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POVZETEK 

Otrok žal ne moremo zavarovati pred vsem slabim, zato je na nas odraslih, da jih primerno 

pripravimo tudi na ne tako lepe trenutke v življenju in jih seznanimo s tako imenovanimi »tabu 

temami«. To so teme, ki otroke zanimajo in o katerih se želijo pogovarjati, žal pa se odrasli 

tovrstnim pogovorom najraje izognemo. 

V raziskavi, ki sem jo opravila s petimi mamami predšolskih otrok, me je zanimalo, katere tabu 

teme se zdijo staršem primerne za pogovor s predšolskimi otroki in katere ne, ali se starši s svojimi 

otroki pogovarjajo o tabu temah ter kako ti pogovori potekajo. Raziskala sem tudi, kaj menijo 

starši o obravnavi tabu tem v otroški literaturi, medijih ter v vrtcih in šolah.  

Ugotovila sem, da vse mame (razen ene) menijo, da so tabu teme primerne za pogovor s 

predšolskimi otroki, a pod pogojem, da jih otroku približamo na njemu primeren način. Večina 

intervjuvank mi je odgovorila, da se v njihovih družinah spontano pogovarjajo o tabu temah, ko 

otroci kaj vprašajo oziroma kako drugače izkažejo interes za obravnavo teh tem. Trem 

intervjuvankam pogovori o tabu temah ne povzročajo posebnih težav in neprijetnosti, dvema pa je 

pri takih pogovorih težko najti ustrezne besede, ki bi jih otroci te starosti razumeli. 

Intervjuvane mame v otroški literaturi še niso zasledile večine naštetih tem, medtem ko so v drugih 

medijih že opazile večino izbranih tem. Tri intervjuvanke pravijo, da se v medijih dovolj govori o 

tabu temah in da se dandanes o njih govori precej več, kot se je včasih, dve pa menita, da se o teh 

temah govori preveč ter da imajo mediji nasploh prevelik vpliv na nas. Dve izmed vprašanih mam 

menita, da bi morali vrtci in šole več pozornosti posvetiti obravnavi tabu tem. Drugi dve 

intervjuvanki menita, da vrtci in šole te teme obravnavajo v ravno pravi meri, pri čemer ena dodaja, 

da je to sicer v prvi vrsti dolžnost staršev. Ena intervjuvanka pa ima na to drugačen pogled – meni, 

da se vrtci in šole že tako preveč »vtikajo« v stvari, ki bi jih morali prepustiti staršem, predvsem 

pa čisto prezgodaj v otrokovem razvoju. 

Na  podlagi rezultatov, pridobljenih v raziskavi, ugotavljam, da imajo intervjuvane mame do tabu 

tem pretežno tak pogled, kot ga zagovarjajo strokovnjaki, pri čemer je izjema le ena mama. Zaradi 

zelo majhnega vzorca rezultatov ne moremo posplošiti, nam pa vseeno prikažejo zadrege in dileme 

staršev, ki gotovo veljajo tudi za mnoge druge starše predšolskih otrok. 

Ključne besede: tabu teme, predšolski otroci, starši, vrtec. 



  

 

  



  

 

ABSTRACT 

Unfortunately children cannot be protected from all harm, so it rests on the adults to properly prepare 

them for difficult moments in life and to familiarize them with the so-called “taboo themes”. These are 

the themes children are interested in and which they want to discuss, but sadly, adults prefer to avoid 

such conversations. 

With the help of five preschool-children mothers, I conducted a research on which taboo themes 

parents consider both appropriate and inappropriate to talk about with preschool children, and whether 

parents discuss taboo themes with their children. The research also focused on how parents handle 

these conversations and how they feel about the approach towards taboo themes in children’s literature, 

media, kindergartens and schools. The results show that all mothers except one see taboo themes as 

appropriate to talk about with preschool children, on condition they are presented in a way that is 

suitable. Most interviewees have stated that in their families, taboo themes are discussed 

spontaneously, when children ask a question or in some other way show interest in these themes. 

