracepcije; 

 poznavanje načinov preprečevanja zanositve; 

 razumevanje partnerske vloge in spoznavanje elementov dobrega 
medsebojnega odnosa; 

 oblikovanje in razvoj samospoštovanja ter samouresničevanja; 

 prepoznavanje potencialno nevarnih okoliščin in zaščita pred zlorabo (Golob 
in Fijavž, 2014). 

Kljub temu da živimo v dobi informacijsko-komunikacijske tehnologije, pa v učnem 
načrtu predmetnega področja intimno življenje in spolnost ni vključenih vsebin v 
povezavi z rabo informacijsko-komunikacijske tehnologije in spolnostjo (npr. pasti 
spleta – pornografija, spletni zmenki, kritična raba informacij s spleta). 
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III. EMPIRIČNI DEL 

 

1. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Zadovoljevanje spolnih potreb je eno izmed pomembnih področji življenja ne le 
zaradi nadaljevanja človeške vrste, ampak tudi zaradi celostnega razvoja 
posameznika. Vključuje biološko, psihološko, moralno in socialno komponento, ki 
sovplivajo na posameznikovo spolno življenje. Vendar pa so potrebni določeni 
predpogoji, kot je celostna, ciljno usmerjena in pravočasna spolna vzgoja. Pri 
mladostnikih z ZMDR se pogosto zdi, da se temu aspektu ne posveča dovolj 
pozornosti, čeprav ravno zaradi posebnosti psiho-socialnega vidika spolnega razvoja 
potrebujejo več pravočasnih, intenzivnejših in usmerjenih spodbud. Za spolno vzgojo  
oseb z ZMDR je pri nas na teoretični ravni zadovoljivo poskrbljeno, saj različne 
elemente spolne vzgoje predvidevajo skozi celotno vzgojno-izobraževalno obdobje 
različni dokumenti, vendar pa se bolj sistematično, strnjeno in celostno poučevanje 
spolne vzgoje začne šele na zadnji, neobvezni stopnji posebnega programa VIZ, ki 
je namenjena mlajšim odraslim, starim med enaindvajset in šestindvajset let, kar pa 
je seveda zelo pozno, če ne celo prepozno. 

V Sloveniji raziskav o ozaveščenosti oseb z ZMDR s področja spolnosti še ni 
objavljenih, a različne tuje raziskave kažejo na nizko ozaveščenost oseb z ZMDR o 
teh temah (Bratković, 2000; Eastgate, Scheermeyer, Driel, in Lennox, 2012; 
McCabe, 1999). Tudi sami neredko med mladostniki z ZMDR opažamo pomanjkljivo 
oz. neustrezno znanje o spolnosti in spolnem življenju, ki se neposredno odraža v 
njihovem neustreznem vedenju in pomanjkljivih oz. napačnih informacijah na 
področju spolnosti: dojemanje spolnosti kot umazane ali prepovedane, netoleranca 
do drugačnosti (homofobične in seksistične opazke, geste), neustrezno, napačno 
poimenovanje in izražanje (npr. raba vulgarizmov oz. otroških izrazov za spolne 
organe, spolni odnos, istospolno usmerjene), nespoštovanje osebnega prostora, 
dotikanje lastnih intimnih delov ali intimnih delov drugih, slačenje in 
samozadovoljevanje v neustreznih situacijah, pomanjkljiva ali neustrezna higiena in 
nepoučenost na področju intimne nege (npr. pretirana ali pomanjkljiva raba 
kozmetičnih sredstev, raba škodljivih kozmetičnih sredstev, površno spiranje 
različnih šamponov, neustrezna raba higienskih pripomočkov, nepravilno ali površno 
brisanje zadnjice, nošenje pretirano tesnih oblačil ali oblačil iz neustreznih 
materialov, neredno menjavanje spodnjega perila), razumevanje fizioloških pojavov 
kot bolezenskih (npr. beli tok, menstruacija), pomanjkljiva skrb za splošno zdravje 
(npr. neuravnoteženo prehranjevanje, pretiran vnos ogljikovih hidratov oz. 
enostavnih sladkorjev, premalo aktivnega gibanja) in spolno zdravje (neredni 
pregledi pri ginekologu ali njihova odsotnost, nedoslednost pri jemanju 
kontracepcijskih tablet, nepoznavanje ali neraba menstrualnega koledarčka, 
nerazumevanje posledic nezaščitenih spolnih odnosov, nepoučenost o vplivu higiene 
in prehrane na spolno zdravje), težave pri razumevanju in udejanjanju medosebnih 
odnosov ter reševanju medosebnih oz. ljubezenskih problemov (npr. romantične 
predstave o zaposlenih, študentih na praksi, prostovoljcih, sorodnikih, tolmačenje 
prijaznosti kot privlačnosti, zaljubljenosti oz. ljubezni, težave pri navezovanju stikov 
in izražanju naklonjenosti, zamenjevanje zaljubljenosti z ljubeznijo, enačenje spolnih 
odnosov z ljubeznijo), neučakanost s spolnimi izkušnjami, pretirano izzivalno 
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oblačenje, nekritična raba spleta (npr. objavljanje neprimernih fotografij, osebnih 
podatkov, navezovanje stikov z neznanci), nekritičnost do pornografskih vsebin, 
nerazumevanje nujnih pogojev pri ustvarjanju lastne družine (npr. odgovornost obeh 
partnerjev, odgovornost staršev do otrok, nudenje ustreznih pogojev otroku) ... 
Ravno težave na področju razumevanje lastnega telesa, spolnosti, izražanja in 
vedenja se pogosto razumejo le kot stabilni del MDR oz. kot nespremenljive 
posebnosti psiho-socialnega razvoja oseb z MDR in ne kot nepoučenost, na katero 
lahko z ustreznim ozaveščanjem vplivamo. 

Hkrati pa opažamo, da mnogi mladostniki z ZMDR kažejo interes po znanju iz 
področja spolnosti, ki se kaže v različnih vprašanjih s področja anatomsko-fizioloških 
osnov spolnosti (npr. funkcije spolnih organov, telesne spremembe v času pubertete, 
nočni izliv, spočetje, nosečnost, rojstvo), spolnega zdravja (npr. skrb za higieno v 
času menstruacije, spopadanje z bolečinami ali neugodnimi občutji v času 
menstruacije, osebna nega in sredstva za osebno nego, obisk ginekologa) in 
socialno-emocionalnih vidikov spolnosti (npr. navezovanje stikov z nasprotnim 
spolom, obnašanje na zmenku, razlikovanje med zaljubljenostjo in ljubeznijo, 
reševanje problemov v partnerskih odnosih, prepoznavanje, izražanje in uravnavanje 
lastnih čustev).  

Evalvacije različnih programov spolne vzgoje pa v splošnem potrjujejo njihovo 
učinkovitost. Vplivajo na  višjo ozaveščenost oseb z  ZMDR s področja spolnosti  in s 
tem tudi na vedenje (Johnson, 1987; Bender idr., 1983; Penny in Chataway, 1982; 
Lindsay idr., 1992).  

Menimo, da je potreba po pravočasni, strnjeni in ciljno usmerjeni spolni vzgoji za 
mladostnike z ZMDR, ki zajema vse komponente, nujna. Tu se zastavlja tudi naš 
raziskovalni problem, ali je ozaveščanje mladostnikov z ZMDR v obliki strnjenih in 
strukturiranih delavnic v okviru medpredmetnega povezovanja predmetnih področji 
razvijanja samostojnosti in splošne poučenosti primerna metoda poučevanja te 
populacije. 
 

2. CILJ RAZISKAVE IN RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

Cilj raziskave je preverjanje učinkovitosti izvajanja strnjenega in strukturiranega 
programa spolne vzgoje Izzivi odraščanja pri delu z mladostniki z ZMDR glede na 
usvojeno znanje o spolnosti. V skladu s ciljem so postavljena naslednja raziskovalna 
vprašanja: 
Raziskovalno vprašanje 1: Ali bodo mladostniki z ZMDR na osnovi sodelovanja v 
strukturiranem programu spolne vzgoje izboljšali raven znanja s področja 
anatomsko-fizioloških osnov spolnosti? 
Raziskovalno vprašanje 2: Ali bodo mladostniki z ZMDR na osnovi sodelovanja v 
strukturiranem programu spolne vzgoje izboljšali raven znanja s področja skrbi za 
zdravo in varno spolnost? 
Raziskovalno vprašanje 3: Ali bodo mladostniki z ZMDR na osnovi sodelovanja v 
strukturiranem programu spolne vzgoje izboljšali raven znanja s področja socialno-
emocionalnega vidika spolnosti? 
Raziskovalno vprašanje 4: Ali bodo mladostniki z ZMDR na osnovi sodelovanja v 
strukturiranem programu spolne vzgoje dosegli izboljšanje ravni splošnega znanja o 
spolnosti? 
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3. METODOLOGIJA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Uporabili smo evalvacijsko multiplo študijo primera s poudarkom na ocenjevanju 
programa delavnic o spolnosti, ki je osnovan na podlagi podatkov, pridobljenih s 
predtestom. Na osnovi spremembe v ravni znanja udeležencev delavnic s področja 
spolnosti s pomočjo kvantitativne vsebinske analize je možno sklepati na 
učinkovitost izvajanja programa. 

3.1. Opis vzorca 

V raziskavi je sodelovalo 10 mladostnikov z ZMDR, od tega 5 oseb moškega spola 
(50 %) in 5 oseb ženskega spola (50 %) posebnega programa 3., 4. in 5. stopnje, 
starih od 14 do 20 let, za katere smo predhodno pridobili soglasje staršev oz. 
skrbnikov in so pokazali interes za vključitev v delavnice o spolni vzgoji v okviru 
medpredmetnega povezovanja dveh predmetnih področji. Povprečna starost 
udeležencev je bila 17,5 let. Vsi udeleženci so imeli usvojene osnove branja in 
pisanja ter so bili sposobni verbalne komunikacije. 

3.2. Opis tehnik – inštrumentarija 

Da bi pridobili informacije, ključne za to raziskavo, smo potrebovali merski 
inštrument, ki bi omogočal preverjanje znanja s točno določenih treh področij 
spolnosti. Uporabili smo ustni preizkus znanja z naslovom Test znanja s področja 
spolnosti, ki je nastal za namen te raziskave.  

Pri oblikovanju inštrumentarija smo se opirali na smernice novejših raziskav iz 
področja spolnosti oseb z ZMDR, ki so podrobneje opisane v podpoglavju 
Metodično-didaktični vidik spolne vzgoje za osebe z zmerno motnjo v duševnem 
razvoju. 

Test znanja s področja spolnosti je tridelni preizkus, s katerim dobimo podatke o 
testirančevemu znanju s področja spolnosti, torej njegovo trenutno informiranost in 
pomanjkljivosti v znanju. V tej magistrski nalogi smo ga uporabili za načrtovanje 
učnega procesa spolne vzgoje za mladostnike z ZMDR in preverjanje njegove 
uspešnosti.  

Namenjen je mladostnikom in odraslim osebam z zmerno MDR z ali brez možnosti 
verbalnega komuniciranja. 

Izvajamo ga ustno. Za boljše razumevanje in lažje izkazovanje znanja je opremljen s 
slikovnim materialom, ki dodatno podkrepi pomen zastavljenega vprašanja in možnih 
odgovorov. Slikovni material lahko nadomestimo ali dopolnimo z drugimi ustreznimi 
ponazorili (npr. fotografije, ilustracije, ki jih najdemo v knjigah, revijah, časopisih, na 
spletnih straneh, konkretni material, kot so različna zaščitna sredstva ...). 

Test je celostno zastavljen. Zajema tri širša področja znanja o spolnosti:  

 anatomsko-fiziološke osnove spolnosti,  

 skrb za zdravo in varno spolnost ter  

 socialno-emocionalne osnove spolnosti.   

Vsako posamezno področje znanja vključuje deset vprašanj. Področje anatomsko-
fizioloških osnov spolnosti vključuje vprašanja, ki preverjajo specifična znanja o: 
spolni identiteti, spolnem razvoju, spolnih značilnostih, menstruaciji, spočetju, 
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nosečnosti  in porodu. Področje skrb za zdravo in varno spolnost vsebuje vprašanja, 
ki se nanašajo na: menstrualni koledarček, higieno in odgovorno spolno vedenje v 
smislu preventive pred spolno prenosljivimi boleznimi in neželeno nosečnostjo. 
Področje socialno-emocionalnih vidikov spolnosti z izbranimi vprašanji preverja 
znanje o: partnerskih odnosih, spolnem vedenju v različnih okoliščinah in reševanju 
problemskih situacij, vezanih na spolno nadlegovanje oz. spolno nasilje. Z večjim 
številom nalog za posamezno področje je zagotovljena diskriminativnost testa. 

Sestavljen je iz skupno tridesetih nalog zaprtega tipa, izmed katerih je devetindvajset 
nalog izbirnega tipa. V primeru nalog izbirnega tipa so navadno dani trije odgovori, 
izmed katerih je popolnoma pravilen le eden. Več možnih pravilnih odgovorov in 
hkrati več danih odgovorov vključujeta le dve nalogi. Pod zaporedno številko 3 in 4 
nalogi zahtevata poimenovanje oz. kazanje ženskih oz. moških sekundarnih spolnih 
znakov na podlagi risbe. Zato je tudi podana risba moškega oz. ženskega telesa s 
sekundarnimi spolnimi znaki. Naloga pod zaporedno številko 10 je naloga 
razvrščanja, ki od testiranca zahteva, da razvrsti pet dogodkov v ustrezno časovno 
zaporedje. Vprašanja so zastavljena jasno in razumljivo. Možni odgovori so jasni, 
nedvoumni in niso zavajajoči. Kot tak je primeren tudi za osebe, ki se ne zmorejo 
verbalno izražati, lahko pa pravilne odgovore pokažejo (npr. s prstom, roko, 
pokimajo). 

Odgovori so vrednoteni na podlagi natančno določenih kriterijev s točkami, ki smo jih 
vpisali v naprej pripravljeno listo. Kriteriji so poleg vsakega vprašanja tudi jasno 
definirani in razloženi. Tako je zagotovljena objektivnost testa.  

Vsebina vprašanj se nanaša na splošne cilje učnih načrtov za predmetna področja 
intimno življenje in spolnost (VI. stopnja), razvijanje samostojnosti (III., IV. in V. 
stopnja) in splošna poučenost (III., IV. in V. stopnja). Vsebinsko veljavnost so 
potrdile tudi tri defektologinje oz. specialne in rehabilitacijske pedagoginje (Alenka 
Vidic Grmek, Mateja Breznar, Alja Lečnik), ki sodelujejo v PPVIZ in imajo celosten 
vpogled v njega. 

Ker smo želeli preveriti zanesljivost testa, smo predhodno s Cronbachovim 
koeficientom alfa izračunali notranjo skladnost oz. notranjo konsistentnost testa. 
Rezultat združenih sklopov kaže na odlično zanesljivost (α=0,901) celotnega testa, 
rezultati posameznih sklopov pa so potrdili dobro zanesljivost (α=0,748) za sklop 
Anatomsko-fiziološke osnove spolnosti, dobro zanesljivost (α=0,723) za sklop Skrb 
za zdravo in varno spolnost ter dobro zanesljivost (α=0,725) za sklop Socialno-
emocionalne osnove spolnosti. 

Izvedba testa je individualna in traja približno eno uro. Med posameznimi sklopi je 
zaželeno nekaj časa predvideti za krajši odmor. Kadar želimo pridobiti informacije o 
znanju s posameznega področja spolnosti, lahko izvedemo samo posamezen sklop. 

Vsak pravilen odgovor je vreden dve točki, nepravilen pa nič točk. Pri nekaterih 
nalogah (naloge pod zaporedno številko 2, 3, 4, 7, 8, 10) je možnost delno 
pravilnega odgovora, ki ga ovrednotimo z eno točko. Odgovore beležimo v 
evalvacijsko tabelo, ki nam posreduje število točk testiranca za posamezno 
vsebinsko področje spolnosti in skupno število točk (gl. Priloga 1).  



39 
 

3.3. Opis,  potek zbiranja podatkov 

Podatki so se zbirali ustno s pomočjo Testa znanja iz področja spolnosti. Testiranje 
udeležencev je potekalo dvakrat po eno uro. Izvedba predtesta za preverjanje ravni 
predznanja o spolnosti je potekala en teden pred začetkom delavnic, izvedba testa 
za preverjanje ravni znanja po sodelovanju v delavnicah pa en mesec po koncu na 
individualnih srečanjih v mirnem prostoru. Pridobljene podatke smo beležili v vnaprej 
pripravljeno evalvacijsko listo. Proces zbiranja podatkov je potekal brez zapletov in 
posebnosti z visoko stopnjo angažiranosti učencev. Pri inicialnem zbiranju podatkov 
je bil učencem v veliko pomoč dodatni slikovni material in ostale možnosti, ki so 
minimizirale zahtevo po verbalnem odgovoru in spodbujale posameznikov priklic 
podatkov. Pri finalnem zbiranju podatkov pa so udeleženci pogosto samostojno 
odgovorili na zastavljeno vprašanje, ne da bi potrebovali oporo v obliki potencialno 
možnih izbirnih odgovorov.  

3.3.1. Program spolne vzgoje 

Program spolne vzgoje z naslovom Izzivi odraščanja je nastal na podlagi podatkov, 
pridobljenih s predtestom in informacijami iz učnega načrta za predmetno področje 
intimno življenje in spolnost ter učnih načrtov za predmetni področji splošne 
poučenosti in razvijanja samostojnosti III., IV. in V. stopnje. Sestavljen je iz petnajstih 
delavnic, ki so potekale strnjeno trikrat tedensko v dvomesečnem obdobju po dve uri 
v okviru medpredmetnega povezovanja dveh predmetnih področij: razvijanje 
samostojnosti in splošna poučenost. Na delavnicah so udeleženci sodelovali v 
različnih dejavnostih, ki so od njih zahtevale visoko stopnjo aktivnosti.  

Delavnice programa so vključevale vsebine s treh širših področij znanja o spolnosti, 
ki so se med seboj prepletala. Ta področja so naslednja: 

 anatomsko-fiziološke osnove spolnosti,  

 skrb za zdravo in varno spolnosti ter  

 socialno-emocionalni vidiki spolnosti.  
Naslovi delavnic so nadpomenke vsebine in so naslednji: Moje telo: 
samospoznavanje in spoznavanje drugih udeležencev, zunanji spolni organi in 
sekundarni spolni znaki, Moje telo: osebna higiena in intimna nega, Moje telo: 

zunanji in notranji spolni organi,  Moje telo:  menstruacija, življenjska obdobja, 

Čustvovanje: zaljubljenost, čustvovanje – od zaljubljenosti k ljubezni, spolno 

prenosljive bolezni in zaščita, spočetje, nosečnost, porod, spolno nadlegovanje in 

spolna zloraba, dotiki in golota, pasti spleta, družina, obisk ginekologa. 

Pri načrtovanju delavnic smo si pomagali z različno literaturo, kot so npr. različni 
medicinski priročniki, anatomski atlasi, medicinski leksikoni, navodila za uporabo, 
spolni priročniki, bonton, spletne strani, ki se nanašajo na varno uporabo spleta, 
literatura iz področja razvojne psihologija, priročniki, spletne strani, namenjene 
mladostnikom ... Posamezne delavnice so se nanašale na konkretno temo. Na 
začetku vsake delavnice smo preverili predznanje osnovnih pojmov, potrebnih za 
aktivno sodelovanje na delavnici in poskrbeli za njihovo utrjevanje. Vsaka delavnica 
se je nanašala na drugo področje, ki so ga učenci aktivno usvajali preko različnih 
učnih oblik (individualna, v dvojicah, skupinska, skupna)  in metod dela (pogovor, 
diskusija, igra vlog, ogled (animiranega) filma, izražanje z gibom, izdelovanje 
plakatov, izkustveno učenje, reševanje praktičnih problemov, reševanja učnih oz. 
delovnih listov, snemanje filma ...). Zaključek posamezne delavnice pa je bil 
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namenjen utrjevanju na novo usvojenega znanja, evalviranju delavnice, vloženega 
truda in vpogledu v lastna čustva. Po potrebi smo dejavnosti tudi individualizirali oz. 
diferencirali glede na interese in sposobnosti učencev. Uporabljali smo veliko 
slikovnega ali konkretnega materiala.  

Na naslednjih straneh je v tabeli (gl. Tabelo 2) na kratko predstavljena vsebina po 
posameznih delavnicah s splošnimi učnimi cilji posamezne delavnice v povezavi s 
splošnimi učnimi cilji in področji učnega načrta Intimno življenje in spolnost (v 
nadaljevanju UN). V prilogi (gl. Priloga 2) je predstavljen primer priprave za  
delavnico z naslovom Pasti spleta s potrebnim slikovnim gradivom. Če želimo, lahko 
predlagano gradivo prilagodimo, npr. nadomestimo s primernejšim oz. bolj nazornim 
gradivom, spremenimo barvo ozadja, velikost, barvo, tip črk, male tiskane črke 
nadomestimo z velikimi, zapise odstranimo (če so moteči), spremenimo velikost, 
prilagodimo velikost razmikov med vrsticami. 



41 
 

Tabela 2: Vsebina programa Izzivi odraščanja 

1. SAMOSPOZNAVANJE IN SPOZNAVANJE DRUGIH UDELEŽENCEV 

Splošni učni cilji programa spolne vzgoje: Izzivi odraščanja Okvirni potek dejavnosti 

Učenec/-ka: 

 pozna pravila sodelovanja v programu, 

 se predstavi, 

 spoznava ostale člane skupine, 

 razvija zaupanje vase in ostale člane skupine. 

 predstavitev učitelja in pogovor o pravilih sodelovanja v 
programu; 

- predstavitev dveh temeljnih pravil in pogovor o njih, 
- lastna predstavitev z gibom, ki predstavlja učenčevo 

lastno ime; 

 samospoznavanje: 
- pisanje spoznanj o sebi na risalni list ali reševanje 

učnega lista To sem jaz (risanje in/ali pisanje); 

 spoznavanje drugih članov skupine: 
- predstavitev partnerju v paru s pomočjo rešenega 

učnega lista To sem jaz,  
- poslušanje predstavitve partnerja v paru, postavljanje 

vprašanj, 
- predstavitev partnerja celotni skupini, 
- prijazno pozdravljanje ob srečanju ob spremljavi umirjene 

glasbe. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja splošna poučenost (III.–V. 
st.) 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 

 navajanje na razumevanje in upoštevanje pravil, ki omogočajo 
socialno interakcijo, socialno učenje, 

 razvijanje občutka pripadnosti, spoštovanje drugih, 

 spodbujanje k aktivnemu opazovanju in sodelovanju v 
spoznavanju oseb. 

JEZIK: 

 razvijanje neverbalnega sporazumevanja; 

 razvijanje govornih sposobnosti; 

 navajanje na razumevanje govornih sporočil. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja razvijanje samostojnosti (III. 
– V. st.) 

 oblikovati in privzgojiti osnovna pravila primernega vedenja in 
ustrezne socialne navade. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja intimno življenje in spolnost 
(VI. st.) 

Odnosi med ljudmi in dialog, asertivnost:  

 pridobivanje temeljnih znanj o medsebojnih odnosih, intimnosti in 
človekovi spolnosti; 

 oblikovanje in razvoj samospoštovanja ter samouresničevanja; 

 razvoj spolne identitete. 
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(Nadaljevanje Tabele 2) 

2. MOJE TELO: ZUNANJI SPOLNI ORGANI IN SEKUNDARNI SPOLNI ZNAKI  

Splošni učni cilji programa spolne vzgoje: Izzivi odraščanja Okvirni potek dejavnosti 

Učenec/-ka: 

 pozna zunanje spolne organe, 

 pozna sekundarne spolne znake,  

 pozna 4 intimna področja. 

 osnovni deli telesa: 
- poimenovanje in kazanje glavnih delov, 
- ubesedenje nalog posameznih delov telesa/organov, 
- risanje lastnega telesa, 
- gibanje po prostoru z vodečo vlogo enega dela telesa, 

- primerjanje po zunanjih značilnostih in značajskih 
potezah, 

- primerjanje fotografiji oblečenega mladostnika in 
mladostnice (razlike in podobnosti med spoloma); 

 zunanji spolni organi: 
- kazanje, imenovanje zunanjih spolnih organov na 

fotografiji, 
- primerjanje po spolu s pomočjo fotografij, 
- pritrjevanje zunanjih spolnih organov na obris telesa in 

poimenovanje; 

 sekundarni spolni znaki: 
- kazanje sekundarnih spolnih znakov na fotografiji in 

poimenovanje, 
- primerjanje po spolu s pomočjo fotografij, 
- pritrjevanje sekundarnih spolnih znakov na obris in 

poimenovanje; 

 4 intimna področja: 
- razlaga pomena 4 intimnih področji na konkretnih 

primerih s slikovnim materialom, 

- nakazovanje intimnih področji na lastnem telesu in 
poimenovanje, 

- označevanje intimnih področji na delovnem listu. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja splošna poučenost (III.–V. 
st.) 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 

 navajanje na razumevanje in upoštevanje pravil, ki omogočajo 
socialno interakcijo, socialno učenje; 

 razvijanje občutka pripadnosti, spoštovanje drugih; 

 spodbujanje k aktivnemu opazovanju in sodelovanju v 
spoznavanju oseb. 

JEZIK: 

 razvijanje neverbalnega sporazumevanja; 

 razvijanje govornih sposobnosti; 

 navajanje na razumevanje govornih sporočil. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja razvijanje samostojnosti 
(III.–V. st.) 

 usvajanje prvin, vezanih na zdravje, spolnost in varnost. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja intimno življenje in spolnost 
(VI. st.) 

Biološke osnove:  

 prepoznavanje in poimenovanje delov telesa in spolne organe; 

 pridobivanje temeljnih znanj o spolnem razvoju. 
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(Nadaljevanje Tabele 2) 

3. MOJE TELO: OSEBNA HIGIENA IN INTIMNA NEGA 

Splošni učni cilji programa spolne vzgoje: Izzivi odraščanja Okvirni potek dejavnosti 

Učenec/-ka: 

 pozna osnovno telesno nego, 

 razume, da osnovna telesna nega zajema tudi intimno nego, 

 pozna korake intimne nege. 

 osnovna telesna nega/higiena 
- ogled kratkega filma na temo osebne higiene, 
- vodeni pogovor po ogledu filma, 
- pantomima na temo elementi osebne higiene, 
- predstavitev, demonstracija osnovnih elementov 

vsakodnevne osebne nege/higiene in mladostnikova 
ponovitev pomembnih, dnevnih korakov telesne nege; 

 intimna nega 
- predstavitev intimne nege s pomočjo slikovnega 

materiala, 
- primerjanje vpliva različnih oblačil na naše počutje (ogled 

oblačil in spodnjega perila, primerjava glede na material 
in udobje, ki nam ga nudijo),  

- demonstracija intimne nege po korakih na lutki, 
- skrb za osebno higieno in intimno nego pri dojenčku 

(izvajanje po korakih, ubeseditev korakov, snemanje) – 
vaja na lutki. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja splošna poučenost (III.–V. 
st.) 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 

 navajanje na razumevanje in upoštevanje pravil, ki omogočajo 
socialno interakcijo, socialno učenje; 

 razvijanje občutka pripadnosti, spoštovanje drugih; 

 spodbujanjem k aktivnemu opazovanju in sodelovanju v 
spoznavanju oseb. 

JEZIK: 

 razvijanje neverbalnega sporazumevanja; 

 razvijanje govornih sposobnosti; 

 navajanje na razumevanje govornih sporočil. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja razvijanje samostojnosti 
(III.–V. st.) 

 usvajanje prvin, vezanih na zdravje, spolnost in varnost; 

 oblikovati in privzgojiti osnovna pravila primernega vedenja in 
ustrezne socialne navade; 

 osvajanje osnovnih higienskih navad. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja intimno življenje in spolnost 
(VI. st.) 

Biološke osnove: 

 prepoznavanje in poimenovanje delov telesa in spolnih organov. 
Osebna higiena: 

 spoznavanje dnevne higiene ženskih in moških spolnih organov. 
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(Nadaljevanje Tabele 2) 

4. MOJE TELO: ZUNANJI IN NOTRANJI SPOLNI ORGANI 

Splošni učni cilji programa spolne vzgoje: Izzivi odraščanja Okvirni potek dejavnosti 

Učenec/-ka: 

 pozna notranje spolne organe, 

 pozna razliko med zunanjimi in notranjimi spolnimi organi. 

 razlika med notranjimi in zunanjimi spolnimi organi: 
- razlaga razlike med notranjimi/zunanjimi spolnimi organi 

s pomočjo anatomskega modela človeka, 
- razlaga razlike med notranjimi/zunanjimi spolnimi organi 

s kretnjo (npr. za notranje spolne organe vrtanje s 
kazalcem v spodnji del trebušne votline); 

 notranji spolni organi 
- imenovanje in/ali kazanje notranjih spolnih organov na 

anatomskem modelu, 
- sestavljanje sestavljanke na temo Notranji spolnih organi, 
- razlaga osnovnih nalog notranjih spolnih organov s 

slikovnim prikazom, 
- povezovanje sličic notranjih spolnih organov z njihovo 

nalogo, ki je predstavljena s sličico in ubeseditev glavne 
naloge posameznega organa. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja splošna poučenost (III.–V. 
st.) 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 

 navajanje na razumevanje in upoštevanje pravil, ki omogočajo 
socialno interakcijo, socialno učenje; 

 razvijanje občutka pripadnosti, spoštovanje drugih; 

 spodbujanje k aktivnemu opazovanju, sodelovanju v 
spoznavanju oseb. 

JEZIK: 

 razvijanje neverbalnega sporazumevanja; 

 razvijanje govornih sposobnosti; 

 navajanje na razumevanje govornih sporočil. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja razvijanje samostojnosti 
(III.–V. st.) 

 usvajanje prvin, vezanih na zdravje, spolnost in varnost. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja intimno življenje in spolnost 
(VI. st.) 

Biološke osnove:  

 prepoznavanje in poimenovanje delov telesa in spolnih organov. 
Odnosi med ljudmi in dialog, asertivnost: 

 oblikovanje in razvoj samospoštovanja ter samouresničevanja; 

 razvoj spolne identitete. 
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(Nadaljevanje Tabele 2) 

5. MOJE TELO:  MENSTRUACIJA 

Splošni učni cilji programa spolne vzgoje: Izzivi odraščanja Okvirni potek dejavnosti 

Učenec/-ka: 

 spozna menstrualni ciklus, 

 spozna uporabo menstrualnega koledarčka, 

 zna poskrbeti za zdravje v času menstruacije, 

 pozna potencialen vpliv menstrualnega cikla na fizično, psihično 
počutje. 

 menstrualni ciklus, menstrualni koledarček: 
- ogled reklame za vložke, 
- vodeni pogovor po ogledu reklame, 
- razlaga in pogovor: 

- menstrualni ciklus (menstruacija, ovulacija PMS),  

- menstrualni koledarček (predstavitev, pomen 
rednega označevanja), 

- izdelava plakata po korakih (menstrualni ciklus, PMS, 
menstrualni koledarček); 

 skrb za zdravje v času menstruacije: 
- razlaga in pogovor na temo vaginalni izločki, 
- mešanje vaginalnih izločkov s pomočjo tempera 

barvic, 
- nadaljevanje plakata (vaginalni izločki), 
- predstavitev in pogovor na temo Skrb za zdravje v 

času menstruacije (splošne smernice, raziskovanje 
higienskih pripomočkov, podrobnejša predstavitev in 
raba vložkov – pomen kapljic na embalaži), 

- dokončanje plakata (skrb za zdravje v času 
menstruacije), 

- predstavitev plakata po skupinah (vsaka skupina se 
pripravi in predstavi določeno poglavje). 

Splošni učni cilji  predmetnega področja splošna poučenost (III.–V. st.) 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 

 spodbujanje k aktivnemu opazovanju, sodelovanju v spoznavanju 
oseb. 

JEZIK: 

 razvijanje neverbalnega sporazumevanja; 

 razvijanje govornih sposobnosti; 

 navajanje na razumevanje govornih sporočil. 

Splošni učni cilji predmetnega področja razvijanje samostojnosti (III.–V. 
st.) 

 usvajanje prvin, vezanih na zdravje, spolnost in varnost; 

 usvajanje osnovnih higienskih navad; 

 oblikovati in privzgojiti osnovna pravila primernega vedenja in 
ustrezne socialne navade; 

 naučiti se primerno ravnati v primeru bolezni in v izjemnih situacijah. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja intimno življenje in spolnost (VI. 
st.) 

Biološke osnove: 

 razumevanje menstruacije. 
Osebna higiena: 

 spoznavanje uporabe higienskih sredstev v času menstruacije, 

 poznavanje izvajanje higiene v času menstruacije. 



46 
 

(Nadaljevanje Tabele 2) 

6. ŽIVLJENJSKA OBDOBJA 

Splošni učni cilji programa spolne vzgoje: Izzivi odraščanja Okvirni potek dejavnosti 

Učenec/-ka: 

 ve, da se naše telo spreminja v različnih življenjskih obdobjih. 

 pozna različna življenjska obdobja (dojenček, otrok, mladostnik, 
odrasel). 

 razvojna obdobja: 
- predstavitev svojih razvojnih/življenjskih obdobji s 

pomočjo fotografij, 
- ugotavljanje razlik na podlagi 2 fotografij iz različnih 

življenjskih obdobji s pomočjo tabele v dvojicah, 
- predstavitev  ugotovljenih razlik različnih življenjskih 

obdobji celotni skupini v dvojicah, 
- razvrščanje lastnih fotografij po življenjskih obdobjih 

(dojenček, otrok, najstnik), 
- predstavitev poteka svojega življenja po življenjskih  

obdobjih partnerju v dvojici, 
- izdelovanje skupnega časovnega traku s pomočjo 

predloge (časovni trak), 
- skupno ugotavljanje podobnosti in razlik v krogu, 
- sestavljanje sestavljank (dečka, deklice, mladostnika, 

mladostnice), 
- pritrjevanje sekundarnih spolnih znakov na ustrezen 

model po spolu. 
 
 
 

Splošni učni cilji  predmetnega področja splošna poučenost (III.–V. st.) 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 

 navajanje na razumevanje in upoštevanje pravil, ki omogočajo 
socialno interakcijo, socialno učenje; 

 razvijanje občutka pripadnosti, spoštovanje drugih; 

 spodbujanje k aktivnemu opazovanju, sodelovanju v spoznavanju 
oseb. 

JEZIK: 

 razvijanje govornih sposobnosti; 

 navajanje na razumevanje govornih sporočil. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja razvijanje samostojnosti (III. – 
V. st.) 

 usvajanje prvin, vezanih na zdravje, spolnost in varnost. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja intimno življenje in spolnost (VI. 
st.) 

Biološke osnove:  

 pridobivanje temeljnih znanj o spolnem razvoju. 
Odnosi med ljudmi in dialog, asertivnost, istospolna in heteroseksualna 
spolna usmerjenost, platonska in telesna ljubezen: 

 pridobivanje temeljnih znanj o medsebojnih odnosih, intimnosti in 
človekovi spolnosti; 

 razumevanje partnerske vloge in spoznavanje elementov dobrega 
medsebojnega odnosa. 
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(Nadaljevanje Tabele 2) 

7. ČUSTVOVANJE: ZALJUBLJENOST 

Splošni učni cilji programa spolne vzgoje: Izzivi odraščanja Okvirni potek dejavnosti 

Učenec/-ka: 

 pozna  socialno-emocionalne značilnosti (naloge) posameznih razvojnih obdobji, 

 prepozna in izrazi osnovna čustva, 

 prepozna znake zaljubljenosti/simpatije. 

 

 socialno-emocionalne značilnost/naloge 
razvojnih obdobij: 

- razvrščanje sličic po razvojnih obdobjih,  
- poimenovanje razvojnega obdobja, ki ga 

prikazuje sličica,  
- opis sličice (naloge posameznega 

razvojnega obdobja); 

 osnovna čustva ter mladostništvo in 
zaljubljenost: 

- ogled mladinskega filma na temo 
Zaljubljenost, 

- izpostavitev prizorov v filmu, ki 
prikazujejo različna čustva s pomočjo 
vnaprej določenih vprašanj (med filmsko 
predstavo), 

- pogovor po filmu z vnaprej določenimi 
vprašanji na temo Zaljubljenost.   

Splošni učni cilji  predmetnega področja splošna poučenost (III.–V. st.) 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 

 ozaveščanje, razumevanje in izražanje svojih potreb, čustev; 

 navajanje na razumevanje in upoštevanje pravil, ki omogočajo socialno 
interakcijo, socialno učenje; 

 razvijanje občutka pripadnosti, spoštovanje drugih; 

 spodbujanje k aktivnemu opazovanju in sodelovanju v spoznavanju oseb. 
JEZIK: 

 razvijanje neverbalnega sporazumevanja; 

 razvijanje govornih sposobnosti; 

 navajanje na razumevanje govornih sporočil. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja razvijanje samostojnosti (III.–V. st.) 

 usvajanje prvin, vezanih na zdravje, spolnost in varnost; 

 oblikovati in privzgojiti osnovna pravila primernega vedenja in ustrezne socialne 
navade. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja intimno življenje in spolnost (VI. st.) 

Biološke osnove: 

 pridobivanje temeljnih znanj o spolnem razvoju. 
Odnosi med ljudmi in dialog, asertivnost, istospolna in heteroseksualna spolna 
usmerjenost, platonska in telesna ljubezen: 

 pridobivanje temeljnih znanj o medsebojnih odnosih, intimnosti in človekovi 
spolnosti; 

 razumevanje partnerske vloge in spoznavanje elementov dobrega 
medsebojnega odnosa. 
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(Nadaljevanje Tabele 2) 

8. ČUSTVOVANJE – OD ZALJUBLJENOSTI K LJUBEZNI 

Splošni učni cilji programa spolne vzgoje: Izzivi odraščanja Okvirni potek dejavnosti 

Učenec/-ka: 

 pozna različna čustva, 

 pozna razliko med zaljubljenostjo, ljubeznijo in ljubosumjem. 

 osnovna čustva: 
- izražanje čustev s pantomimo; 

 zaljubljenost, ljubezen in ljubosumje: 
- predstavitev člankov na temo Zaljubljenost, ljubezen 

in pogovor o njih, 

- skupno izdelovanje plakata na temo Razlike med 
zaljubljenostjo, ljubeznijo in ljubosumjem, 

- predstavitev plakata po poglavjih, 
- reševanje ljubezenskih problemov s pogovorom in 

igro vlog, 
- reševanje delovnega lista na temo Zaljubljenost, 

ljubezen, ljubosumje, jeza. 
 
 

Splošni učni cilji  predmetnega področja splošna poučenost (III.–V. st.) 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 

 ozaveščanje, razumevanje in izražanje svojih potreb, čustev; 

 navajanje na razumevanje in upoštevanje pravil, ki omogočajo 
socialno interakcijo, socialno učenje; 

 razvijanje občutka pripadnosti, spoštovanje drugih; 

 spodbujanje k aktivnemu opazovanju in sodelovanju v spoznavanju 
oseb. 

JEZIK: 

 razvijanje neverbalnega sporazumevanja; 

 razvijanje govornih sposobnosti; 

 navajanje na razumevanje govornih sporočil. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja razvijanje samostojnosti (III.–V. 
st.) 

 usvajanje prvin, vezanih na zdravje, spolnost in varnost; 

 oblikovati in privzgojiti osnovna pravila primernega vedenja in 
ustrezne socialne navade. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja intimno življenje in spolnost (VI. 
st.) 