Conversations about taboo themes do not cause any serious troubles or discomfort to three 

interviewees, whereas the rest of them find it hard to choose words children of this age would 

understand. The interviewed mothers have not yet encountered taboo themes in children’s literature, 

but all of them have come across these themes in the media. Three interviewees have said that in the 

media, taboo themes are sufficiently represented, much more than they were in the past. The two other 

interviewees believe that these themes are discussed too frequently and that the extent to which the 

media influence people’s lives is in general too great. Two of the interviewed mothers think that 

kindergartens and schools should pay more attention to taboo themes. Two other interviewees feel that 

the amount of time these institutions spend on dealing with taboo themes is appropriate, but one of 

them also explains that such conversations are primarily the duty of parents. The fifth interviewee 

holds a different view, as she believes kindergartens and schools already meddle in family matters too 

much and too early in a child’s development. 

The results of the research show that when it comes to taboo themes, the opinion of all but one of the 

interviewed mothers is more or less the same as the one the experts have. The results can’t be 

generalised due to a very small sample, but they still offer an insight into different dilemmas, which 

other preschool-children parents are undoubtedly faced with as well. 

Key words: taboo themes, preschool children, parents, kindergarten. 
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1 UVOD  

 

»Ko govor potihne in ni ljubeznive omembe, se rodi tabu, nastane beg v skrivnost, zaupanja je za 

spoznanje manj« (Schuster-Brink, 1994: 13). 

Tabu teme so teme, o katerih težko govorimo, pri tem pa nas je lahko tudi sram. Spominjam se, 

kako smo s sošolkami v drugem razredu od starejše prijateljice izvedele, kako nastanejo otroci. To 

je bilo za nas nekaj čisto novega in priseči smo ji morale, da to ostane le med nami. Dobila sem 

občutek, da smo s tem izvedele neko skrivnost, nekaj, o čemer se ni dobro pogovarjati na glas. 

Tudi v naslednjih razredih osnovne šole o tem nisem izvedela ravno veliko novega. Pri urah 

biologije sem dobila občutek, da je spolnost ena izmed tem, o katerih nam je vsem nerodno 

govoriti. Od tega je minilo že precej let, a se vseeno še dobro spominjam, kako nam je učiteljica 

na hitro odpredavala poglavje o razmnoževanju. Čeprav bi morda kdo od učencev želel kaj 

vprašati, je raje čim prej nadaljevala z novo temo. V osnovni šoli smo torej o tej temi izvedeli zelo 

malo, četudi nas je vse še kako zanimala, zato smo informacije poiskali v revijah, knjigah, 

učbenikih, na televiziji ter pri starejših prijateljicah. Informacije slednjih so bile za nas 

najdragocenejše. V prvih mesecih srednje šole pa smo imeli v zdravstvenem domu predavanje prav 

o tej temi in prijazni zdravstveni delavki sta nam brez zadrege odgovarjali na naša radovedna 

vprašanja. Najprej smo bili pri postavljanju vprašanj bolj skopi in sramežljivi, potem pa smo se 

odprli in spraševali brez dlake na jeziku. Kljub začetni sramežljivosti se je pogovor razvil v zelo 

sproščeno in poučno predavanje. 

Spolnost pa je le ena izmed tem, o kateri težko govorimo in nam je ob tem neprijetno, čeprav nas 

take teme običajno še kako zanimajo. Poleg spolnosti se mi zdijo tabu teme še: smrt, strah, 

samomor, spolna zloraba, homoseksualnost, nasilje med vrstniki, nasilje v družini, različnost med 

ljudmi (fizična, socialna, jezikovna, verska), osebe s posebnimi potrebami (invalidi, slepi, osebe z 

motnjami v razvoju), revščina, droge (narkomanija), alkoholizem, razveza (ločitev), 

samohranilstvo, begunstvo in brezdomstvo, osamljenost, motnje prehranjevanja, ljubezenske 

izkušnje, pobeg od doma/iz vrtca, posvojitev, kraje (odtujitev lastnine) ter prezaposlenost. 

Menim, da se tabu temam ne smemo izogibati in jih s tem še bolj »tabuizirati«, ampak jih moramo 

– tako kot vse ostale teme – vključiti v naš vsakdanjik in se o njih kar se da sproščeno pogovarjati. 
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2 OPREDELITEV »TABU TEM«  

 

C. Schuster Brink (1994) pravi, da spadajo tabu teme v rubriko »tega ne počnemo, o tem se ne 

govori« in so potisnjene v najtemnejši kot človekovega življenja. 

»Tabu teme« so teme, ki otroke zanimajo in o katerih se želijo pogovarjati, na žalost pa se odrasli 

tovrstnim pogovorom najraje izognemo. M. Klevišar (1998) piše, da otroci običajno čisto 

preprosto in normalno razmišljajo o temeljnih življenjskih resničnostih (kot je npr. smrt) in da smo 

odrasli tisti, ki hočemo iz strahu in obzira otrokom to srečanje prihraniti. S tem jim v resnici samo 

pokvarimo naravni odnos do bolezni, umiranja in žalovanja. Tako jih počasi »naredimo odrasle«.  

I. Matko Lukan (1999) pravi, da so tabu teme tiste teme, o katerih se ne pogovarjamo ravno vsak 

dan, še redkeje pa se o njih pogovarjamo z otroki. Ramovš (2003) navaja, da sodijo tabu teme med 

negativna stališča, kamor lahko uvrstimo tudi stereotipe in predsodke, ter da so njihove posledice 

negativne za kakovostno življenje in sožitje med ljudmi.  

Čeprav si starši želimo svojega otroka zaščititi pred krutostjo sveta, pa menim, da v to zaščito ne 

spadajo ignoriranje otroških vprašanj, olepševanje realnosti ali celo laganje. Saksida  (2005: 65) 

svoj članek zaključuje z besedami: »Nevednost o problemih namreč vedno povzroči več škode kot 

znanje o njih.« Tudi M. Batistič Zorec (2006: 2) trdi, da ni dobro pretiravati s »ščitenjem otroške 

nedolžnosti«, ampak se je treba spopasti s problematičnimi temami  (t. i. »tabu« temami), ki so 

bile še do nedavnega precej prezrte v vzgoji otrok (npr. spolnost, posvojeni otroci, otroci brez 

očeta, nasilje, alkoholizem). To so teme, ki otroke spodbujajo, da se o njih pogovarjajo z odraslimi 

in vrstniki, v vrtcu ali šoli, vzgojiteljem in učiteljem pa lahko služijo kot iztočnica in odličen 

pripomoček za pedagoško delo. Tovrstne teme vplivajo tako na socialno-čustveni kot tudi na 

moralni razvoj otrok. C. Schuster Brink (1994), D. Haffner (2000) in Rost (1991) so enotnega 

mnenja, da moramo vključevanje tabu tem jemati kot del vzgojnega procesa.  

Tudi sama se strinjam, da si vsak otrok zasluži dobiti realen odgovor, pomembno pa se mi zdi, da 

je ta primeren njegovi starosti, dojemljivosti, izkušnjam ter razvojni stopnji. S tem lahko otroke 

primerno pripravimo tudi na manj prijetne ali kontroverzne trenutke življenja in jih seznanimo s  

tako imenovanimi tabu temami. 
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3 TABU TEME V VRTCU IN ŠOLI 

 

»Je potrebno današnje otroke in najstnike kot najfinejši porcelan zavijati v svilen papir? Je mlade 

sploh mogoče obvarovati pred svetom, v katerem živijo?« (Lavrenčič Vrabec, 2001: 40)  

Po E. Bahovec in Kodelja (1996) so tako imenovane »tabu teme« v vrtcu tiste teme, ki se jim 

vzgojitelji izogibajo – spolnost, smrt in vera. Te teme so v vsakdanjem življenju otrok še kako 

prisotne, saj se ne nazadnje otroci z njimi veliko srečujejo že takrat, ko npr. gledajo televizijo. 

Strinjam se z avtorjema, ki pravita, da je te teme bolje na primeren način vključiti v vzgojo v vrtcih 

in šolah, kot pa da ostanejo izločene ali da si otroci razlago o njih poiščejo sami, pri čemer ni 

nujno, da bodo našli pravo razlago. 

D. Haffner (2000) pravi, da otroci okrog tretjega leta starosti neprestano nekaj sprašujejo, zanima 

jih prav vse. »Kaj pomeni, da je babica umrla?«, »Zakaj zanj pravijo, da je ›drugačen‹?«, »Kaj 

pomeni to, da si posvojen?« Na takšna in podobna vprašanja pa staršem ni vedno lahko odgovoriti 

in tako nastopi zadrega, ki nemalokrat pripelje tudi do tega, da otrokom na nekatera vprašanja 

nočemo ali ne moremo odgovoriti. C. Schuster-Brink (1994) navaja, da se z molkom rodijo tabuji, 

ki s seboj na dolgi rok pripeljejo tudi nezaupanje otrok do staršev. 