Odnosi med ljudmi in dialog, asertivnost, istospolna in hetero-seksualna 
spolna usmerjenost, platonska in telesna ljubezen: 

 pridobivanje temeljnih znanj o medsebojnih odnosih, intimnosti in 
človekovi spolnost; 

 razumevanje partnerske vloge in spoznavanje elementov dobrega 
medsebojnega odnosa. 
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(Nadaljevanje Tabele 2) 

9. SPOLNO PRENOSLJIVE BOLEZNI IN ZAŠČITA 

Splošni učni cilji programa spolne vzgoje: Izzivi odraščanja Okvirni potek dejavnosti 

Učenec/ -ka: 

 pozna pogoje varnega spolnega odnosa. 

 pozna možne  posledice rizičnega spolnega obnašanja. 

 pozna namen in uporabo kontracepcijskih sredstev. 

 spolno prenosljive bolezni in kontracepcijska 
sredstva: 

- pogovor na temo pravi čas za resno zvezo, 
- reševanje delovnega lista na temo Resna 

zveza, 
- razlaga izrazov spolni odnos s pomočjo 

ustrezne strokovne literature in slikovnega 
materiala,  

- razlaga in pogovor o pogojih ter odgovornosti 
posameznika za zdrav, odgovoren spolni 
odnos, 

- slikovna predstavitev možnih posledic 
neodgovornega vedenja pri spolnem odnosu, 

- izdelava simbola boja proti AIDS/HIV, 
- ogled in predstavitev različnih oblik 

kontracepcije, 
- reševanje delovnega lista Varna in zdrava 

spolnost, preverjanje dobljenih rezultatov in 
njihova utemeljitev, 

- pogovor o spolno prenosljivih boleznih s 
pomočjo vnaprej določenih vprašanj, 
opremljenih s slikami. 

 

Splošni učni cilji  predmetnega področja splošna poučenost (III.–V. st.) 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 

 spodbujanje k aktivnemu opazovanju in sodelovanju v spoznavanju oseb 
JEZIK: 

 razvijanje govornih sposobnosti; 

 navajanje na razumevanje govornih sporočil 

Splošni učni cilji  predmetnega področja razvijanje samostojnosti (III.–V. st.) 

 usvajanje prvin, vezanih na zdravje, spolnost in varnost; 

 oblikovati in privzgojiti osnovna pravila primernega vedenja in ustrezne 
socialne navade 

 usvajanje prvin, vezanih na zdravje, spolnost in varnost; 

 usvajanje osnovnih higienskih navad; 

 naučiti se primerno ravnati v primeru bolezni in v izjemnih situacijah 

Splošni učni cilji  predmetnega področja intimno življenje in spolnost (VI. st.) 

Zanositev, nosečnost, kontracepcija: 

 ozaveščanje o pomenu kontracepcije, 

 poznavanje načinov preprečevanja zanositve. 
Odnosi med ljudmi in dialog, asertivnost, istospolna in heteroseksualna 
spolna usmerjenost, platonska in telesna ljubezen: 

 pridobivanje temeljnih znanj o medsebojnih odnosih, intimnosti in 
človekovi spolnost, 

 razumevanje partnerske vloge in elementov dobrega medsebojnega 
odnosa. 
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(Nadaljevanje Tabele 2) 

10. SPOČETJE, NOSEČNOST, POROD 

Splošni učni cilji programa spolne vzgoje: Izzivi odraščanja Okvirni potek dejavnosti 

Učenec/-ka: 

 pozna pojem oploditev/spočetje. 

 razume pojem nosečnost. 

 razume pojem porod. 

 notranji spolni organi: 
- povezovanje sličic notranjih spolnih organov z 

njihovo nalogo; 

 spočetje: 
- razlaga pojma spočetje oz. oploditev  s pomočjo 

strokovne literature, ustreznega slikovnega 
materiala, 

- izdelava modela oplojenega jajčeca (kroglica iz 
stiropora, ki predstavlja jajčece in zobotrebca, ki 
predstavlja semenčico)  z razlago; 

 nosečnost: 
- razlaga pojma nosečnost s pomočjo strokovne 

literature, ustreznega slikovnega materiala in 
Power point predstavitve; 

- skupno iskanje razlik (telesne spremembe pri 
materi, telesne spremembe pri otroku); 

 porod: 
- ogled primernega filma na temo Porod, 
- sestavljanje sestavljanke od spočetja do poroda, 
- izdelovanje miselnega vzorca na celotno temo. 
 

Splošni učni cilji  predmetnega področja splošna poučenost (III.–V. st.) 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 

 spodbujanje k aktivnemu opazovanju in sodelovanju v spoznavanju 
oseb. 

JEZIK: 

 razvijanje govornih sposobnosti; 

 navajanje na razumevanje govornih sporočil. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja razvijanje samostojnosti (III.–V. st.) 

 usvajanje prvin, vezanih na zdravje, spolnost in varnost; 

 oblikovati in privzgojiti osnovna pravila primernega vedenja in ustrezne 
socialne navade 

 usvajanje prvin, vezanih na zdravje, spolnost in varnost; 

 usvajanje osnovnih higienskih navad; 

 naučiti se primerno ravnati v primeru bolezni in v izjemnih situacijah. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja intimno življenje in spolnost (VI. st.) 

Zanositev, nosečnost, kontracepcija: 

 razumevanje nosečnosti in poroda. 
Odnosi med ljudmi in dialog, asertivnost, istospolna in heteroseksualna 
spolna usmerjenost, platonska in telesna ljubezen: 

 pridobivanje temeljnih znanj o medsebojnih odnosih, intimnosti in 
človekovi spolnost; 

 razumevanje partnerske vloge in spoznavanje elementov dobrega 
medsebojnega odnosa. 
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(Nadaljevanje Tabele 2) 

11. SPOLNO NADLEGOVANJE IN SPOLNA ZLORABA 

Splošni učni cilji programa spolne vzgoje: Izzivi odraščanja Okvirni potek dejavnosti 

Učenec/-ka: 

 prepozna  spolno nadlegovanje, spolno zlorabo, 

 razume, da je spolno nadlegovanje/zloraba nedopustno, 

 ve, kam po pomoč v primeru spolnega nadlegovanja/zlorabe. 

 spolno nadlegovanje in spolna zloraba: 
- ogled filma na temo Spolno nasilje z razlago, 
- predstavitev časopisnih člankov na dano temo 

in pogovor, 
- izdelava plakata s pomembnimi spoznanji iz 

različnih člankov in predstavitev teme Spolno 
nadlegovanje/zloraba, 

- pogovor s pomočjo vprašanj o različnih prizorih 
spolnega nadlegovanja, 

- razlaga pojma spolna zloraba s pomočjo 
slikovnega materiala, 

- izdelava SOS liste, 
- razlaga vprašalnika za lažje prepoznavanje 

spolne zlorabe, 
- ogled risanega filma o spolnem nasilju. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja splošna poučenost (III.–V. st.) 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 

 ozaveščanje, razumevanje in izražanje svojih potreb, čustev; 

 navajanje na razumevanje in upoštevanje pravil, ki omogočajo socialno 
interakcijo, socialno učenje; 

 razvijanje občutka pripadnosti, spoštovanje drugih; 

 spodbujanje k aktivnemu opazovanju in sodelovanju v spoznavanju oseb. 
JEZIK: 

 razvijanje neverbalnega sporazumevanja; 

 razvijanje govornih sposobnosti; 

 navajanje na razumevanje govornih sporočil 

Splošni učni cilji  predmetnega področja razvijanje samostojnosti (III.–V. st.) 

 usvajanje prvin, vezanih na zdravje, spolnost in varnost; 

 oblikovati in privzgojiti osnovna pravila primernega vedenja in ustrezne 
socialne navade. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja intimno življenje in spolnost (VI. st.) 

Odnosi med ljudmi in dialog, asertivnost, istospolna in heteroseksualna 
spolna usmerjenost, platonska in telesna ljubezen: 

 prepoznavanje potencialno nevarnih okoliščin in zaščita pred zlorabo; 

 pridobivanje temeljnih znanj o medsebojnih odnosih, intimnosti in 
človekovi spolnost; 

 razumevanje partnerske vloge in spoznavanje elementov dobrega 
medsebojnega odnosa. 
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(Nadaljevanje Tabele 2) 

12. DOTIKI IN GOLOTA 

Splošni učni cilji programa spolne vzgoje: Izzivi odraščanja Okvirni potek dejavnosti 

Učenec/-ka: 

 prepozna primernost dotikov, 

 prepozna primernost golote v različnih situacijah, 

 pokaže naklonjenost na primeren način. 

 štiri intimna področja:  
- kazanje, ubeseditev 4 področij; 

 dotiki: 
- žreb kartic osebe, ki jih srečujemo 

v različnih situacijah, nakazovanje, 
ubeseditev primernih dotikov med 
osebami v različnih medosebnih 
relacijah, razlaga,  

- pogovor o potencialnih odzivih v 
primeru neustreznih dotikov 
(prošnja, SOS-lista), 

- pogovor in razlaga 
samozadovoljevanja s pomočjo 
kartic situacij, kjer se smemo/ne 
smemo samozadovoljevati; 

 golota: žreb kartic situacij, kjer 
smemo/ne smemo biti slečeni, 
razlikovanje primernosti golote v 
posamezni situaciji; 

 naklonjenost: 
- ogled kratkega filma na temo Prvi 

zmenek (brez/s komentarji), 
pogovor o (ne)ustreznosti vedenja, 
čustvih s pomočjo kartic, 

- igra vlog v dvojicah na temo Prvi 
zmenek, komentar ustreznih 
situacij. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja splošna poučenost (III.–V. st.) 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 

 ozaveščanje, razumevanje in izražanje svojih potreb, čustev; 

 navajanje na razumevanje in upoštevanje pravil, ki omogočajo socialno interakcijo, 
socialno učenje; 

 razvijanje občutka pripadnosti, spoštovanje drugih; 

 spodbujanje k aktivnemu opazovanju in sodelovanju v spoznavanju oseb 
JEZIK: 

 razvijanje neverbalnega sporazumevanja; 

 razvijanje govornih sposobnosti; 

 navajanje na razumevanje govornih sporočil 

Splošni učni cilji  predmetnega področja razvijanje samostojnosti (III.–V. st.) 

 usvajanje prvin, vezanih na zdravje, spolnost in varnost; 

 oblikovati in privzgojiti osnovna pravila primernega vedenja in ustrezne socialne navade 

Splošni učni cilji predmetnega področja intimno življenje in spolnost (VI. st.) 

Odnosi med ljudmi in dialog, asertivnost, platonska in telesna ljubezen, istospolna in 
heteroseksualna spolna usmerjenost, samozadovoljevanje: 

 pridobivanje temeljnih znanj o medsebojnih odnosih, intimnosti in spolnost, 

 razumevanje partnerske vloge in spoznavanje elementov dobrega medsebojnega 
odnosa 

 prepoznavanje potencialno nevarnih okoliščin in zaščita pred zlorabo; 

 razlikovanje med kulturno sprejemljivim in nesprejemljivim spolnim vedenjem; 

 razlikovanje oblik spolnega vedenja. 
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(Nadaljevanje Tabele 2) 

13. PASTI SPLETA 

Splošni učni cilji programa spolne vzgoje: Izzivi odraščanja Okvirni potek dejavnosti 

Učenec/-ka: 

 prepozna  spletno nadlegovanje, 

 ve, kam po pomoč v primeru spletnega nadlegovanja, 

 razume razliko med ljubeznijo in pornografijo. 

 spolno nadlegovanje in spolna zloraba: 
- ubeseditev različnih oblik spolnega 

nadlegovanja/zlorabe, pogovor o načinih 
preventive pred zlorabo/nadlegovanjem 
(ponovitev) 

 spletno nadlegovanje: 
- ogled filma Neprimerni stiki in vsebine na 

internetu, pogovor s poudarkom na načinih 
preprečevanja spletnega nadlegovanja, 

- ogled filma o objavljanju fotografij in 
videov na internetu in usmerjeni pogovor z 
razlago nejasnosti, 

- reševanje delovnega lista Objava fotografij 
na spletu, 

- predstavitev težave neke mladostnice (fant 
jo spodbuja k ogledu filmov s pornografsko 
vsebino in spolnim odnosom) in iskanje 
rešitev njenega problema, 

- predstavitev zmenka z »znancem« s 
spleta z lažno identiteto in iskanje rešitev 
in pogovor o vsebini in iskanju rešitev, 

- igra vlog na temo Zmenek z »znancem« s 
spleta, ki se predstavlja z lažno identiteto, 

- izdelava miselnega vzorca na temo Pasti 
interneta, 

- predstavitev posameznih poglavij 
miselnega vzorca. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja splošna poučenost (III.–V. st.) 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 

 ozaveščanje, razumevanje in izražanje svojih potreb, čustev; 

 navajanje na razumevanje in upoštevanje pravil, ki omogočajo socialno 
interakcijo, socialno učenje; 

 razvijanje občutka pripadnosti, spoštovanje drugih; 

 spodbujanje k aktivnemu opazovanju in sodelovanju v spoznavanju oseb. 
JEZIK: 

 razvijanje neverbalnega sporazumevanja; 

 razvijanje govornih sposobnosti; 

 navajanje na razumevanje govornih sporočil. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja razvijanje samostojnosti (III.–V. st.) 

 usvajanje prvin, vezanih na zdravje, spolnost in varnost; 

 oblikovati in privzgojiti osnovna pravila primernega vedenja in ustrezne socialne 
navade. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja intimno življenje in spolnost (VI. st.) 

Odnosi med ljudmi in dialog, asertivnost, platonska in telesna ljubezen, istospolna 
in heteroseksualna spolna usmerjenost, samozadovoljevanje: 

 razlikovanje med kulturno sprejemljivim in nesprejemljivim spolnim vedenjem; 

 prepoznavanje potencialno nevarnih okoliščin in zaščita pred zlorabo. 
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(Nadaljevanje Tabele 2) 

14. DRUŽINA 

Splošni učni cilji programa spolne vzgoje: Izzivi odraščanja Okvirni potek dejavnosti 

Učenec/-ka: 

 ve, kdo sestavlja družino, 

 imenuje člane svoje družine, sorodnike, 

 predstavi svojo družino, 

 ugotovi, da so družine različne, 

 poznajo pravice in dolžnosti posameznika v družini. 

- ogled fotografij svojih 
družin,  

- opis fotografij, 
poimenovanje 
sorodstvenih vezi, 
pogovor (primerjava), 

- poslušanje zgodb o 
različnih družinah in 
odgovarjanje na 
vprašanja,  

- voden pogovor o 
družinah  (družinski 
člani, sorodstvene 
vezi, oblike družin, 
pravila v družini, 
pravice in dolžnosti 
družinskih članov v 
povezavi z lastnimi 
družinami in družinami 
iz zgodbe) s pomočjo 
slikovnega materiala,  

- izdelava lastnega 
družinskega drevesa 
(s pomočjo fotografij), 

- reševanje križanke na 
temo sorodstvene 
vezi. 

 

Splošni učni cilji  predmetnega področja splošna poučenost (III.–V. st.) 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 

 ozaveščanje, razumevanje in izražanje svojih potreb, čustev; 

 navajanje na razumevanje in upoštevanje pravil, ki omogočajo socialno interakcijo, socialno učenje; 

 razvijanje občutka pripadnosti, spoštovanje drugih; 

 spodbujanje k aktivnemu opazovanju in sodelovanju v spoznavanju oseb. 
JEZIK: 

 razvijanje neverbalnega sporazumevanja; 

 razvijanje govornih sposobnosti; 

 navajanje na razumevanje govornih sporočil. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja razvijanje samostojnosti (III.–V. st.) 

 usvajanje prvin, vezanih na zdravje, spolnost in varnost; 

 oblikovati in privzgojiti osnovna pravila primernega vedenja in ustrezne socialne navade. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja intimno življenje in spolnost (VI. st.) 

Odnosi med ljudmi in dialog, asertivnost 

 pridobivanje temeljnih znanj o medsebojnih odnosih, intimnosti in človekovi spolnosti, 

 oblikovanje in razvoj samospoštovanja ter samouresničevanja, 

 razvoj spolne identitete 

 pridobivanje temeljnih znanj o medsebojnih odnosih, intimnosti in človekovi spolnosti, 

 razumevanje partnerske vloge in spoznavanje elementov dobrega medsebojnega odnosa. 
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(Nadaljevanje Tabele 2) 

15. OBISK GINEKOLOGA 

Splošni učni cilji programa spolne vzgoje: Izzivi odraščanja Okvirni potek dejavnosti 

Učenec/-ka: 

 pridobi informacije o ginekološkem pregledu, 

 prevzema odgovornost za lastna telo. 

- pogovor na temo Obisk ginekologa 
ob slikovnem materialu (kdo je 
ginekolog, zakaj/kdaj/kako 
pogosto gremo h ginekologu, 
kakšne občutke doživljamo, kaj 
pričakujemo od dobrega 
ginekologa, ali bi želela obiskati 
ginekologa ali ginekologinjo, kako 
poteka ginekološki pregled, kako 
se pripravimo na ginekološki 
pregled/pregled pri drugem 
specialistu, ali tudi moški 
obiskujejo ginekologa); 

- igra vlog: obisk pri ginekologu; 
- priprava vprašanj za ginekologa; 
- pogovor z ginekologom. 
 

Splošni učni cilji  predmetnega področja splošna poučenost (III.–V. st.) 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 

 ozaveščanje, razumevanje in izražanje svojih potreb, čustev; 

 razvijanje občutka pripadnosti, spoštovanje drugih; 

 spodbujanje k aktivnemu opazovanju in sodelovanju v spoznavanju oseb. 
JEZIK: 

 razvijanje govornih sposobnosti; 

 navajanje na razumevanje govornih sporočil. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja razvijanje samostojnosti (III.–V. st.) 

 usvajanje prvin, vezanih na zdravje, spolnost in varnost; 

 oblikovati in privzgojiti osnovna pravila primernega vedenja in ustrezne socialne navade 

 osvajanje osnovnih higienskih navad; 

 naučiti se primerno ravnati v primeru bolezni in v izjemnih situacijah. 

Splošni učni cilji  predmetnega področja intimno življenje in spolnost (VI. st.) 

Odnosi med ljudmi in dialog, asertivnost 

 pridobivanje temeljnih znanj o medsebojnih odnosih, intimnosti in človekovi spolnost; 

 oblikovanje in razvoj samospoštovanja ter samouresničevanja. 
Biološke osnove: 

 razumevanje menstruacije; 

 pridobivanje temeljnih znanj o spolnem razvoju; 

 razumevanje menstruacije; 
Zanositev, nosečnost, kontracepcija: 

 ozaveščanje o pomenu kontracepcije;   

 poznavanje načinov preprečevanja zanositve. 
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4. POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Podatke, pridobljene z ustnim preizkusom Test znanja s področja spolnosti pred in 
po delavnicah, smo beležili v evalvacijsko listo ter jih obdelali z računalniškim 
programom za obdelavo razpredelnic Microsoft Excel in programom za statistično 
obdelavo podatkov IBM SPSS Statistics 23 na ravni opisne in inferenčne statistike. 
Na podlagi seštevka točk za vsako posamezno (raven znanja s področja anatomsko-
fizioloških osnov spolnosti; raven znanja s področja skrbi za zdravo in varno 
spolnost; raven znanja s področja socialno-emocionalnih osnov spolnosti ) in skupno 
odvisno variablo (raven znanja s področja spolnosti) smo izračunali tudi aritmetično 
sredino, mediano, modus, standardni odklon, absolutno in relativno frekvenco. 
Razlike med povprečnimi rezultati smo preverili s t-testom za odvisne vzorce. 
Razlike med povprečnimi rezultati glede na spol pa smo preverili s t-testom za 
neodvisne vzorce. Pri statističnem sklepanju smo upoštevali vsaj stopnjo tveganja 
1P=0,05. Povezanost med posameznimi spremenljivkami smo preverili s pomočjo 
Pearsonovega korelacijskega koeficienta. Podatke smo v nadaljevanju predstavili v 
obliki tabel, grafičnih ponazoritev in besednih pojasnil. 
 

5. REZULTATI RAZISKAVE IN INTERPRETACIJA 

 

5.1. Predstavitev inicialnega stanja mladostnikov z ZMDR na 
področju znanja o spolnosti 

Tabela 3: Inicialni podatki predtesta 

Na predtestu so sodelujoči mladostniki že pokazali nekaj znanja, saj so v povprečju 
dosegli 28,70 od skupno 60 točk oz. 47,83 % (gl. Tabelo 3).  

Razlike povprečnih vrednosti dosežkov na predtestu po spolu, ki je znašala na 
anatomsko-fizološkem področju 0,20 točke oz.1 % v prid ženskem spolu, na 
področju skrbi za zdravo in varno spolnost 1,60 točke oz. 8 % v prid ženskemu 

področje M Me Mo σ 

spol sk. 
 

ž. 
 

m. sk. 
 