Vzgojiteljica v vrtcu in učiteljica v šoli sta otroku običajno prvi osebi zunaj doma, katerima otrok 

zaupa, zato bo prav njiju vprašal vse, kar ga bo zanimalo. Za strokovne delavce v vrtcu in šoli pa 

običajno velja, da otroku jasno in na njemu ustrezen način po resnici odgovorijo na vse, kar jih 

otrok vpraša. Če otrok vprašanje zastavi na samem, naj bi bil tudi odgovor vzgojiteljice oziroma 

učiteljice osebnejši, če pa vpraša na glas v skupini, pa naj ta odgovori vsem (Rost, 1991). 

Otroci imajo pravico, da svobodno, brez sramu in nevsiljivo izrazijo svoje interese in dobijo 

odgovor na tisto, kar jih zanima. Vzgojiteljica naj pomaga otroku priti do želenih spoznanj in naj 

se ne izogiba otroškim besedam, igri in raznoraznim vprašanjem. Čeprav se tega pogosto ne zaveda 

(kar velja tudi za vse druge odrasle ljudi), vzgaja tudi takrat, ko na otrokove izzive ne odgovarja 

in zavestno ignorira otrokova vprašanja. Tudi nobena vzgoja je vzgoja (Urbančič, 1999). S tem se 

strinja tudi Juhant (2012), ki pravi, naj bomo še posebej pozorni s svojim vzgledom, saj nas otroci 

in mladostniki vse življenje bolj slabo poslušajo, a zelo dobro opazujejo. Zatorej »enkrat 

pomislimo, preden rečemo, dvakrat premislimo, preden kaj naredimo« (prav tam: 115). 
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Kot strokovni delavci lahko otroku povemo stvari, ki so objektivne, splošno znane, strokovno 

podkovane in ponujajo različne možnosti. Izogibajmo pa se dajanju osebnih sodb o določeni tabu 

temi in s tem izpodbijanju otrokove družinske vzgoje (Horvat, 2013). 

Pomembno se mi zdi, da se vzgojitelji in učitelji zavedamo svojega pogleda in svojih zadržkov do 

tabu tem, saj lahko le z lastnim podiranjem predsodkov predstavimo te teme tudi svojim otrokom 

oz. učencem v oddelku. Zelo pomembno se mi zdi tudi, da sta vzgojitelj v vrtcu oziroma učitelj v 

šoli samozavestna, pripravljena na nove izzive, ki jih prinaša odpiranje tabu tem, in da imata do 

teh jasno izoblikovano stališče. S tem ga vprašanja otrok oz. učencev ne bi smela presenetiti in 

postaviti v nelagoden položaj. Menim, da seznanjanje otrok s tabu temami zahteva od vzgojitelja 

oz. učitelja veliko diskretnosti in strpnosti ter spodbujanja k zastavljanju vprašanj in pogovoru.  

 

3.1 Tabu teme v Kurikulu za vrtce 

 

Kurikulum za vrtce (1999) razvršča cilje in dejavnosti na šest področij, in sicer na: gibanje, jezik, 

umetnost, družbo, naravo in matematiko. Znotraj teh področij »tabu teme« niso omenjene s to 

besedo, nekaj ciljev in primerov dejavnosti, ki se povezujejo s tabujsko tematiko, pa lahko najdemo 

na področjih družbe in narave. 

Cilj s področja družbe, ki zadeva drugačnost kot tabu temo, je (prav tam, str. 50): 

– otrok pridobiva konkretne izkušnje za sprejemanje drugačnosti (glede na spol, nacionalno 

in kulturno poreklo, veroizpoved, telesno in duševno konstitucijo itn.).  

Primeri dejavnosti s področja družbe, ki zadevajo tabu teme (drugačnost, osebe s posebnimi 

potrebami, nasilje, spolnost, smrt …), so (prav tam, str. 52–53 ): 

– otrok se seznanja z različnimi življenjskimi navadami ter oblikami družinskega in 

družabnega življenja v različnih kulturah in družbenih skupinah; 

– otrok se igra z mlajšimi in starejšimi otroki in – kjer je to mogoče – z otroki s posebnimi 

potrebami, z otroki različnega nacionalnega porekla itn.; 

– otrok ima možnost seznaniti se z razlikami med ljudmi; 
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– otrok ima možnost sodelovati v pogovorih o političnih  in etičnih vprašanjih (krivice in 

konflikti v naši družbi in svetu – vojna, nasilje, lakota v svetu, ekonomija, razdelitev moči, 

ljudje z družbenega roba itn.), ki potekajo v sodelovanju oziroma z vednostjo staršev; 

– otrok ima možnost sodelovati v pogovorih o vprašanjih lastnega obstoja, rojstva, smrti, 

življenjskih ciklih itn.; 

– otrok ima možnost sodelovati v pogovorih o predsodkih, stereotipih, modnih trendih, 

reklamah itn.  