ž. 
 

m. sk. 
 

ž. 
 

m. sk. 
 

ž. 
 

m. 

anatomsko-
fiziološke 
osnove 
spolnosti 

7,30 7,40 7,20 8,00 8,00 8,00 8,00 6,00 8,00 1,95 1,34 2,59 

skrb za 
zdravo in 
varno 
spolnost 

9,60 10,40 8,80 10,00 12,00 8,00 12,00 12,00 8,00 3,24 3,29 3,35 

socialno-
emocionalni 
vidiki 
spolnosti 

11,80 11,60 12,00 12,00 10,00 14,00 14,00 10,00 14,00 2,39 2,19 2,83 

skupaj 28,70 29,40 28,00 30,00 30,00 30,00 34,00 34,00 17,00 6,20 4,78 7,91 
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spolu, na področju socialno-emocionalnih vidikov spolnosti 0,40 točke oz. 2 % v prid 
moškemu spolu in skupno 1,40 točke oz. 2,33 % v prid ženskemu spolu, se niso 
izkazale kot statistično pomembne  (gl. tabeli 3 in 4). 

Tabela 4: Preverjanja razlik po spolu 

 
vrednost t-testa 

t df p 

skupaj  0,339 
0,339 

8 
6,576 

0,743 
0,745 

anatomsko-fiziološke osnove 
spolnosti 

0,153 
0,153 

8 
6,005 

0,882 
0,883 

skrb za zdravo in varno spolnost 0,763 
0,763 

8 
7,997 

0,467 
0,468 

socialno-emocionalni vidiki spolnosti - 0,250 
- 0,250 

8 
7,529 

0,809 
0,809 

Na predtestu je 60 % sodelujočih mladostnikov (6 oseb) doseglo 30 točk (50 %) ali 
več od skupno 60 točk (100 %), 40 % sodelujočih mladostnikov (4 osebe) pa je 
doseglo manj kot polovico vseh možnih točk. Najvišji rezultat predtesta (36 točk oz. 
60 %) je doseglo 10 % sodelujočih (1 oseba). Najnižji rezultat predtesta (17 točk oz. 
28,33 %) je prav tako doseglo 10 % sodelujočih (1 oseba). Največ sodelujočih 
mladostnikov (30 % oz. 3 osebe) je doseglo 34 točk oz. 56,67 % (gl. Graf 1).  

Graf 1: Delež sodelujočih po številu doseženih točk na predtestu 

 

Udeleženi mladostniki so največ znanja pokazali na področju socialno-emocionalnih 
vidikov spolnosti, kjer so v povprečju dosegli 11,8 točk oz. 59 % od 20 možnih točk. 
Na področju skrbi za zdravo in varno spolnost so v povprečju dosegli 9,6 točk oz. 48 
% od 20 možnih točk. Najnižje povprečne rezultate pa so dosegli na področju 
anatomsko-fizioloških osnov spolnosti, kjer so v povprečju dosegli 7,3 točke oz. 36,5 
% od skupno 20 možnih točk)  (gl. Tabelo 3 in Graf 2). 
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Graf 2: Povprečno število doseženih točk predtesta po posameznih področjih znanja 
o spolnosti 

 

Tabela 5: Razlike med povprečnimi vrednostmi predtesta po področjih 

par:  
vrednost t-testa 

t p 

anatomsko-fiziološke osnove spolnosti 
in skrb za zdravo in varno spolnost 0,444 0,198 

anatomsko-fiziološke osnove spolnosti 
in socialno-emocionalni vidiki spolnosti 0,539 0,108 

skrb za zdravo in varno spolnost in 
socialno-emocionalni vidiki spolnosti 0,504 0,137 

Razlike med povprečnimi dosežki po posameznih področjih predznanja  niso 
statistično pomembne (gl. Tabelo 5). 

Graf 3:Delež sodelujočih po številu doseženih točk na področju anatomsko-
fizioloških osnov spolnosti predtesta 

 

Na področju anatomsko fizioloških osnov spolnosti so sodelujoči mladostniki 
pokazali najmanj predznanja. 60 % sodelujočih mladostnikov (6 oseb) je doseglo 8 
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točk (40 %) ali več od skupno 20 točk (100 %), 40 % sodelujočih mladostnikov (4 
osebe) pa je doseglo 7 točk (35 %) ali manj. Najvišji rezultat (10 točk oz. 50 %) je 
doseglo 10 % sodelujočih (1 oseba). Najnižji rezultat (3 točke oz. 15 %) je prav tako 
doseglo 10 % sodelujočih (1 oseba). Največ sodelujočih mladostnikov (40 % oz. 4 
osebe) je doseglo 8 točk oz. 40 % (gl. Graf 2 in Graf 3).  

Graf 4: Število doseženih točk pri posameznem vprašanju na področju anatomsko-
fizioloških osnov spolnosti po številu oseb 

 

Mladostniki so se najbolje odrezali pri nalogi, ki se je nanašala na prepoznavanje 
osebe z menstruacijo, saj je kar 8 mladostnikov (80 %) pravilno klasificiralo osebo z 
menstruacijo glede na razvojno obdobje in spol. Testiranci so solidno rešili nalogi, ki 
sta zahtevali identifikacijo moških notranjih spolnih organov in poimenovanje 
moškega spolovila, saj je 6 mladostnikov (60 %) pri obeh nalogah doseglo vse točke. 
Največ težav pa so jim delale naloge, kjer je bilo potrebno našteti ali pokazati moške 
in ženske sekundarne spolne znake ter razvrstiti dogodke od spočetja do rojstva. Pri 
omenjenih treh nalogah kar 8 oseb (80 %) ni bilo uspešnih (gl. Graf 4). 
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Graf 5: Delež sodelujočih po številu doseženih točk na področju skrbi za zdravo in 
varno spolnost predtesta 

 

Na področju skrbi za zdravo in varno spolnost so v povprečju dosegli 9,6 točk oz. 48 
% od 20 točk (100 %).  50 % sodelujočih mladostnikov (5 oseb) je doseglo 12 točk 
(60 %) ali več, 50 % sodelujočih mladostnikov (5 osebe) pa je doseglo 8 točk (40 %) 
ali manj. Najvišji rezultat predtesta (14 točk oz. 70 %) je doseglo 10 % sodelujočih (1 
oseba). Najnižji rezultat predtesta (4 točke oz. 20 %) je prav tako doseglo 10 % 
sodelujočih (1 oseba). Največ sodelujočih mladostnikov (40 % oz. 4 osebe) je 
doseglo 12 točk oz. 60 % (gl. Graf 2 in Graf 5).  

Mladostniki so se najbolje odrezali pri nalogi, ki se je nanašala na namen 
menstrualnega koledarčka, saj je kar 8 mladostnikov (80 %) prepoznalo njegovo 
uporabno vrednost in doseglo maksimalno število točk (2 točki). Testiranci so solidno 
rešili naloge, ki so spraševale o prepoznavanju higienskih pripomočkov v času 
mesečnega perila, povprečni pogostosti menjave spodnjega perila, pravilnem 
(varnem in ekološkem) rokovanju s kondomi in simbolu boja proti aidsu, saj je 6 
mladostnikov (60 %) pravilno rešilo te naloge. Največ težav pa jim je delala naloga, 
kjer je bilo potrebno identificirati varno ravnanje v primeru spolno prenosljive bolezni, 
saj je samo 1 oseba (10 %) podala pravilen odgovor. Vsi so prepoznali potrebo 
osebe, ki kaže klinične znake okuženosti s spolno prenosljivo boleznijo, da obišče 
zdravnika, vendar  pa niso upoštevali potencialne možnosti prenosa na partnerja, ki 
ne kaže bolezenskih znakov. Tudi nalogo, ki je spraševala po kontracepcijskem 
sredstvu, ki najučinkoviteje ščiti pred spolno prenosljivimi boleznimi in spočetjem, sta 
pravilno rešila le 2 mladostnika (20 %) (gl. Graf 6). 
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Graf 6: Število doseženih točk pri posameznem vprašanju na področju skrb za 
zdravo in varno spolnost po številu oseb 

 

Graf 7: Delež sodelujočih po številu doseženih točk na področju socialno-
emocionalnih vidikov spolnosti predtesta 

 

Na področju socialno-emocionalnih vidikov spolnosti so sodelujoči pokazali najvišji 
nivo predznanja, saj so  v povprečju dosegli 11, 8 točk oz. 59 % od skupno 20 točk. 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Š
T

E
V

IL
O

 O
S

E
B

 

VPRAŠANJA 

0 točk

2 točki

10 
% 

40 % 

50 % 

število doseženih  
točk 

8

10

14



62 
 

Od tega je 50 % sodelujočih (5 oseb) doseglo 14 točk (70 %), 40 % sodelujočih (4 
osebe) 10 točk  in 10 % sodelujočih (1 oseba) 8 točk (40 %) (gl. Graf 2 in Graf 7). 

Mladostniki so se najbolje odrezali pri nalogi, ki se je nanašala na prepoznavanje 
situacije, kjer je golota primerna, saj so vsi (100 %) podali pravilen odgovor. 8 
mladostnikov (80 %) je identificiralo ustrezen način reagiranja v primeru vabila na 
spletni zmenek. 7 mladostnikov (70 %) je prepoznalo ustrezen način reagiranja v 
primeru neželene objave golih fotografij na spletu. Največ težav so imeli pri 
prepoznavanju neprimernega (spolnega) vedenja v primeru neustrezne izbire 
spolnega partnerja (sorodnika), saj je le 1 oseba (10 %) podala pravilen odgovor (gl. 
Graf 8). 

Graf 8: Število doseženih točk pri posameznem vprašanju na področju socialno-
emocionalnih vidikov spolnosti po številu oseb 
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5.1.1. Povzetek rezultatov inicialnega stanja mladostnikov z ZMDR na 
področju znanja o spolnosti 

Na podlagi rezultatov preizkusa lahko zaključimo, da imajo sodelujoči mladostniki 
različno, a omejeno predznanje iz področja spolnosti. Do razlik v predznanju po 
posameznih področjih znanja o spolnosti ter po spolu sicer prihaja, vendar pa se le-
te niso izkazale za statistično pomembne. Na nizko raven znanja oseb z MDR s 
področja spolnosti opozarjajo tudi različne raziskave (Bratković in Teodorović, 2000; 
Eastgate, Scheermeyer, Driel in Lennox, 2012 in McCabe, 1999). V naši raziskavi so 
sodelujoči v povprečju pokazali največ znanja na področju socialno-emocionalnih 
vidikov spolnosti in najmanj znanja na področju anatomsko-fizioloških osnov. D. 
Bratković in B. Teodorović (2000) v svoji raziskavi opozarjata na nesorazmerja med 
poznavanjem osnovnih značilnosti spolnega razvoja in slabšim razumevanjem 
spolnega funkcioniranja, med poznavanjem različnih oblik spolnega vedenja in 
nepovezovanjem le-tega z možnostjo zanositve (namenom in uporabo 
kontracepcijskih sredstev) ter med razumevanjem pojma zasebnosti in 
neprepoznavanjem potencialno nevarnih situacij za spolno zlorabo. 

Sodelujoči na področju anatomsko-fizioloških osnov v povprečju niso presegli 40 % 
možnih točk in s tem pokazali najmanj znanja glede na ostala področja znanja o 
spolnosti. Največ znanja so pokazali na področju razumevanja menstruacije kot 
ženskega sekundarnega spolnega znaka. Manj znanja so pokazali pri nalogah, ki so 
zahtevale naštevanje/kazanje sekundarnih spolnih znakov in razvrščanje faz od 
spočetja do rojstva. M. McCabe (1999) opozarja na nezadostno ali napačno znanje 
oseb z MDR s področja anatomsko-fizioloških osnov spolnosti (razumevanje in 
poznavanje delov telesa, spolnosti, spolnega odnosa, nosečnosti in poroda). Za 
razliko od naše raziskave D. Bratković in B. Teodorović (2000) v svoji raziskavi 
ugotavljata višji nivo predznanja na področju prepoznavanja posameznih delov 
telesa (s poudarkom na intimnih delih) in spolnega odnosa ter nižji nivo predznanja 
na področju razumevanja spočetja in menstruacije.  

Na področju skrbi za zdravo in varno spolnost v povprečju niso presegli 50 % vseh 
možnih točk. V splošnem so več znanja pokazali na področju osebne higiene kot na 
področju spolno prenosljivih bolezni. Največ znanja so izkazali pri vprašanju, ki se je 
nanašalo na namen menstrualnega koledarčka. Manj znanja so pokazali pri 
vprašanju, vezanem na varno ravnanje v primeru spolno prenosljive bolezni. M. 
McCabe (1999) pa opozarja na nizko informiranost oseb z MDR na področju 
spolnega zdravja (kontracepcija, spolno prenosljive bolezni). Tudi D. Bratković in B. 
Teodorović (2000) ugotavljata, da udeleženci njunega programa kažejo najmanj 
predznanja na področjih zaščite spolnega zdravja in preprečevanja nosečnosti.  

Na področju socialno-emocionalnih vidikov spolnosti v povprečju niso presegli 60 % 
vseh možnih točk s tega področja, a so bili kljub temu ravno na tem področju 
najuspešnejši. Najvišjo stopnjo znanja so pokazali pri vprašanjih, vezanih na 
ustrezno vedenje (prepoznavanje situacije, kjer je golota primerna, in prepoznavanje 
ustreznega odziva pri vabilu na spletni zmenek). Uspešnejši so bili tudi pri reševanju 
nekaterih problemskih situacij (objava golih fotografij). Manj znanja pa so pokazali pri 
ustrezni izbiri spolnega partnerja. M. McCabe (1999) pa opozarja na nizko 
informiranost oseb z MDR tudi na področju socialno-emocionalni vidikov spolnosti 
(prijateljstvo, zmenki in intimnost, zakonska zveza, samozadovoljevanje, 
homoseksualnost). D. Bratković in B. Teodorović (2000) sta zabeležili najvišji nivo 
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predznanja na področjih: spolne identitete, oblik spolnega vedenja, primernega/ 
neprimernega spolnega vedenja in primernosti spolnega vedenja glede na prostor, v 
katerem se odvija (javna, zasebna sfera). Manj predznanja pa so pokazali na 
področju potencialno nevarnih situacij za spolno zlorabo. 

Na podlagi dobljenih rezultatov lahko opazimo, da imajo sodelujoči mladostniki že 
nekaj predznanja s področja spolnosti, vendar je to v povprečju omejeno. Čeprav 
prihaja do razlik v predznanju med tremi področji in do razlik v predznanju po spolu, 
ki pa niso statistično pomembne, mladostniki na nobenem izmed področij niso 
dosegali zadovoljivih rezultatov. Zato te razlike niso bile odločilne pri samem 
načrtovanju programa. Nizko raven predznanja lahko povežemo z nezadostnimi 
informacijami oseb z ZMDR o temah s področja spolnosti zaradi omejenega dostopa 
do takšnih informacij in tudi zaradi nezadostnih možnosti za naravno učenje in 
nezadostnih izkušenj (Bratković in Teodorović, 2000). Na osnovi izkazanega 
predznanja smo načrtovali program, ki je podrobneje predstavljen v podpoglavju 
Opis tehnik – inštrumentarija. 

5.2. Predstavitev finalnega stanja mladostnikov z ZMDR na 
področju znanja o spolnosti 

Tabela 6: Finalni podatki testa 

Na testu, ki je potekal po končanih delavnicah s področja spolnosti, so sodelujoči 
mladostniki pokazali zelo visok nivo znanja, saj so v povprečju dosegli 56,1 točke od 
skupno 60 točk oz. 93,5 % (gl. Tabelo 6).  

Razlika povprečnih vrednosti dosežkov na testu po spolu, ki je znašala na 
anatomsko-fiziološkem področju 3 točke oz. 15 % v prid ženskem spolu, na področju 
skrbi za zdravo in varno spolnost 2 točki oz. 10 % v prid ženskemu spolu, na 
področju socialno-emocionalnih vidikov spolnosti 0,40 točke oz. 2 % v prid 
ženskemu spolu in skupno 5,40 točke oz. 9 % v prid ženskemu spolu, se ni izkazala 
kot statistično pomembna (gl. tabeli 6 in 7). 

 

področje M Me Mo σ 

spol sk. 
 

ž. 
 

m. sk. 
 

ž. 
 

m sk. 
 

ž. 
 

m. sk. 
 

ž. 
 

m. 

anatomsko-
fiziološke 
osnove 
spolnosti 

18,10 19,60 16,60 19,50 20,00 18,00 20,00 20,00 20,00 3,45 0,55 4,56 

skrb za 
zdravo in 
varno 
spolnost 

18,20 19,20 17,20 19,00 20,00 18,00 20,00 20,00 20,00 2,57 1,10 3,35 

socialno-
emocionalni 
vidiki 
spolnosti 

19,80 20,00 19,60 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 0,63 0,00 0,89 

Skupaj 56,10 58,80 53,40 58,00 59,00 58,00 58,00 58,00 58,00 6,42 0,84 8,59 
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Tabela 7: Preverjanje razlik po spolu 

 Vrednost t-testa df p 

skupaj  0,339 
0,339 

8 
4,076 

0,199 
0,233 

anatomsko-fiziološke osnove 
spolnosti 

1,460 
1,460 

8 
4,115 

0,182 
0,216 

skrb za zdravo in varno spolnost 1,270 
1,270 

8 
4,847 

0,240 
0,262 

socialno-emocionalni vidiki spolnosti 1,000 
1,000 

8 
4,000 

0,347 
0,374 

Graf 9: Delež sodelujočih po številu doseženih točk na testu 

 

Na testu je 80 % sodelujočih mladostnikov (8 oseb) doseglo 58 točk (96,67 %) ali 
več od skupno 60 točk (100 %), 20 % sodelujočih mladostnikov (2 osebi) pa je 
doseglo 52 točk (86,67 %) ali manj. Vse možne točke testa (60 točk oz. 100 %) je 
doseglo 20 % sodelujočih (2 osebi). Najnižji rezultat testa (39 točk oz. 65 %) je imelo 
le 10 % sodelujočih (1 oseba). Največ sodelujočih mladostnikov (40 % oz. 4 osebe) 
je doseglo 58 točk oz. 96,67 % (gl. Tabelo 6 in Graf 9).  

Graf 10: Povprečno število doseženih točk testa po posameznih področjih znanja o 
spolnosti 
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Na osnovi izračuna povprečij so udeleženci največ znanja pokazali na področju 
socialno-emocionalnih vidikov spolnosti, kjer so v povprečju dosegli 19,8 točk od 20 
možnih točk oz. 99 %. Najnižje, a še vedno zelo visoke, povprečne rezultate pa so 
dosegli na področju anatomsko-fizioloških osnov spolnosti, kjer so v povprečju 
dosegli 18,1 točk od 20 možnih točk oz. 90,5 %. Na področju skrbi za zdravo in 
varno spolnost so dosegli 18,2 točke oz. 91 % (gl. Tabelo 6 in Graf 10).  

Tabela 8: Razlike med povprečnimi vrednostmi testa po področjih znanja o spolnosti 

par:  vrednost t-testa p 

anatomsko-fiziološke osnove spolnosti 
in skrb za zdravo in varno spolnost 0,874 0,001 

anatomsko-fiziološke osnove spolnosti 
in socialno-emocionalni vidiki spolnosti 0,928 0,000 

skrb za zdravo in varno spolnost in 
socialno-emocionalni vidiki spolnosti 0,847 0,002 

Kljub majhnim razlikam med povprečnimi dosežki po posameznih področjih znanja  
so se le-te izkazale za statistično pomembne. Na področju socialno-emocionalnih 
vidikov spolnosti so dosegli za 1,7 točke oz. 8,5 % višje rezultate kot na področju 
anatomsko-fizioloških osnov spolnosti in za 1,6 točke oz. 8 % višje rezultate kot na 
področju skrbi za zdravo in varno spolnost. Razlika med skrbjo za zdravo in varno 
spolnost ter anatomsko-fiziološkimi osnovami spolnosti znaša 0,1 točke oz. 0,5 %  v 
prid prvemu  (gl. Tabelo 8 in Graf 10). 

Tabela 9: Korelacije med tremi področji znanja o spolnosti 

  

anatomsko-
fiziološke osnove 

spolnosti  
skrb za zdravo in 
varno spolnost 

socialno-
emocionalni 

vidiki spolnosti 

anatomsko-
fiziološke 
osnove 

spolnosti 

r 1 0,875 0,928 

2p   0,001 0,000 

skrb za 
zdravo in 

varno 
spolnost 

r 0,875 1 0,847 

2p 0,001   0,002 

socialno-
emocionalni 

vidiki 
spolnosti 

r 0,928 0,847 1 

2p 0,000 0,002   

Na podlagi rezultatov testa smo ugotovili, da obstaja statistično pomembna 
povezanost med področjema anatomsko-fiziološke osnove spolnosti in skrbjo za 
zdravo in varno spolnost, med  področjema anatomsko-fiziološke osnove spolnosti in 
socialno-emocionalnimi vidiki spolnosti ter med področjema skrb za zdravo in varno 
spolnost in socialno-emocionalnimi vidiki spolnosti (gl. Tabelo 9). 

Med področjema anatomsko-fiziološke osnove spolnosti in skrbjo za zdravo in varno 
spolnost obstaja na nivoju 0,1 % tveganja statistično pomembna visoka pozitivna 
povezanost (r=0,875). Med področjema anatomsko-fiziološke osnove spolnosti in 
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socialno-emocionalnimi vidiki spolnosti obstaja na nivoju, manjšem od 0,1 % 
tveganja, statistično pomembna zelo visoka pozitivna povezanost (r=0,928). Med 
področjema skrb za zdravo in varno spolnost in socialno-emocionalnimi vidiki 
spolnost obstaja na nivoju, manjšem od 0,1 % tveganja, statistično pomembna 
visoka pozitivna povezanost  (r= 0,847) (gl. Tabelo 9).  

Zaključimo lahko, da so sodelujoči, ki so dosegli višje rezultate na področju 
anatomsko-fizioloških osnov spolnosti, dosegli višje rezultate tudi na področju skrbi 
za zdravo in varno spolnost ter na področju socialno-emocionalnih vidikov spolnosti 
in obratno ter sodelujoči, ki so dosegli višje rezultate na področju skrbi za zdravo in 
varno spolnost, dosegli višje rezultate na področju socialno-emocionalnih vidikov 
spolnosti in obratno. 

Na področju anatomsko fizioloških osnov spolnosti so sodelujoči mladostniki v 
povprečju dosegli 18,1 točk od 20 možnih točk oz. 90,5 %. Največ sodelujočih 
mladostnikov (5 oseb oz. 50 %) je doseglo maksimalno število točk (20 točk oz. 100 
%), ostalih 50 % sodelujočih mladostnikov je doseglo 19 točk (95 %) ali manj od 
skupno 20 točk (100 %). Najnižji rezultat (9 točk oz. 45 %) je doseglo le 10 % 
sodelujočih (1 oseba) (gl. Graf 10 in Graf 11). 

Graf 11: Delež sodelujočih po številu doseženih točk na področju anatomsko-
fizioloških osnov spolnosti testa 

 

Mladostniki so se najbolje odrezali pri nalogah, ki sta se nanašali na razlago spočetja 
na celični ravni in prepoznavanje moških notranjih spolnih organov, saj so vsi 
sodelujoči (100 %) dosegli 2 točki. Tudi vse ostale naloge je uspešno opravilo vsaj 7 
učencev (70 %) ali več. Najmanj uspešni so bili pri nalogah, ki sta se nanašali na 
poimenovanje ženskega spolovila in na razvrščanje dogodkov od spočetja do poroda 
(gl. Graf 12).  
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Graf 12: Število doseženih točk pri posameznem vprašanju na področju anatomsko-
fizioloških osnov spolnosti po številu oseb 

 

Na področju skrbi za zdravo in varno spolnost so v povprečju dosegli 18,2 točki od 
skupno 20 možnih točk oz. 91 %. Največ sodelujočih mladostnikov (50 % oz. 5 oseb) 
je doseglo najvišje število točk (20 točk oz. 100 %), ostalih 50 % sodelujočih 
mladostnikov pa je doseglo 18 točk (90 %) ali manj. Najnižji rezultat (12 točk oz. 
60%) je doseglo 10 % udeležencev (1 oseba) (gl. Graf 10 in Graf 13). 

Graf 13: Delež sodelujočih po številu doseženih točk na področju skrbi za zdravo in 
varno spolnost testa 
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Graf 14: Število doseženih točk pri posameznem vprašanju na področju skrb za 
zdravo in varno spolnost po številu oseb 

 

Mladostniki so se najbolje odrezali pri nalogah, ki so se nanašale na prepoznavanje 
namena menstrualnega koledarčka, povprečne pogostosti menjave spodnjega perila 
in simbola boja proti aidsu, saj so vsi (10 oseb oz. 100 %) podali pravilen odgovor na 
ta tri vprašanja. Tudi pri ostalih nalogah so se zelo dobro odrezali, saj je pravilne 
odgovore podalo od 7 (70 %) do 9 (90 %) mladostnikov. Največ težav pa jim je, 
podobno kot pri predtestu, delala naloga, ki je zahtevala identificiranje ustreznega 
odziva v primeru spolno prenosljive bolezni, na katero je pravilno odgovorilo 7 
mladostnikov (70 %). Ostali mladostniki (30 %) so prepoznali potrebo osebe, ki kaže 
klinične znake okuženosti s spolno prenosljivo boleznijo, da obišče zdravnika, 
vendar pa niso upoštevali potencialne možnosti prenosa na partnerja, ki ne kaže 
bolezenskih znakov in ravno tako potrebuje ustrezno zdravniško pomoč (gl. Graf 14). 
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Graf 15: Število doseženih točk na področju socialno-emocionalnih vidikov spolnosti 
na testu 

 

Na področju socialno-emocionalnih vidikov spolnosti so sodelujoči mladostniki 
dosegli najvišje rezultate in v povprečju dosegli 19,8 točk od 20 točk oz. 99 %. Od 
tega je 90 % mladostnikov (9 oseb) doseglo maksimalno število, 20 točk (100 %) in 
10 % mladostnikov (1 oseba) 18 točk oz. 90 % (gl. graf 10 in graf 15). 

Vseh deset mladostnikov (100 %) je optimalno rešilo 9 nalog. Na vprašanje, ki se je 
nanašalo na prepoznavanje zrelosti para za spolne odnose, pa je napačno odgovoril 
samo 1 sodelujoči mladostnik (90 %) (gl. Graf 16). 
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Graf 16: Število doseženih točk pri posameznem vprašanju na področju socialno-
emocionalnih vidikov spolnosti po številu oseb 
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5.2.1. Povzetek rezultatov finalnega stanja mladostnikov z ZMDR na področju 
znanja o spolnosti 

Na podlagi rezultatov testa, izvedenega en mesec po zaključku delavnic, lahko 
zaključimo, da so mladostniki pokazali visok nivo znanja na vseh treh področjih 
spolnosti. Povprečno so dosegli najvišje rezultate na področju socialno-emocionalnih 
vidikov spolnosti in najnižje na področju anatomsko-fizioloških osnov. Do razlik v 
znanju po posameznih področjih znanja o spolnosti po spolu sicer prihaja, vendar pa 
se le-te niso izkazale za statistično pomembne. Na prvi pogled nepomembne razlike 
v povprečni ravni znanja med posameznimi področji o spolnosti pa so se izkazale za 
statistično pomembne.  

Na področju anatomsko-fizioloških osnov spolnosti so v povprečju presegli 90 % 
vseh možnih točk. Največ znanja so pokazali na področju razumevanja spočetja na 
celični ravni in prepoznavanja moških notranjih spolnih organov.  

Na področju skrbi za zdravo in varno spolnost so dosegli za spoznanje višje rezultate 
kot na področju anatomsko-fizioloških osnov spolnosti in v povprečju prav tako 
presegli 90 % vseh možnih točk tega področja. Največ znanja so pokazali pri 
vprašanjih, vezanih na namen menstrualnega koledarčka, povprečno pogostost 
menjave spodnjega perila  in prepoznavanje simbola boja proti aidsu. V povprečju so 
najmanj znanja, ki pa je še vedno zadovoljivo, pokazali pri vprašanju, vezanem na 
varno ravnanje v primeru spolno prenosljive bolezni. 

Na področju socialno-emocionalnih vidikov spolnosti so sodelujoči mladostniki 
dosegli najvišje rezultate in v povprečju dosegli 99 % vseh možnih točk s tega 
področja.  

Na podlagi dobljenih rezultatov testa lahko zaključimo, da imajo sodelujoči po 
sodelovanju v strukturiranem programu precej poglobljeno znanje o spolnosti, ki 
vključuje tako znanje s področja anatomsko-fizioloških osnov spolnosti, skrbi za 
zdravo in varno spolnost, kot tudi znanja s področja socialno-emocionalnih vidikov 
spolnosti, kjer so pokazali najvišji nivo znanja. Ravno razumevanje lastne spolnosti 
in norm v javni ter zasebni sferi pripomore k primernemu izražanju spolnih potreb 
(Bratković, 2011). 

5.3. Primerjava inicialnega in finalnega stanja mladostnikov z 
ZMDR na področju znanja o spolnosti 

Na podlagi izračunanih povprečnih skupnih vrednosti testa in predtesta vidimo, da so 
testiranci po sodelovanju na delavnicah spolne vzgoje v povprečju občutno izboljšali 
prvotne rezultate. Na predtestu so v povprečju dosegli le 28,70 točke, po 
sodelovanju na delavnicah pa 56,10 točke od skupno 60 možnih točk. Razlika med 
rezultatoma, dobljenima na  predtestu in testu, znaša 27,40 točk oz. 45,67 %. 
Razlika med rezultatoma, dobljenima na predtestu in testu glede na spol pri 
ženskemu spolu znaša 29,40 točk oz. 49,00 %, pri moškemu spolu pa 25,40 točk oz. 
42,33 % (gl. Tabelo 10 in Graf 17). 
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Tabela 10: Osnovni statistični podatki za primerjavo razlik v povprečnih rezultatih 
predtesta in testa  

področje znanja M σ 

 
spol sk. 

 
ž. 

 
m. sk. 

 
ž. 

 
m. 

par: anatomsko-fiziološke 
osnove spolnosti 

pred 7,30 7,40 7,20 1,95 1,342 2,588 

po 18,10 19,60 16,60 3,45 0,548 4,561 

par: skrb za zdravo in varno 
spolnost 

pred 9,60 10.40 8,80 3,24 3,286 3,347 

po 18,20 19,20 17,20 2,57 1,095 3,347 

par: socialno- emocionalni 
vidiki spolnosti 

pred 11,80 11,60 12,00 2,39 2,191 2,828 

po 19,80 20,00 19,60 0,63 0,000 0,894 

par: spolnost (skupaj) pred 28,70 29,40 28,00 6,20 4,775 7,910 

po 56,10 58,80 53,40 6,42 0,837 8,591 

Graf 17: Primerjava povprečnih rezultatov testa in predtesta 

 

Graf 18: Primerjava povprečnega števila točk po posameznih področjih 
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Graf 19: Povprečne razlike med finalnim in inicialnim stanjem na posameznih 
področjih po spolu 

 

Vsi sodelujoči so v povprečju izboljšali rezultate na vseh treh področjih spolnosti. 
Najbolj so napredovali na področju anatomsko-fizioloških osnov spolnosti, kjer 
razlika med inicialnim in finalnim povprečnimi rezultati znaša 10,8 točk oz. 54 %. 
Najmanj so napredovali na področju socialno-emocionalnih vidikov spolnosti, kjer 
razlika med inicialnim in finalnim povprečnimi rezultati znaša 8 točk oz. 40 %. Na 
področju skrbi za zdravo in varno spolnost pa razlika med inicialnim in finalnim 
stanjem znaša  8,6 točk oz. 43 % (gl. Tabelo 10 in Graf 18). 

Sodelujoče mladostnice so napredovale na vseh področjih spolnosti. Najbolj so 
napredovale na področju anatomsko-fizioloških osnov spolnosti, kjer razlika med 
inicialnim in finalnim povprečnimi rezultati znaša 12,2 točk oz. 61 %. Najmanj so 
napredovale na področju socialno-emocionalnih vidikov spolnosti, kjer razlika med 
inicialnim in finalnim povprečnimi rezultati znaša 8,4 točk oz. 42 %. Na področju skrbi 
za zdravo in varno spolnost pa razlika med inicialnim in finalnim stanjem znaša 8,8 
točk oz. 44 % (gl. Tabelo 10 in Graf 19). 

Sodelujoči mladostniki so prav tako napredovali na vseh področjih spolnosti. Najbolj 
so napredovali na področju anatomsko-fizioloških osnov spolnosti, kjer razlika med 
inicialnim in finalnim povprečnimi rezultati znaša 9,4 točk oz. 47 %. Najmanj so 
napredovali na področju socialno-emocionalnih vidikov spolnosti, kjer razlika med 
inicialnim in finalnim povprečnimi rezultati znaša 7,6 točk oz. 38 %. Na področju skrbi 
za zdravo in varno spolnost pa razlika med inicialnim in finalnim stanjem znaša 8,4 
točk oz. 42 % (gl. Tabelo 10 in Graf 19). 
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Tabela 11: Izid t-testa za odvisne vzorce preverjanja razlik med inicialnim in finalnim 
nivojem znanja na področju anatomsko-fizioloških osnov spolnosti  

spol par: anatomsko-
fiziološke osnove 

spolnosti 
vrednost t-testa 

t df p 

ženske pred in po -15,250 4 0,000 

moški pred in po -8,060 4 0,001 

skupaj pred in po -13,270 9 0,000 

Na področju znanja anatomsko-fizioloških osnov spolnosti je test razlike aritmetičnih 
sredin pokazal, da obstaja pri vseh sodelujočih med inicialnim in finalnim stanjem 
statistično značilna razlika (P < 0,001) (gl. Tabelo 11).  

Tabela 12: Izid t-testa za odvisne vzorce preverjanja razlik med inicialnim in finalnim 
nivojem znanja na področju skrbi za zdravo in varno spolnost  

spol par: skrb za 
zdravo in varno 

spolnost 
vrednost t-testa 

t df p 

ženske pred in po -5,416 4 0,006 

moški pred in po -21,000 4 0 ,000 

skupaj pred in po -10,860 9 0,000 
 

Na področju znanja skrbi za zdravo in varno spolnost je test razlike aritmetičnih 
sredin pokazal, da obstaja pri sodelujočih med inicialnim in finalnim stanjem 
statistično značilna razlika (pri ženskem spolu je P < 0,01, pri moškemu spolu in pri 
obeh spolih skupaj je P < 0,001) (gl. Tabelo 12).  

Tabela 13: Izid t-testa za odvisne vzorce preverjanja razlik med inicialnim in finalnim 
nivojem znanja na področju socialno-emocionalnih vidikov spolnosti  

spol par: socialno-
emocionalni 

vidiki spolnosti 
vrednost t-testa 

t df p 

ženske pred in po -8,573 4 0,001 

moški pred in po -6,517 4 0,003 

skupaj pred in po -10,950 9 0,000 

Na področju znanja socialno-emocionalnih vidikov spolnosti je test razlike 
aritmetičnih sredin pokazal, da obstaja pri sodelujočih mladostnikih med inicialnim in 
finalnim stanjem statistično značilna razlika (pri moškemu spolu je P < 0,01, pri 
ženskemu spolu in skupaj je P < 0,001) (gl. Tabelo 13).  

Tabela 14: Izid t-testa za odvisne vzorce preverjanja razlik med inicialnim in finalnim 
nivojem znanja o spolnosti 

spol par: spolnost 
(skupaj) 

vrednost t-testa 
t df p 

ženske pred in po -15,162 4 0,000 

moški pred in po -10,404 4 0,000 

skupaj pred in po -16,98 9 0,000 



76 
 

Na področju znanja o spolnosti je test razlike aritmetičnih sredin pokazal, da obstaja 
pri vseh sodelujočih med inicialnim in finalnim stanjem statistično značilna razlika 
(p<0,001) (gl. Tabelo 14).  

5.3.1. Povzetek primerjave inicialnega in finalnega stanja mladostnikov z 
ZMDR na področju znanja o spolnosti 

Na osnovi primerjave rezultatov inicialnega in finalnega stanja v obvladovanju znanja 
o spolnosti s pomočjo Testa znanja o spolnosti ugotovimo, da so vsi sodelujoči 
mladostniki ne glede na spol napredovali v znanju o spolnosti. Tudi D. Bratković in B. 
Teodorović (2000) sta ugotovili pozitiven vpliv vključevanja odraslih z zmerno in težjo 
MDR v strukturirani program spolne vzgoje, ki se odraža v statistično pomembni 
razliki med inicialnim in finalnim stanjem na področju usvojitve znanja o spolnosti. 

Na področju anatomsko-fizioloških osnov spolnosti so sodelujoči pokazali najvišji 
napredek, saj so rezultate na testu izboljšali za 54 % z manj kot 0,1 % stopnjo 
tveganja. Sodelujoče mladostnice so rezultate izboljšale za 61 % z manj kot 0,1 % 
stopnjo tveganja, sodelujoči mladostniki pa za 47 % z manj kot 0,1 % stopnjo 
tveganja. 

Na področju skrbi za zdravo in varno spolnost so sodelujoči rezultate na testu 
izboljšali za 43 % z manj kot 0,1 % stopnjo tveganja. Sodelujoče mladostnice so 
rezultate izboljšale za 44 % z manj kot 1 % stopnjo tveganja, sodelujoči mladostniki 
pa za 42 % z manj kot 0,1 % stopnjo tveganja. 

Na področju socialno-emocionalnih vidikov spolnosti so sodelujoči pokazali 
najmanjši napredek, saj so rezultate na testu izboljšali za 40 % z manj kot 0,1 % 
stopnjo tveganja. Sodelujoče mladostnice so rezultate izboljšale za 42 % z 0,1 % 
stopnjo tveganja, sodelujoči mladostniki pa za 38 % z manj kot 1 % stopnjo tveganja. 

Vsi sodelujoči so skupno rezultate izboljšali za 45,67 %, kar lahko trdimo z manj kot 
0,1 % stopnjo tveganja. Sodelujoče mladostnice so skupne rezultate izboljšale za 49 
% z manj kot 0,1 % stopno tveganja in sodelujoči mladostniki za 42,33 % z manj kot 
0,1 % stopnjo tveganja. 

Zaključimo lahko, da so vsi sodelujoči napredovali na področju znanja o spolnosti, ki 
se odraža v statistično pomembnih razlikah med inicialnim in finalnim stanjem na 
področju usvojenega znanja o spolnosti. Najbolj so napredovali na področju 
anatomsko-fizioloških osnov spolnosti, kjer so inicialno pokazali najmanj predznanja. 
Najmanj pa so napredovali na področju socialno-emocionalnih vidikov spolnosti, kjer 
so inicialno pokazali največ predznanja izmed treh področji spolnosti. D. Bratković in 
B. Teodorović (2000) sta zabeležili največji napredek na področjih spolnega razvoja, 
partnerske zveze, starševstva in preprečevanja nosečnosti. 

6. INTERPRETACIJA REZULTATOV 

Naš cilj je potrditi učinkovitost izvajanega strnjenega in strukturiranega programa 
spolne vzgoje pri delu z mladostniki z ZMDR v okviru predmetnega področja PPVIZ 
splošna poučenost in razvijanje samostojnosti, ki smo ga načrtovali na osnovi ravni 
predznanja o spolnosti. Po koncu programa smo znanje o spolnosti ponovno 
preverili.  
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Pri doseganju cilja so nas usmerjala štiri raziskovalna vprašanja.  

RV1: Ali bodo mladostniki z ZMDR na osnovi sodelovanja v ciljno usmerjenem 
programu spolne vzgoje izboljšali raven znanja s področja anatomsko-
fizioloških osnov spolnosti? 

Sodelujoči mladostniki so pokazali najnižji nivo predznanja na področju anatomsko-
fizioloških osnov, kjer so v povprečju pravilno rešili 36,5 % vseh vprašanj. Najbolj so 
se izkazali pri razumevanju menstruacije kot ženskega sekundarnega spolnega 
znaka, a so se hkrati najslabše odrezali pri nalogi, ki je zahtevala naštevanje/kazanje 
sekundarnih spolnih znakov. Slabše so se odrezali tudi pri razvrščanju faz od 
spočetja do rojstva.  