Cilja s področja narave, ki zadevata spolnost kot tabu temo, sta (prav tam, str. 57): 

– otrok spozna, da se živa bitja razmnožujejo, živijo in umrejo; 

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

Primer dejavnosti s področja narave, ki zadeva spolnost kot tabu temo, je (prav tam, str. 60): 

– otrok opazuje dojenčke, mladiče živali, slike, slikanice, filme idr. o dojenčkih, mladičih, 

razvoju in rojstvu otroka ter mladičev in sodeluje v pogovoru o spočetju, razvoju, rojstvu, 

negi. 

V Kurikulumu za vrtce (1999) najdemo nekaj ciljev in primerov dejavnosti, ki zajemajo tabujsko 

tematiko, nikjer pa ni zaslediti smernic, kako in kdaj z otroki navezati pogovor o teh temah. 

Menim, da je to eden poglavitnih vzrokov, zakaj se večina vzgojiteljev tem temam raje izogne ali 

jih ne obravnava v takšnem obsegu, kot bi jih sicer lahko. 

Pešić (1987, nav. po Kroflič idr., 2002) ugotavlja, da kultura, lokalni pogoji, čustveno sprejemanje 

programa, razumevanje otrokovega razvoja ter izobrazba vzgojiteljev in učiteljev bolj vplivajo na 

vsebino in kakovost izkušenj, ki jih otrok dobi v vrtcu, kot formalni kurikulum. 

Enak, če ne celo večji pomen kot zapisanim ciljem in vsebinam v Kurikulu za vrtce (1999) lahko 

damo tudi vsakodnevnim dejavnostim, komunikaciji in interakciji z otroki in med otroki ipd., kar 

ni nikjer opredeljeno, a je mnogokrat v obliki posredne vzgoje učinkoviteje od neposrednih 

vzgojnih dejavnosti, ki so opredeljene v zapisanem kurikulu. To imenujemo prikriti kurikulum, s 

katerim so tabu teme še posebej povezane (Kurikulum za vrtce, 1999). 
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3.2  Mediji in tabu teme 

 

Nekdaj je veljalo, nekateri pa za tem stojijo še dandanes, da je čas otroštva tudi čas nedolžnosti, 

katerega bi morali odrasli negovati in tako svoje otroke zaščititi pred krutostjo sveta.  

D. Lavrenčič Vrabec (2001: 40) se v svojem članku sprašuje: »Je potrebno današnje otroke in 

najstnike kot najfinejši porcelan zavijati v svilen papir? Je mlade sploh mogoče obvarovati pred 

svetom, v katerem živijo?« Zastavljeni vprašanji se mi zdita vredni razmisleka. Menim, da živimo 

v času, ko obdobji otroštva in odraščanja sami po sebi nista več tako zelo rožnati in »zaviti v vato«.  

P. Kovač (1998) v svojem članku Ali obstajajo teme, ki jih je treba otrokom zamolčati? piše, da je 

za človeka dobro, da  v svojem otroštvu občuti določeno mero bolečine in drugih neprijetnih 

čustev, pomembno pa je, da je ta mera premišljena in pravilno dozirana. Nadaljuje z besedami: 

»Hočem povedati, da ni teme, ki bi jo morali otrokom zamolčati, prav tako ni medija, ki bi ga 

morali prepovedati« (Kovač, 1998: 78).  

Ko odrasli obmolknejo, dajo s tem možnost obvestilom, ki prihajajo iz zunanjega sveta. Otroci 

lahko informacije, ki jih zanimajo, dobijo tako rekoč za vsakim vogalom, saj so čedalje bolj 

izpostavljeni oglasom, medijem in vsemu drugemu, kar poveličuje lepotne ideale, menjavo 

partnerjev in hiter tempo življenja (Šmid, 2005). 