Po sodelovanju na delavnicah pa so ravno na tem področju najbolj napredovali, saj 
so rezultate izboljšali za 54 % in v povprečju dosegli 90,5 % možnih točk tega 
področja. Za razliko od rezultatov predtesta so največ znanja pokazali na področju 
razumevanja spočetja na celični ravni in prepoznavanja moških notranjih spolnih 
organov.  

Izid t-testa za odvisne vzorce preverjanja razlik med inicialnim in finalnim nivojem 
znanja na področju anatomsko-fizioloških osnov spolnosti je pokazal, da obstaja pri 
sodelujočih mladostnikih med inicialnim in finalnim stanjem znanja statistično 
pomemben napredek. Tudi D. Bratković in B. Teodorović (2000) sta prišli do 
podobnih rezultatov, saj so sodelujoči pomembno napredovali na področju znanja o 
spolnem razvoju. 

RV2: Ali bodo mladostniki z ZMDR na osnovi sodelovanja v vnaprej 
usmerjenem programu spolne vzgoje izboljšali raven znanja s področja skrbi 
za zdravo in varno spolnost? 

Sodelujoči mladostniki so na področju skrbi za zdravo in varno spolnost v povprečju 
pravilno rešili 48 % vseh nalog. Najbolj so se izkazali pri namenu menstrualnega 
koledarčka. Slabše so se odrezali pri prepoznavanju ustreznega ravnanja v primeru 
spolno prenosljivih bolezni.  

Po sodelovanju na delavnicah so na tem področju najmanj napredovali, saj so 
rezultate izboljšali za 43 % in v povprečju dosegli 91 % možnih točk tega področja.  
Največ znanja so pokazali pri vprašanjih, vezanih na namen menstrualnega 
koledarčka (kot na predtestu), povprečno pogostost menjave spodnjega perila in 
prepoznavanje simbola boja proti aidsu. Kot na predtestu so tudi po koncu delavnic 
najmanj znanja pokazali pri vprašanju, vezanem na varno ravnanje v primeru spolno 
prenosljive bolezni. 

Izid t-testa za odvisne vzorce preverjanja razlik med inicialnim in finalnim nivojem 
znanja na področju skrbi za zdravo in varno spolnost je pokazal, da obstaja pri 
sodelujočih mladostnikih med inicialnim in finalnim stanjem znanja statistično 
pomemben napredek. Tudi D. Bratković in B. Teodorović (2000) sta prišli do 
podobnih rezultatov, saj so sodelujoči pomembno napredovali na področju znanja o 
preprečevanju nosečnosti. 
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RV3: Ali bodo mladostniki z ZMDR na osnovi sodelovanja v ciljno usmerjenem 
programu spolne vzgoje izboljšali raven znanja s področja socialno-
emocionalnega vidika spolnosti? 

Sodelujoči mladostniki so pokazali najvišji nivo predznanja na področju socialno-
emocionalnih vidikov spolnosti, kjer so v povprečju pravilno rešili 59 % vseh 
vprašanj. Najbolj so se izkazali pri vprašanjih, vezanih na ustrezno vedenje 
(primernost golote, ustrezen odziv na vabilo na zmenek iz strani znanca iz spleta), 
najslabše pa pri nalogi, ki je zahtevala prepoznavanje neprimernega (spolnega) 
vedenja v primeru neustrezne izbire spolnega partnerja (sorodnika).  

Po sodelovanju na delavnicah so na tem področju najmanj napredoval. Rezultate so 
izboljšali za 40 % in v povprečju dosegli 99 % možnih točk tega področja, kar je 
najvišji rezultat.   

Izid t-testa za odvisne vzorce preverjanja razlik med inicialnim in finalnim nivojem 
znanja na področju skrbi za zdravo in varno spolnost je pokazal, da obstaja pri 
sodelujočih mladostnikih med inicialnim in finalnim stanjem znanja statistično 
pomemben napredek. Tudi D. Bratković in B. Teodorović (2000) sta prišli do 
podobnih rezultatov, saj so sodelujoči pomembno napredovali na področjih znanja o 
zakonski zvezi in starševstvu. 

RV4: Ali bodo mladostniki z ZMDR na osnovi sodelovanja v ciljno usmerjenem 
programu spolne vzgoje dosegli izboljšanje ravni splošnega znanja o 
spolnosti? 

Mladostniki so na predtestu dosegli nizke rezultate, saj so v povprečju pravilno rešili 
le 47,83 % vseh nalog. 

Razlike med povprečnimi dosežki na posameznih področjih znanja o spolnosti se 
niso izkazale za statistično značilne, kar smo tudi upoštevali pri načrtovanju 
programa. 

Po sodelovanju na delavnicah pa so v povprečju rezultate izboljšali za 45,67 % in v 
povprečju pravilno odgovorili na 93,5 % vseh vprašanj. Razlika med rezultatoma, 
dobljenima na  predtestu in testu, znaša 27,40 točk oz. 45,67 %.  

Izid t-testa za odvisne vzorce preverjanja razlik med inicialnim in finalnim nivojem 
splošnega znanja o spolnosti je pokazal, da obstaja pri sodelujočih mladostnikih med 
inicialnim in finalnim stanjem znanja statistično pomemben napredek. Tudi mnogi tuji 
raziskovalci (Bratković in Teodorović, 2000; Egemo-Helm idr., 2007; Hayashi, 
Arakida, in Ohashi, 2011; Watson idr., 1992; Wells idr., 2012) so z vključenostjo v 
različne oblike programov, ki vključujejo samo in/ali tudi elemente spolne vzgoje, 
dokazali pozitiven učinek takega vključevanja na znanje udeležencev. 

Ker so vsi sodelujoči mladostniki napredovali na vseh treh ožjih področjih znanja o 
spolnosti kot tudi na širšem področju znanja o spolnosti, lahko zaključimo, da je 
izvajanja strnjenega, strukturiranega in usmerjenega programa spolne vzgoje 
pri delu z mladostniki z ZMDR glede na napredek v znanju na področju 
spolnosti učinkovita metoda dela. 
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IV. ZAKLJUČEK 

V magistrskem delu smo se osredotočili na raziskovanje področja ozaveščanja  
mladostnikov z ZMDR o spolnosti. Preko študije virov in literature smo raziskovali, 
kakšne so možnosti ozaveščanja mladostnikov z ZMDR na področju spolnosti ter 
njihov pomen za različne vidike posameznikovega življenja, tudi znanja. Da bi dobro 
razumeli področje ozaveščanja oseb z ZMDR na področju spolnosti, smo najprej 
raziskali splošne značilnosti obravnavane populacije ter kompleksnost pojma 
spolnosti. Ker na posameznika, na njegov razvoj in funkcioniranje vplivajo različni 
dejavniki, smo preučili razvoj razumevanja in sprejemanja spolnih potreb oseb z 
ZMDR z vidika širšega in ožjega družbenega okolja. Potem smo se lotili samega 
spolnega razvoja oseb z ZMDR in morebitnih posebnosti na tem področju. Na koncu 
pa smo predstavili možnosti ozaveščanja ZMDR o spolnosti. Pri tem smo razložili 
sam pojem spolne vzgoje mladostnikov z ZMDR, poudarili potrebo po sistematični 
spolni vzgoji za osebe z ZMDR. 

V empiričnem delu pa smo preverjali učinkovitost izvajanja strnjenega in 
strukturiranega programa spolne vzgoje z naslovom Izzivi odraščanja pri delu z 
mladostniki z ZMDR glede na usvojeno znanje o spolnosti. Evalvacija samega 
programa je pokazala njegovo učinkovitost pri delu z mladostniki z ZMDR, 
sodelujočimi v tej raziskavi, neodvisno od spola. Posploševanje njegove učinkovitosti 
na celotno populacijo mladostnikov z ZMDR bi bilo ne le preveč ambiciozno, ampak 
tudi zavajajoče, saj je v raziskavi sodelovalo le 10 mladostnikov z ZMDR.  

S predtestom je bilo ugotovljeno omejeno in nezadostno znanje sodelujočih, kar se 
je najbolj izražalo pri razumevanju anatomsko-fizioloških osnov spolnosti. Tu so 
najmanj znanja pokazali na področjih spolnega dozorevanja in nosečnosti. Na 
področju skrbi za zdravo in varno spolnost se je največji manko kazal na področju 
razumevanja spolno prenosljivih bolezni. Na področju socialno-emocionalnih osnov 
spolnosti so dosegli višje, a še vedno nezadovoljive rezultate. Največji manko se je 
kazal pri izbiri spolnega partnerja glede na sorodstvene vezi. Kljub temu pa so 
mladostniki že inicialno pokazali določen, sicer omejen, nivo znanja o spolnosti. 
Sklepamo, da so nekaj informacij dobili formalno v okviru pouka, nekaj informacij  pa 
neformalno v okviru svetovanja s strani strokovnih delavcev ali staršev. Nekaj 
izkušenj in informacij pa so si verjetno izmenjali med sabo. Glede na različne vire 
informacij in glede na njihove sposobnosti so izgradili omejen nivo znanja. V tem je 
mogoče prepoznati manko strukturiranega dela na področju o spolnosti, ki bi se 
kazal v večji informiranosti sodelujočih  na področju znanja o spolnosti. 

Strukturiran program Izzivi odraščanja je bil usmerjen na dvig ravni znanja o 
spolnosti na treh področjih: anatomsko-fiziološke osnove spolnosti, skrb za zdravo in 
varno spolnost in socialno-emocionalne osnove spolnosti. Znanje o spolnosti je 
osnova za zadovoljevanje posameznikovih spolnih potreb na sprejemljiv način ob 
zaščiti lastnega dostojanstva in zdravja. S sodelovanjem v programu so mladostniki 
razširili in poglobili znanje o spolnosti ter razrešili nekatere dileme in nejasnosti. 

Pomembno je, da višji nivo izkazanega znanja o spolnosti po sodelovanju v 
programu Izzivi odraščanja nakazuje na učinkovitost izvajanega programa na vseh 
treh področjih znanja o spolnosti. Kljub ogromnemu napredku na vseh področjih pa 
se še vedno kaže manko znanja predvsem na področju razumevanja varnega 
ravnanja v primeru okuženosti s spolno prenosljivimi boleznimi. Ker so bili 
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posamezniki zelo uspešni pri končnem testiranju, nejasnosti ni bilo veliko. Zato smo 
po končnem preverjanju znanja s posamezniki v individualnem pogovoru z/ali brez 
didaktičnega materiala razrešili nejasnosti, ki so se kazale v napačnih odgovorih. Če 
pa bi bil napredek v znanju manjši, bi bilo potrebno razmisliti o poglobitvi celotnega 
programa ali le posameznih vsebin. 

Da bi dobili boljšo sliko o učinkovitosti programa Izzivi odraščanja, bi morali vzorec 
sodelujočih mladostnikov z ZMDR povečati. Ker je bilo v skupino že vključenih 10 
mladostnikov, priporočljivo pa je, da v skupini sodeluje 5 do 10 udeležencev, bi lahko 
vzorec povečali tako, da bi sočasno izvajali program v različnih skupinah na ravni 
posamezne inštitucije ali na ravni različnih inštitucij, kamor so vključeni mladostniki z 
ZMDR (npr. domovi, varstveno-delovni centri). Vključili bi lahko preverjanje napredka 
tudi na področju socialnih veščin (npr. v obliki igre vlog ali spremljanja napredka na 
področju socialnih veščin s strani strokovnih delavcev in staršev). 

V sam program bi lahko še aktivneje vključili tudi starše in ostalo strokovno osebje, ki 
sodeluje z njimi. Sami smo starše o okvirni vsebini programa informirali pisno v obliki 
spremnega pisma in jim posredovali naše kontaktne podatke, kamor se lahko 
obrnejo, če želijo izvedeti kaj več. O napredku njihovega otroka pa smo jih informirali 
na govorilnih urah. Za boljši celostni vpogled v vsebino programa in njegovega 
pomena za mladostnike bi lahko organizirali predavanja in/ali delavnice za starše in 
strokovne delavce. 

V nadaljnjih raziskavah bi bilo potrebno raziskati učinke takšnega ali podobnega 
celostno usmerjenega strukturiranega programa spolne vzgoje pri mladostnikih s 
težjo MDR ali kombiniranimi motnjami in mlajših odraslih z zmerno, težjo MDR ali 
kombiniranimi motnjami, ki so navadno vključeni v PPVIZ.  

Menimo, da je takšen ali podoben celostno usmerjen strukturiran program spolne 
vzgoje potrebno uvesti že v obvezen del PPVIZ, saj se znanje s tega področje kaže 
tudi v boljši splošni poučenosti in samostojnosti mladostnikov z ZMDR.  
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PRILOGA 1 

 
 

TEST ZNANJA S PODROČJA 
SPOLNOSTI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ANATOMSKO-FIZIOLOŠKE OSNOVE SPOLNOSTI 
 

 
VPRAŠANJA: 

 SPOLNA IDENTITETA IN SPOLNI RAZVOJ (2) 

 SPOLNE ZNAČILNOSTI (3, 4, 5, 6, 7, 8) 

 MENSTRUACIJA (9) 

 SPOČETJE, NOSEČNOST, POROD (1, 10) 
 
SKUPNO ŠTEVILO TOČK: 0–20 
 
 
 
 



 
 

1. KAKO SI NASTAL/NASTALA?                        (MOŽNO ŠT. TOČK: 0–2)                                                                                                                                                                                                                                     
A) NASTAL/NASTALA SEM Z 

ZDRUŽITVIJO JAJČECA IN 
SEMENČECA. 

B) PRINESLA ME JE ŠTORKLJA.                                                                 C) NASTAL/NASTALA SEM Z 
ZDRUŽITVIJO DVEH JAJČEC. 

 

 

 

   
TOČKOVANJE 

PRAVILNO  IZBRAN ODGOVOR. NAPAČNO IZBRAN ALI NEIZBRAN ODGOVOR. 
2 TOČKI O TOČK 



 
 

2. POKAŽI, KJE NA ČASOVNEM TRAKU SE TRENUTNO NAHAJAŠ.                                       (MOŽNO ŠT. TOČK: 0–2)                                                                         
TOČKOVANJE 

IZBERE USTREZEN ČASOVNI 
TRAK GLEDE NA SPOL IN 
USTREZNO RAZVOJNO STOPNJO. 

PRAVILNA IZBIRA RAZVOJNE 
STOPNJE, A NAPAČNA IZBIRA 
ČASOVNEGA TRAKA. 

PRAVILNA IZBIRA ČASOVNEGA 
TRAKU, A NAPAČNA IZBIRA 
RAZVOJNE STOPNJE. 

NAPAČNA IZBIRA TRAKU IN 
RAZVOJNE STOPNJE ALI 
NEIZBRAN ODGOVOR. 

2 TOČKI 1 TOČKA 1 TOČK 0 TOČK 

                                



 
 

 
 
 



 
 

3. NAŠTEJ/NA SLIKI POKAŽI VSAJ 2 SEKUNDARNA SPOLNA ZNAKA ŽENSK (SPREMEMBE, 
KI SE DOGAJAJO NA TELESU IN V NJEM V POVEZAVI S SPOLNIM DOZOREVANJEM).
              (MOŽNO ŠT. TOČK: 0–2)                                                 

 
TOČKOVANJE 

PRAVILNO 
POIMENUJE/POKAŽE 2 ALI 
VEČ SPOLNIH ZNAČILNOSTI 
ŽENSK. 

PRAVILNO 
POIMENUJE/POKAŽE 1 
SPOLNO ZNAČILNOST 
ŽENSK. 

NAPAČNO 
POIMENUJE/POKAŽE 
SPOLNE ZNAČILNOSTI 
ŽENSK OZ. JIH SPLOH NE 
POIMENUJE/POKAŽE. 

2 TOČKI 1 TOČKA 0 TOČK 



 
 

4. NAŠTEJ/NA SLIKI POKAŽI VSAJ 2 SEKUNDARNA SPOLNA ZNAKA MOŠKIH 
(SPREMEMBE, KI SE DOGAJAJO NA TELESU IN V NJEM V POVEZAVI S SPOLNIM 
DOZOREVANJEM).                  (MOŽNO ŠT. TOČK: 0–2)                                                                                   

 
TOČKOVANJE 

PRAVILNO 
POIMENUJE/POKAŽE 2 ALI 
VEČ SPOLNIH ZNAČILNOSTI 
MOŠKIH. 

PRAVILNO 
POIMENUJE/POKAŽE 1 
SPOLNO ZNAČILNOST 
MOŠKIH. 

NAPAČNO 
POIMENUJE/POKAŽE 
SPOLNE ZNAČILNOSTI 
MOŠKIH OZ. JIH SPLOH NE 
POIMENUJE/POKAŽE. 

2 TOČKI 1 TOČKA 0 TOČK 



 
 

5. IZBERI SLIKO, KI PRIKAZUJE ŽENSKE NOTRANJE SPOLNE ORGANE.                                                                (MOŽNO ŠT. TOČK: 0–2)    

A)  B)  C)  

 

 

 

 

 
                            
 

TOČKOVANJE 
PRAVILNO IZBERE SLIKO, KI PRIKAZUJE ŽENSKE NOTRANJE 
SPOLNE ORGANE. 

IZBERE NAPAČNO SLIKO ALI SLIKE NE IZBERE.  

2 TOČKI 0 TOČK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

6. IZBERI SLIKO, KI PRIKAZUJE MOŠKE NOTRANJE SPOLNE ORGANE.                                                                 (MOŽNO ŠT. TOČK: 0–2)  

A)  B)  C)  
 

 

 

 

 

 

                                                      
 

TOČKOVANJE 
PRAVILNO IZBERE SLIKO, KI PRIKAZUJE MOŠKE NOTRANJE 
SPOLNE ORGANE. 

IZBERE NAPAČNO SLIKO ALI SLIKE NE IZBERE.  

2 TOČKI 0 TOČK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

7. KAKO PRAVILNO IMENUJEMO ZUNANJE ŽENSKO SPOLOVILO?                                                                          (MOŽNO ŠT. TOČK: 0–2) 

 
A) VAGINA B) VULVA C) LULIKA 

 
TOČKOVANJE 

IZBERE USTREZEN IZRAZ ZA ŽENSKO 
SPOLOVILO. 

IZBERE MANJ USTREZEN IZRAZ ZA 
ŽENSKO SPOLOVILO. 

IZBERE NAPAČEN IZRAZ ZA ŽENSKO 
SPOLOVILO ALI ODGOVORA NE IZBERE. 

2 TOČKI 1 TOČKA 0 TOČK 



 
 

8. KAKO PRAVILNO IMENUJEMO ZUNANJE MOŠKO SPOLOVILO?                             (MOŽNO ŠT. TOČK: 0–1)  

 
 

A) MODA B) LULEK C) PENIS 

 
TOČKOVANJE 

IZBERE USTREZEN IZRAZ ZA MOŠKO 
SPOLOVILO. 

IZBERE MANJ USTREZEN IZRAZ ZA 
MOŠKO SPOLOVILO. 

IZBERE NAPAČEN IZRAZ ZA MOŠKO 
SPOLOVILO ALI ODGOVORA NE IZBERE. 

2 TOČKI 1 TOČKA 0 TOČK 



 
 

9. KDO NAVADNO DOBI PRVO MENSTRUACIJO?                                                                                                        (MOŽNO ŠT. TOČK: 0–1)                                                                                             
A) MLADOSTNICE B) DEČKI                                                            C) DEKLICE 

 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
TOČKOVANJE 

IZBERE PRAVILNO REŠITEV. IZBERE NAPAČNO ALI ODGOVORA NE IZBERE.  
1 TOČKA 0 TOČK 



 
 

10. POSTAVI SLIČICE PO VRSTI OD SPOČETJA DO ROJSTVA.  (SLIČICE PREDHODNO IZREŽEMO IN PREMEŠAMO ZAPOREDJE.)  
(MOŽNO ŠT. TOČK: 0–2) 

TOČKOVANJE 
PRAVILNO POSTAVLJENE VSE FAZE NAPAČNO POSTAVLJENA ENA FAZA NAPAČNO POSTAVLJENI 2 ALI VEČ FAZ 

2 TOČKI 1 TOČKA 0 TOČK 
 

A) 

 

B) 

 

C) 

 

Č) 

 

D) 

 



 
 

SKRB ZA ZDRAVO IN VARNO SPOLNO ŽIVLJENJE 

 
 

VPRAŠANJA: 

 MENSTRUALNI KOLEDARČEK (11) 

 HIGIENA (12–14) 

 ODGOVORNO SPOLNO VEDENJE  (15–20) 
 
SKUPNO ŠTEVILO TOČK: 0–20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

11. ČEMU SLUŽI TAKŠEN KOLEDARČEK?                                                                                                                     (MOŽNO ŠT. TOČK: 0–2) 

 
A) UČITELJI VANJ VPISUJEJO  

PRISOTNOST UČENCEV.                               
B) VANJ BELEŽIMO ROJSTNE DNEVE 

PRIJATELJEV ...                                  
C) VANJ ŽENSKE BELEŽIJO MESEČNE 

KRVAVITVE. 

 
 

 
 

TOČKOVANJE 
PRAVILNO  NAPAČNO IZBRAN ALI NEIZBRAN ODGOVOR 

2 TOČKI 0 TOČK 



 
 

12. KAJ ŽENSKE NOSIJO V ČASU MOČNEJŠIH MENSTRUALNIH KRVAVITEV ZA ZAŠČITO OBLAČIL?                                       (MOŽNO ŠT. TOČK: 0–2)                       

A) PLENICE ZA ODRASLE B) VLOŽKE S KRILCI, Z  OZNAČENIMI VEČ 
KAPLJICAMI                                                     

C) VSAKODNEVNE VLOŽKE ALI VLOŽKE 
BREZ KRILC Z OZNAČENO 1 KAPLJICO 

 

 
 

 
 

 

 

 

          
TOČKOVANJE 

PRAVILNO  NAPAČNO IZBRAN ALI NEIZBRAN ODGOVOR 
2 TOČKI 0 TOČK 

 



 
 

13. KAKO SI S TOALETNIM PAPIRJEM PRAVILNO OBRIŠEŠ ZADNJICO PO VELIKI POTREBI (»KAKANJU«)?       (MOŽNO ŠT. TOČK: 0–2) 

 
A) BRIŠEM V SMERI OD HRBTA PROTI 

SPOLOVILU. 
B) BRIŠEM V SMERI OD SPOLOVILA PROTI 

HRBTU. 
C) DA SEM ČIM BOLJ TEMELJIT, BRIŠEM V 

OBE SMERI. 

   
 

TOČKOVANJE 
PRAVILNO  NAPAČNO IZBRAN ALI NEIZBRAN ODGOVOR 

2 TOČKI 0 TOČK 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

14. KOLIKOKRAT NA TEDEN JE POTREBNO MENJATI SPODNJE PERILO?                                                               (MOŽNO ŠT. TOČK: 0–2) 
A) VSAJ 1-KRAT NA TEDEN, KO SE 

KOPAM. 
B) SAMO, KO GREM K ZDRAVNIKU. C) SPODNJE HLAČKE MENJAMO 

DNEVNO. ČE JE POTREBNO, LAHKO 
TUDI POGOSTEJE. 

 

 
 

 
 
 

TOČKOVANJE 
PRAVILNO  NAPAČNO IZBRAN ALI NEIZBRAN ODGOVOR 

2 TOČKI 0 TOČK 
 
 
 
 
 
 



 
 

15. JAKA SRBI IN PEČE MED LULANJEM. IZ PENISA MU TEČE ZELEN IZCEDEK. ALI LAHKO IMA SPOLNE ODNOSE S SVOJO ŽENO?                                                                 
(MOŽNO ŠT. TOČK: 0–2)                         

 
 

A) NE. JAKA NAJ TAKOJ OBIŠČE 
ZDRAVNIKA. 

 

B) DA, VENDAR LE S KONDOMOM. 
 

C) NE. OBA Z ŽENO NAJ NEMUDOMA 
OBIŠČETA ZDRAVNIKA.  

   
 

TOČKOVANJE 
PRAVILNO  NAPAČNO IZBRAN ALI NEIZBRAN ODGOVOR 

2 TOČKI 0 TOČK 



 
 

16. NIK IN EVA ŽELITA IMETI PRVI SPOLNI ODNOS. KDO MORA POSKRBETI ZA ZAŠČITO?                               (MOŽNO ŠT. TOČK: 0–2)      
A) EVA. B) NIK. C) OBA (NIK IN EVA). 

 
 

 
   

 

TOČKOVANJE 
PRAVILNO  NAPAČNO IZBRAN ALI NEIZBRAN ODGOVOR 

2 TOČKI 0 TOČK 



 
 

17. NIK IN EVA ŽELITA IMETI SPOLNI ODNOS. KATERA OBLIKA KONTRACEPCIJE NAJUČINKOVITEJE ŠČITI PRED SPOLNO 
PRENOSLJIVIMI BOLEZNIMI IN NOSEČNOSTJO?                (MOŽNO ŠT. TOČK: 0–2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

A) KONTRACEPCIJSKE TABLETKE            B) KONDOM C) UMIVANJE SPOLOVILA PO SPOLNEM 
ODNOSU 

 

 

 

 
TOČKOVANJE 

PRAVILNO  NAPAČNO IZBRAN ALI NEIZBRAN ODGOVOR 
2 TOČKI 0 TOČK 

 
 
 



 
 

18. NIK IN EVA ŽELITA IMETI SPOLNI ODNOS. ALI LAHKO UPORABITA ŽE UPORABLJEN KONDOM?                  (MOŽNO ŠT. TOČK: 0–2)  

                                                                                                                         
A) DA, ČE GA PREJ DOBRO OPERETA IN 

DEZINFICIRATA. 
B) DA, ČE NA EMBALAŽI PIŠE ŠE 

VELJAVEN ROK TRAJANJA. 
C) NE, KONDOM PO UPORABI VRŽETA 

V SMETI IN UPORABITA NOV, 
ZAPAKIRAN KONDOM Z VELJAVNIM 
ROKOM TRAJANJA. 

 

 

 

 
 
 
  
 

TOČKOVANJE 
PRAVILNO  NAPAČNO IZBRAN ALI NEIZBRAN ODGOVOR 

2 TOČKI 0 TOČK 



 
 

19. JAN IMA GENITALNI HERPES (SPOLNO BOLEZEN). NA KATERI SLIČICI GA LAHKO PRENESE NA ANO?      (MOŽNO ŠT. TOČK: 0–2 )   
A) Z OBJEMANJEM. B) PRI KOPANJU. C) S SPOLNIM ODNOSOM. 

 

 

 

 
TOČKOVANJE 

PRAVILNO  NAPAČNO IZBRAN ALI NEIZBRAN ODGOVOR 
2 TOČKI 0 TOČK 



 
 

20. IZBERI PENTLJO, KI PREDSTAVLJA SIMBOL BOJA PROTI AIDSU.                                                                       (MOŽNO ŠT. TOČK: 0–2) 
A) 

 

B) 

 

C) 

 
 

TOČKOVANJE 
PRAVILNO  NAPAČNO IZBRAN ALI NEIZBRAN ODGOVOR 

2 TOČKI 0 TOČK 



 
 

SOCIALNO-EMOCIONALNI VIDIKI SPOLNOSTI 

 
 

VPRAŠANJA: 

 RAZUMEVANJE PARTNERSKIH ODNOSOV (21–23) 

 USTREZNO VEDENJE (24–27) 

 REŠEVANJE PROBLEMSKIH SITUACIJ, KI SE NANAŠAJO NA SPOLNO 
NADLEGOVANJE OZ. NASILJE (28–30) 

 
SKUPNO ŠTEVILO TOČK: 0–20 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

21. MAJ IN IVA STA PAR, KI SE IMATA ZELO RADA. KAJ LAHKO STORITA, DA BO NJUNA ZVEZA USPEŠNA?     (MOŽNO ŠT. TOČK: 0–2) 
A)  LJUBOSUMNOST DOKAZUJE, DA 

SE LJUBITA. 
B) SE PODPIRATA IN SI POMAGATA.                                      C) V LJUBEZNI IN VOJNI JE 

DOVOLJENO VSE, TUDI 
KREGANJE. 

 

 

 

 
TOČKOVANJE 

PRAVILNO  NAPAČNO IZBRAN ALI NEIZBRAN ODGOVOR 
2 TOČKI 0 TOČK 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

22. KAKO PAR ZRELO REŠUJE SPORE IN NESOGLASJA?                                                                                          (MOŽNO ŠT. TOČK: 0–2) 
A) S PREPIROM           B) S POGOVOROM.                 C) S SPOLNIM ODNOSOM. 

 

 

 
 
 

TOČKOVANJE 
PRAVILNO  NAPAČNO IZBRAN ALI NEIZBRAN ODGOVOR 

2 TOČKI 0 TOČK 
 
 
 
 
 



 
 

23.  JAN IN IVA STA STARA 18 LET. SKUPAJ STA ŽE 1 LETO. JAN IVI POVE, DA MU BO DOKAZALA, DA GA LJUBI, ČE BO SPALA Z NJIM. 
ALI JE ŽE ČAS ZA SPOLNE ODNOSE?                                                                                                                      (MOŽNO ŠT. TOČK: 0–2) 

 
 
 
 
 
 

                                                                                        
 

 



 
 

A) DA, SAJ STA PAR ŽE ENO LETO. B) DA, SAJ STA STARA ŽE 18 LET. C) NE. POMEMBNO JE, DA SE RES  
DOBRO SPOZNATA IN SI ZAUPATA. 
SPOLNI ODNOS JE SKUPNA 
ODLOČITEV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              
TOČKOVANJE 

PRAVILNO  NAPAČNO IZBRAN ALI NEIZBRAN ODGOVOR 
2 TOČKI 0 TOČK 

 
 

 



 
 

24. KJE SMEŠ BITI GOL/GOLA?                                                                                                                                      (MOŽNO ŠT. TOČK: 0–2)   
A) LAHKO SEM GOL/GOLA KJERKOLI, SAJ SE VSI 

RODIMO GOLI. TO JE MOJA PRAVICA.           
B) KJER STOJI TAKŠEN ZNAK.             C) V KOPALNICI. 

 

 

 

 
 

TOČKOVANJE 
PRAVILNO NAPAČNO IZBRAN ALI NEIZBRAN ODGOVOR 

2 TOČKI 0 TOČK 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

25. KJE SE SMEŠ SAMOZADOVOLJEVATI?                                                                                                                    (MOŽNO ŠT. TOČK: 0–2)     
A) SE NE SMEŠ, SAJ JE 

SAMOZADOVOLJEVANJE    ŠKODLJIVO 
ZA ZDRAVJE. POSUŠI SE TI LAHKO 
ROKA.                       

B) V KINU, KER JE TEMA.             C) V SVOJI SOBI, KO SEM SAM.       

 

 

 

     
TOČKOVANJE 

PRAVILNO  NAPAČNO IZBRAN ALI NEIZBRAN ODGOVOR 
2 TOČKI 0 TOČK 



 
 

26. KAKO BI SE ZRELO OBNAŠAL/OBNAŠALA V DRUŽBI ISTOSPOLNEGA PARA?                                                   (MOŽNO ŠT. TOČK: 0–2) 

 
A) GRDO BI GLEDAL/GLEDALA, SAJ JE TO 

NEKAJ NENARAVNEGA.                                        
B) SVETOVAL/SVETOVALA BI JIMA 

OPERACIJO GLAVE. 
C) PRIJAZEN/PRIJAZNA BI BIL/BILA, SAJ JE 

SPOLNA USMERJENOST ODLOČITEV 
POSAMEZNIKA. 

                                                                
 

TOČKOVANJE 
PRAVILNO  NAPAČNO IZBRAN ALI NEIZBRAN ODGOVOR 

2 TOČKI 0 TOČK 



 
 

27. ALI LAHKO ANA BOŽA BRATRANCA PO INTIMNIH PREDELIH, KER JI JE VŠEČ? (NA SPODNJI SLIKI SO INTIMNI DELI OBKROŽENI Z 
RDEČO.)                           (MOŽNO ŠT. TOČK: 0–2)                                               

 
A) DA. B) NE. C) SAMO, ČE JI DOVOLI. 

   
 

TOČKOVANJE 
PRAVILNO  NAPAČNO IZBRAN ALI NEIZBRAN ODGOVOR 

2 TOČKI 0 TOČK 



 
 

28. ANO JE ŠEF BREZ DOVOLJENJA PRIJEL ZA ZADNJICO. KAJ NAJ STORI?                                                          (MOŽNO ŠT. TOČK: 0–2) 

 
 
 



 
 

A) GLASNO ZAHTEVA  NAJ PRENEHA, ODIDE 
IN POVE OSEBI, KI JI ZAUPA. 

B) NAJ BO TIHO, SAJ JE SAMA KRIVA, 
KER SE ZELO »SEKSI« OBLAČI. 

C) PRIJATELJE NAJ PROSI, DA GA 
PRETEPEJO. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

TOČKOVANJE 
PRAVILNO  NAPAČNO IZBRAN ALI NEIZBRAN ODGOVOR 

2 TOČKI 0 TOČK 

 

 



 
 

29.  NEKDO, KI GA NE POZNAŠ, TI POŠLJE VABILO ZA PRIJATELJSTVO NA FACEBOOKU. S TEBOJ SE REDNO DOPISUJE, NATO PA TE 
ZAČNE VABITI NA SREČANJE. KO PRIDEŠ NA DOGOVORJENO MESTO, UGOTOVIŠ, DA TE V RESNICI ČAKA STAREJŠI MOŠKI IN 
NE VRSTNIK, KOT SE JE PREDSTAVIL TEBI. KAJ STORIŠ? (Lampret Senčič in Pečarič, 2014, str. 31)                                                                  

(MOŽNO ŠT. TOČK: 0–2)                                   
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

A) Z NJIM GREŠ NA PIJAČO, SAJ JE 
ZELO PRIJAZEN.                                                                                        

B) PROSIŠ GA, DA TE ODPELJE DOMOV.                                                       C) OBRNEŠ SE IN ODIDEŠ, TAKOJ (POKLIČEŠ 
OZ.) SE POGOVORIŠ Z OSEBO, KI JI 
ZAUPAŠ. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

TOČKOVANJE 
PRAVILNO  NAPAČNO IZBRAN ALI NEIZBRAN ODGOVOR 

2 TOČKI 0 TOČK 

 

 



 
 

30. KAJ BI STORIL/-A, ČE BI NAŠEL/-A SVOJO RAZGALJENO FOTOGRAFIJO NA SPLETU?                            (MOŽNO ŠT. TOČK: 0–2) 

 

 



 
 

A) POVEDAL/-A, BI ODRASLEMU, KI MU 
ZAUPAM, POSLAL/-A PRIJAVO NA SPLETNO 
STRAN, KJER SE FOTOGRAFIJA NAHAJA OZ. 
OBVESTIL/-A POLICIJO. 

B) SRAM BI ME BILO, ZATO BI BIL/-A 
TIHO.                                                      

C) PONOSEN/ PONOSNA BI BIL /-A, SAJ 
IMAM LEPO TELO. 

 

 

 

 

 

 

TOČKOVANJE 
PRAVILNO  NAPAČNO IZBRAN ALI NEIZBRAN ODGOVOR. 

2 TOČKI 0 TOČK 
 



 
 

 IME /  
ČAS 1. IN 2. PREVERJANJA 

 
 
 
 

    

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

ANATOMSKO 
FIZIOLOŠKE 
OSNOVE 
SPOLNOSTI 
 

1. Kako si nastal/nastala? 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

2. Pokaži, kje na časovnem traku 
se trenutno nahajaš. 

0 1 2  0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

3. Naštej/na sliki pokaži vsaj 2 
sekundarna spolna znaka žensk. 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

4. Naštej/na sliki pokaži vsaj 2 
sekundarna spolna znaka 
moških. 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

5. Izberi sliko, ki prikazuje ženske 
notranje spolne organe.                                                                                   

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

 6. Izberi sliko, ki prikazuje moške 
notranje spolne organe.                                                                                  

0 1 2  0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

7. Kako pravilno imenujemo zunanje 
žensko spolovilo? 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

8. Kako pravilno imenujemo zunanje 
moško spolovilo? 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

9. Kdo navadno dobi prvo 
menstruacijo? 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

10. Postavi sličice po vrsti od 
spočetja do rojstva. 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

Skupno št. točk  
0–20 
 
 
 
 
 
 
 
 

           



 
 

SKRB ZA 
ZDRAVO IN 
VARNO 
SPOLNO 
ŽIVLJENJE 
 

 11. Čemu služi takšen koledarček?                                                                                                                                  0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

12. Kaj ženske nosijo v času 
močnejših menstrualnih krvavitev za 
zaščito oblačil?                                    

0 1 2  0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

13. Kako si s toaletnim papirjem 
pravilno obrišeš zadnjico po veliki 
potrebi ?                     

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

14. Kolikokrat na teden je potrebno 
menjati spodnje perilo?                                                                           

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

15. Jaka srbi in peče med lulanjem. 
Iz penisa mu teče zelen izcedek. Ali 
lahko ima spolne odnose s svojo 
ženo?                                                                 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

16. Nik in Eva želita imeti prvi spolni 
odnos. Kdo mora poskrbeti za 
zaščito?                                             

0 1 2  0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

17. Nik in Eva želita imeti spolni 
odnos. Katera oblika kontracepcije 
najučinkoviteje ščiti pred SPB in 
nosečnostjo?                                                                                                                                          

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

18. Nik in Eva želita imeti spolni 
odnos. Ali lahko uporabita že 
uporabljen kondom ?                           

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

19. Jan ima genitalni herpes. Na 
kateri sličici ga lahko prenese na 
Ano?                                                   

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

20. Izberi pentljo, ki predstavlja 
simbol boja proti aidsu.                                                                                    

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

Skupno št. točk 
 0–20 
 
 

           



 
 

SOCIALNO-
EMOCIONALNI 
VIDIKI 
SPOLNOSTI 

21. Maj in Iva sta par, ki se imata 
rada. Kaj lahko storita, da bo njuna 
zveza uspešna?                  

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

22. Kako par zrelo rešuje spore in 
nesoglasja?                                                                                                         

0 1 2  0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

23. Jan in Iva sta stara 18 let. 
Skupaj sta že 1 leto. Jan Ivi po-ve, 
da mu bo dokazala ljubezen, če bo 
spala z njim. Ali je že čas za spolne 
odnose?                                                                                                                                   

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

24. Kje smeš biti gol/ gola?                                                                                                                                                 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

25. Kje se smeš 
samozadovoljevati?                                                                                                                                

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

26. Kako bi se zrelo obnašal/-a v 
družbi homoseksual. para?                                                    

0 1 2  0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

27. Ali lahko Ana boža bratranca po 
intimnih predelih, ker ji je všeč? 

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

28. Ano je šef brez dovoljenja prijel 
za zadnjico. Kaj naj stori?                                                                                     

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

29. Neznanec  ti pošlje vabilo za 
prijateljstvo na FB. Redno si 
dopisujeta, nato pa te povabi na 
srečanje. Ko prideš na dogovorjeno 
mesto, ugotoviš, da te čaka odrasel 
moški in ne vrstnik, kot se je 
predstavil. Kaj storiš?                                                                                                       

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

30. Kaj bi storil/-a, če bi našel/-a 
svojo razgaljeno fotografijo na 
spletu?                                    

0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 

Skupno št. točk 
0–20 

           

SKUPNO ŠT. 
VSEH TOČK  
0–60 

           



 
 

 

IME/  
ČAS 1./ 2. PREVERJANJA 

     

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

Anatomsko-fiziološke 
osnove spolnosti  
Sk. št. točk: 0–20 

          

Skrb za zdravo in varno 
spolnost 
Sk. št. točk: 0–20 

          

Socialno-emocionalni vidiki 
spolnosti 
Sk. št. točk: 0–20 

          

VSE TOČKE                Sk. 
št. točk: 0–60 

          

 

 

 

 



 
 

PRILOGA 2 

Priprava na vzgojno-izobraževalno delo 

Učitelj  

Datum  

Šola  

Stopnja  

 

Učna tema/tematski sklop 13. PASTI SPLETA 

Učna enota oz. učna 
vsebina 

Splet in spolnost 

 

Splošni učni cilji (skupni 
cilji za delavnico) 

Mladostnik/-ca: 

 prepozna spletno nadlegovanje. 

 ve, kam po pomoč v primeru spletnega nadlegovanja. 

 razume razliko med ljubeznijo/spolnostjo in pornografijo. 

Splošni učni cilji  
predmetnega področja 
splošna poučenost (III.–
V. st.) 

SPOZNAVANJE OKOLJA: 

 ozaveščanje, razumevanje in izražanje svojih potreb, čustev; 

 navajanje na razumevanje in upoštevanje pravil, ki omogočajo 
socialno interakcijo, socialno učenje; 

 razvijanje občutka pripadnosti, spoštovanje drugih; 

 spodbujanje k aktivnemu opazovanju in sodelovanju v 
spoznavanju oseb. 

JEZIK: 

 razvijanje neverbalnega sporazumevanja; 

 razvijanje govornih sposobnosti; 

 navajanje na razumevanje govornih sporočil. 

Splošni učni cilji  
predmetnega področja 
razvijanje samostojnosti 
(III.–V. st.) 

 usvajanje prvin, vezanih na zdravje, spolnost in varnost; 

 oblikovati in privzgojiti osnovna pravila primernega vedenja in 
ustrezne socialne navade. 

Splošni učni cilji  
predmetnega področja 
intimno življenje in 
spolnost (VI. st.) 

 razlikovanje med kulturno sprejemljivim in nesprejemljivim 
spolnim vedenjem; 

 prepoznavanje potencialno nevarnih okoliščin in zaščita pred 
zlorabo. 

 

Učne metode  metoda opazovanja; 

 metoda razlage; 

 metoda pogovora (pripovedovalna, vprašalna); 

 dokumentacijska metoda; 

 igra vlog. 

Učne oblike skupna, individualna, v dvojicah 

Tip učne ure pridobivanje 

 

Učni pripomočki  slikovni material  (gl. Materiali in pripomočki); 

 risani filmi (gl. Materiali in pripomočki); 

 računalnik in dostop do spleta; 

 učni list (gl. Materiali in pripomočki); 

 pripomočki za izdelavo miselnega vzorca (npr. škarje, lepilo, 
papir, pisala različnih barv, risalni žebljički ali magneti).   
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Struktura ure 

in predviden 

čas 

Operativni cilji  Dejavnost oz. potek aktivnosti 

 

Učitelj/-ica                             Učenci/-ke                       

Metode, pripomočki 

UVOD: 

1. IZHODIŠČE 
IN 
NAPOVED 
SMOTRA: 
(20 minut) 

Učenec/ka: 

 ubesedi vsaj 
en  primer 
spolnega 
nasilja. 

 
 

 

 

Pove, da bodo najprej obnovili 
vsebine, vezane na predhodno 
delavnico: 

 spolno nadlegovanje in spolno 
zlorabo. 

Poda jim nekaj kartic na dano temo. 
Spodbudi jih k poimenovanju 
posameznih nasilnih početji ter k 
razmisleku o načinih/oblikah 
preprečevanja takšnih situacije. 
Zanima ga/jo, kaj bi učenci naredili, 
če bi bili sami bili v takšni ali podobni 
situaciji. Po potrebi jih usmeri na 
SOS-listo, ki so jo učenci že spoznali 
v okviru delavnice.  
 
S pomočjo slikovnega materiala 
napove potek tokratne delavnice.  

Poslušajo, odgovarjajo na 
vprašanja in jih po potrebi 
zastavljajo. 

 

Aktivno sodelujejo in po 
potrebi zastavljajo 
vprašanja. 

 

 

 

 

Sledijo napovedi poteka 
dejavnosti. Po potrebi 
zastavijo vprašanje. 

METODE: 

 metoda pogovora (vprašalna, 
pripovedovalna); 

 metoda razlage 

 dokumentacijska metoda; 

 opazovalna metoda. 

MATERIALI IN PRIPOMOČKI:  

 kartice na temo spolnega 
nadlegovanja, zlorabe; 

 SOS-lista.  



 
 

2. PRIDOBIVA-

NJE: 

(90 minut) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učenec/-ka: 

 ubesedi/pokaž

e vsaj en vir 

moči v primeru 

spletnega 

nadlegovanja 

(npr. iz SOS – 

liste). 

 ubesedi, da so 
pornografske 
vsebine 
neprimerne za 
otroke in 
mladostnike. 

 izmed 3 
fotografij izbere  
tisto, ki bi jo 
objavil na 
spletu/FB. 

 samostojno ali 
s pomočjo reši 
težavo 
mladega para 
glede 
pornografije. 

 izrazi 
neustreznost 
srečevanja z 
»znanci« s 
spleta. 

Pokaže jim kratek animirani film na 
temo spletnega nadlegovanja. Vpraša 
jih, kaj so storili animirani liki, da so 
ustavili nadlegovanje in kaj bi storili 
sami. Usmerja jih, da skupaj najdejo 
učinkovit način preprečevanja 
spletnega nadlegovanja. 

Mladostnikom pokaže kratek 
animirani film na temo objavljanja 
fotografij in videov z razgaljenimi deli 
telesa na spletu. Po ogledu jim 
zastavlja  vprašanja v povezavi z 
vsebino filma (nepremišljena dejanja 
likov filmu in vzroki za njihovo 
početje, posledice takšnega početja, 
njihovo počutje ...) in varno oz. 
nepremišljeno rabo spleta (spletne 
vsebine, vrste objav, fotografij, 
dostopnost do različnih vsebin in 
njihovo mnenje, reševanje konkretnih 
problemov v primeru objave 
neustreznih fotografij na spletu, 
primerne in neprimerne objave na 
spletu z razlago, vsebine za odrasle, 
primerjava vsebin za odrasle z 
resničnim življenjem, posledice 
spremljanja vsebin za odrasle in 
nepremišljenih objav na 
posameznika/ -co in njegovo/ njeno 
okolico ...). Nevsiljivo jih spodbuja k 
deljenju lastnih izkušenj s spletom. 
Pri tem pove, da je to prostovoljno. 
Najprej učitelj/-ica predstavi 
konkreten primer nepremišljene rabe 
spleta in spodbuja k oblikovanju 

Ogledajo si film na temo 
spletnega nadlegovanja. 
Odgovarjajo  na 
vprašanja in jih po potrebi 
zastavljajo. Skupaj 
najdejo učinkovit način za 
preprečevanje spletnega 
nadlegovanja. 
 
Ogledajo si film na temo 
objavljanja fotografij in 
videov na spletu. 
Odgovarjajo  na 
vprašanja in jih po potrebi 
zastavljajo oz. sodelujejo 
v pogovoru o filmu in 
varni oz. nepremišljeni 
rabi spleta. Po želji delijo 
lastne izkušnje z rabo 
spleta (premišljeno ali 
nepremišljeno). 
Spremljajo predstavitev 
spletne strani, ki je 
preverjen vir informacij iz 
področja odraščanja in 
spolnosti. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

METODE:  

 metoda pogovora; 

 dokumentacijska metoda; 

 metoda razlage. 
 
MATERIALI IN PRIPOMOČKI:  

 računalnik in dostop do spleta 

 Nadlegovanje: Neprimerni stiki in 
vsebine na spletu (risani film na 
temo spolnega nadlegovanja na 
spletu):  
http://www.safe.si/gradiva-in-
orodja/video-
vsebine/nadlegovanje-
neprimerni-stiki-in-vsebine-na-
internetu; 

 Brez kožuščka: Objavljanje 
fotografij in videov z razgaljenimi 
deli telesa (risani film na temo 
objavljanja fotografij, videov na 
internetu): 
http://www.safe.si/gradiva-in-
orodja/video-vsebine/brez-
kozuscka-objavljanje-fotografij-in-
videov-z-razgaljenimi-deli-t; 

 slovenska spletna stran, ki podaja 
preverjene informacije s področja 
spolnosti in odraščanja: 
http://www.tosemjaz.net/.; 

 pismo mladostnice na temo 
pornografija; 

 primer na temo zmenka na slepo 
z neznancem s spleta; 

 učni list (objava fotografij na 
spletu); 

http://www.safe.si/gradiva-in-orodja/video-vsebine/nadlegovanje-neprimerni-stiki-in-vsebine-na-internetu
http://www.safe.si/gradiva-in-orodja/video-vsebine/nadlegovanje-neprimerni-stiki-in-vsebine-na-internetu
http://www.safe.si/gradiva-in-orodja/video-vsebine/nadlegovanje-neprimerni-stiki-in-vsebine-na-internetu
http://www.safe.si/gradiva-in-orodja/video-vsebine/nadlegovanje-neprimerni-stiki-in-vsebine-na-internetu
http://www.safe.si/gradiva-in-orodja/video-vsebine/nadlegovanje-neprimerni-stiki-in-vsebine-na-internetu
http://www.safe.si/gradiva-in-orodja/video-vsebine/brez-kozuscka-objavljanje-fotografij-in-videov-z-razgaljenimi-deli-t
http://www.safe.si/gradiva-in-orodja/video-vsebine/brez-kozuscka-objavljanje-fotografij-in-videov-z-razgaljenimi-deli-t
http://www.safe.si/gradiva-in-orodja/video-vsebine/brez-kozuscka-objavljanje-fotografij-in-videov-z-razgaljenimi-deli-t
http://www.safe.si/gradiva-in-orodja/video-vsebine/brez-kozuscka-objavljanje-fotografij-in-videov-z-razgaljenimi-deli-t
http://www.tosemjaz.net/


 
 

različnih možnih rešitev. Posebej je 
pozoren/-a, da nikogar ne spravlja v 
neprijeten položaj. Razlago podkrepi 
s slikovnim gradivom  in sproti 
razlaga možne nejasnosti. Pokaže jim 
spletno stran (posamezne vsebine), 
ki podaja preverjene informacije iz 
področja spolnosti in odraščanja ter je 
primerna za mladostnike (To sem 
jaz). Glede na zanimanje jim kakšno 
področje podrobneje predstavi. 

Poda jim učni list z natančnimi 
navodili, na katerem obkrožijo 
fotografijo, ki bi bila primerna za 
objavo na spletu. Po reševanju jih 
vpraša po odgovorih in razlagi ter po 
potrebi rešuje nejasnosti. 

Prebere pismo mladostnice na temo 
pornografije ali to prepusti 
sposobnejšemu/-i mladostniku/-ci. 
Spodbudi jih, da skupaj najdejo 
rešitev za njen problem.  

Prebere primer na temo 
nepremišljenega zmenka z 
(ne)znancem s spleta ali to prepusti 
sposobnejšemu mladostniku. 
Spodbudi k pogovoru o vsebini in 
iskanju rešitev. Spodbudi jih k igri 
vlog na dano temo. Tu začrta jasne 
smernice za ravnanje v takšni oz. 
podobno situaciji.  

Pozove jih, da naredijo miselni vzorec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslušajo navodila in 
rešijo učni list o 
ustreznosti objavljanja 
različnih fotografij na 
spletu. Odgovore skupaj 
pregledajo in jih razložijo. 

 

Sposobnejši/a 
mladostnik/ca ali učitelj 
prebere pismo 
mladostnice in primer 
zmenka z neznancem. 
Skupaj iščejo rešitve za 
oba problema. Odigrajo 
igro vlog na temo 
nepremišljenega zmenka 
z (ne)znancem s spleta.  

 

 

 

 slikovni material na temo splet in 
spolnost;  

 raznobarvna pisala, 

 šeleshamer, 

 lepilo, 

 škarje 



 
 

na temo splet in spolnost. Razdeli jih 
v dvojice in vsaki dvojici določi 
vsebino (npr. varna raba spleta, 
primeri varnih objav, primeri 
nepremišljenih objav, ustrezno 
ravnanje v primeru nepremišljene 
objave, vsebine za odrasle, spletne 
strani primerne za mladostnike ...), ki 
jo bo raziskovala. Posreduje jim 
slikovno gradivo, s katerim si lahko 
pomagajo. Predlaga jim tudi 
premišljeno iskanje informacij na 
spletu. To naredi le v primeru 
poznavanja potrebnih sposobnosti in 
usvojenih veščin učencev. Po potrebi 
jih usmerja in pomaga 

Pove, da bodo ponovili bistvene 
vsebine tokratne delavnice v 
dvojicah.  V dvojicah predstavijo 
posamezna podpoglavja in jih 
spodbudi k predstavitvi posameznih 
poglavji. Po potrebi jim pomaga 

S pomočjo posredova-
nega gradiva in/ali 
informacij s spleta 
naredijo samostojno/s 
pomočjo v dvojicah 
skupni miselni vzorec na 
temo splet in spolnost. 

 

 

 

 

Po dvojicah samostojno/s 
pomočjo poročajo o 
posameznih poglavjih 
miselnega vzorca. 

3. ZAKLJU-

ČEK: 

(10 minut) 

 

 

 

 

Udeležence spodbudi, da sedejo v 
krog. Da jim dovolj časa, da razmislijo 
in povedo, kaj vse so počeli na 
srečanju, po mnenju in občutkih pri 
posameznih aktivnostih (pri izražanju 
občutkov si lahko pomaga s 
termometrom počutja). 

V smeri urinega kazalca 
povedo, kaj jim je/ni bilo 
všeč, kaj bi spremenili, 
kaj so novega spoznali o 
sebi/drugih, varni rabi 
spleta. 

METODE:  

 metoda pogovora; 

 dokumentacijska metoda. 
 
MATERIALI IN PRIPOMOČKI:  

 slikovni material (za pomoč pri 
priklicu, izražanju),  

 termometer počutja (za izražanje 
občutkov) 

 



 
 

Spolna zloraba (kartice) 

 
Odrasla oseba sili otroka, mladostnika 
ali odraslega h gledanju pornografije. 

 
Odrasla oseba se dotika otrokovih, 
mladostnikovih intimnih delov ali 

intimnih delov odrasle osebe. 

 
Odrasla oseba sili otroka, 

mladostnika ali odraslega v 
dotikanje. 

Slika 2: Oblike spolnih zlorab (Child Abuse, 2012) 

 

 

 



 
 

Spolno nadlegovanje (kartice) 

 
Slika 3: Žvižganje (Wellham, 2013) 

 
Slika 4: Neprimerne pripombe (A Visual Reminder of What Sexual Harassment in the Workplace 
(Still) Looks Like, 2014) 

Uuu, 

kakšna 

ritka! 



 
 

 
Slika 5: Neželeni dotiki (Sexual harassment at the office – Stock image, b. d.) 

 
Slika 6: Seksting (WikiHow to Get Someone to Stop Sexting You., b. d.) 



 
 

 
Slika 7: Razkazovanje golega telesa v javnosti (Exhibitionism, b. d.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

SOS lista 

    Telefon 

 
Slika 8: Starši (Pam, 2014)         

 

 
Slika 9: Učitelji (Martin, b. d. c) 

 

 
Slika 10: Svetovalni delavci (Martin, b. d. b) 

 

 
Slika 11: Prijatelji (Martin, b. d. a) 

 

 
Slika 12: Združenje proti spolnemu zlorabljanju (b. d.)                         

080 28 80 

 
Slika 13: Tom – Telefon za otroke in mladostnike (b. d.) 

116 111 

 
Slika 14: Društvo SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja (b. 
d.) 

080 11 55 

          
Slika 15: Ministrstvo za notranje zadeve – Policija (b. d.) 

113 

 
 
 

 

Na koga se lahko obrnem v primeru 
spolnega/spletnega/drugega nasilja? 

 



 
 

Učni list 
   V vsaki vrstici si oglej vse fotografije. 

    Razmisli, katero fotografijo bi objavil na spletu.  

 Obkroži tisto fotografijo, ki bi jo objavil na spletu. Zakaj? 

 
Slika 16: Sončnice (What are sunflowers used 
for?, b. d.) 

 
Slika 17: Pačenje (Funny Faces Collection, 
2012) 

 
Slika 18: Neprimerni »selfie« (The 33 
Funniest Sexy Selfie Fails Ever, b. d.). 

 
Slika 19: Pačenje (Funny duck face 06, 2013) 

 
Slika 20: Kariera (How to Become a Baker: 
Letting Your Career Proof and Rise, 2014). 

 
Slika 21: Razkazovanje v neprimerni opravi 
(Pumpkin man?, 2012) 

 
Slika 22: Goli otroci (Naked Baby Alert, 2008) 

 
Slika 23: Vrtanje po nosu (International Nose-
Picking day, 2012) 

 
Slika 24: Kariera (Business People with a 
Smile, b. d.) 

 



 
 

Pismo mladostnice na temo pornografije 

»Pozdravljeni, rabim Vašo pomoč. Moj fant vsak dan gleda porniče in mene to zelo moti. Kaj naj 
naredim? Priznal mi je tudi, da je odvisen od njih. Sem že brskala po spletu, da bi izvedela, kako 
blokirati strani, da ne bo več mogel dostopati do njih, a odgovora žal nisem našla. In res ni dneva, 
da on ne bi to gledal ... Lepo prosim za odgovor. Lizika« (Brane, pomagaj!, 2014) 

 
Slika 25: Odvisnost od vsebin za odrasle (How to confirm your husband watching porn on the net, 
2016) 
Primer na temo zmenka z neznancem s spleta 

»Nekdo, ki ga ne poznaš, ti pošlje vabilo za prijateljstvo na Facebooku. S teboj se redno dopisuje, 
nato pa te začne vabiti na srečanje. Ko prideš na dogovorjeno mesto, ugotoviš, da te v resnici 
čaka odrasel moški in ne vrstnik tvojih let, kot se je predstavil tebi na družbenem omrežju. Kaj 
storiš?« (Lampret Senčič in Pečarič, 2014, str. 31) 

 
Slika 26: Lažna identiteta (Gonzalez, 2013) 



 
 

Slikovno gradivo za razlago in izdelavo miselnega vzorca 

  Pasti spleta 

Slika 27: Pasti spleta (Padave, 2015) 

 Pornografija: vsebine za odrasle 
Slika 28: Pornografija (How to Accept Your Boyfriend's Interest in Pornography, b. d.) 

 
Slika 29: Fotografije, slike (Camera Clip Art - 
Image #2277, b. d.) 

 
Slika 30: Zgodbe, romani (Rape, 1924). 

 

 
Slika 31: Filmi, risani filmi, reklame (Acclaim 
Images LLC, b. d.) 

 



 
 

          Ne objavljaj in pošiljaj svojih fotografij, podatkov! 
 
 

 
Slika 33: Ime in priimek (People | 
Pictogram | icon, b. d.). 

 
Slika 34:Naslov (House Pictogram 
Clipart Images, b. d.) 

 
Slika 35: Telefonska številka 
(Clker-Free-Vector-Images, b. d.) 

 
Slika 36: Bančna številka (Finance 
Credit Card Icon, b. d.) 

 
Slika 37: Fotografija, ki razkriva osebne podatke (A guide to renting 
with Isos, b. d.) 

 
Slika 38: Fotografija, ki razkriva osebne podatke (Smart choices to 
make during your family vacation, b. d.) 

     

Dobrodošli pri 
Čukovih na 

mariborski cesti 3B! 

Lepe pozdrave iz Ibize! 
                    Novakovi 

 
Slika 32: Stop 
(Laffy, b. d.) 

 



 
 

              Ne srečuj se z »znanci« s spleta!!! 
 

 
Slika 40: Lažna identiteta (Night Devil Cartoon Quotes Funny, b. d.) 

 
Slika 41: Lažna identiteta (Chatting in today’s world, 2015) 

   

 

 
Slika 39: Stop 
(Laffy, b.d.) 
 

 



 
 

!  Posledice neprevidne rabe spleta    

 slaba volja, strah, osamljenost, kreganje s starši, zbadanje vrstnikov, 
nadlegovanje, kraja ... 

 
Slika 42: Strah, duševne motnje (npr. 
anksioznost, depresija) (Too much 
screen time can make teens anxious, 
2015) 

 
Slika 43: Prepiri v družini (Nierenberg, 2016) 

 
Slika 44: Medvrstniško zbadanje (Nelson,  
2015) 

 
 
  



 
 

     

 
 

 
 
Sem v hudi stiski. 
 
Besen sem. 
 
Jezen sem. 
 
Strah me je. 
 
 
Nerodno mi je. 
 
Zamišljen sem. Porajajo se mi 
vprašanja. 
Zadovoljen sem. 
 
 
 
 
Srečen sem. 
 
 
 
 
 
 

Slika 45:Termometer počutja (How to of the Day – Learn (and occasionally laugh), b. d.) 
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