Tudi C. Marassi Candia in sodelavci (1995) menijo, da vprašanja, ki nam jih zastavijo otroci, 

zahtevajo jasne in avtentične odgovore. Če se poskušamo izogniti odgovoru na vprašanje, bodo 

otroci do lastnih zaključkov prišli drugje, npr. pri prijateljih, v medijih … Za te informacije pa ni 

nujno, da so točne ali primerne otrokovemu čustvenemu razvoju. 

Po povedanem lahko resnično ovržemo tezo o brezskrbnem in varnem otroštvu oziroma o obdobju 

nedolžnosti. Če si ne zatiskamo oči, lahko vidimo, da gre pravzaprav za kar precej občutljivo in 

težavno obdobje v življenju, ki pa ga odrasli z ignoriranjem ali izogibanjem pogovoru ne smemo 

še bolj otežiti oziroma z olepševanjem resnice še bolj zbegati otrok. 
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4 TABU TEME V DRUŽINI 

 

Starši želimo svojim otrokom le najboljše; želimo jim, da bi živeli kot v pravljici, v kateri bi jih 

lahko ubranili pred vso grdobijo življenja. »Toda življenje ni vedno pravljica ali kremni kolač. 

Življenje včasih tudi boli« (Lavrenčič Vrabec, 2001: 40). Otrok žal ne moremo zavarovati pred 

vsem slabim, zato je na nas odraslih, da jih primerno pripravimo tudi na ne tako lepe trenutke v 

življenju in jih seznanimo s tako imenovanimi »tabu temami«. 

Predšolsko obdobje in z njim izkušnje, ki jih otrok pridobiva v tem času, močno vplivajo na razvoj 

otrokove osebnosti. Nanj vpliva tudi seznanjenje s tabu temami, ki niso nekaj ločenega, ampak so 

sestavni del vzgoje. Resda imajo pri obravnavi tabu tem vzgojitelji v vrtcu velik pomen, a kljub 

temu je seznanjanje otroka s temi temami v prvi fazi naloga staršev (Ipavec, 1999). Ker otrokove 

predšolske izkušnje vplivajo tudi na njegovo poznejše pojmovanje, menim, da tabu teme nikakor 

ne bi smele biti izpuščene iz vzgoje predšolskega otroka, in sicer tako s strani staršev kot tudi s 

strani strokovnih delavcev. Juhant (2012) pravi, da z odlašanjem pogovorov postajajo ti še nujnejši 

in s tem tudi pomembnejši.  

Če želimo biti otroku in pozneje mladostniku zaupanja vredna oseba, na katero se lahko obrne in 

jo kar koli vpraša, moramo o tabujskih temah spregovoriti že v zgodnjem otroštvu (Sears, 2004). 

 

 

4.1  Vpliv družbe na obravnavanje tabu tem v družini 

 

Vsaka družba ima neke svoje zapovedi in prepovedi o tem, kaj je dovoljeno in kaj ne, kaj se sme 

in kaj ne. Vse to predstavlja vodilo delovanja te družbe in ji daje svojo identiteto.  

Nekaj časa nazaj sem v eni izmed televizijskih jutranjih oddaj zasledila besede, da današnja družba 

več ne pozna tabujev, da se je dandanes tako ali tako sprejemljivo pogovarjati o vsem, saj živimo 

v družbi drugačnosti in sprejemanja. Ob tem sem se vprašala, ali je res, da naša družba ne pozna 

več zgražanja, obsojanja in prepovedi nad določenimi temami in da je vse »normalno«. Moje 

razmišljanje so kaj kmalu prekinile televizijske dnevne novice, in sicer z novico o valu ogorčenj 
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nad množičnim sprejemom beguncev v države zahodne Evrope. In že samo s to temo, ki je bila 

takrat aktualna, sem lahko prekinila vsakršna razmišljanja o tem, da je v naši družbi morda le 

nastopil čas drugačnosti in sprejemanja. 

Tabu teme skozi zgodovino niso bile vedno in povsod enako »tabuizirane«. V kolikšni meri so 

predstavljale tabu, je bilo odvisno predvsem od kulture in družbe znotraj nje. Kljub temu sta 

zadržanost in sramežljivost do obravnavanja tabu tem te marsikje pregnala iz vzgoje. Pogovore z 

otroki in mladostniki o tabu temah so ponekod imeli za predrzne in nemoralne (Rost, 1991).  

 

4.2  Pogled odraslih (staršev) na tabu teme v družini 

 

Večina odraslih še vedno živi z zakoreninjenimi predsodki, da se z otrokom o stvareh, ki zadevajo 

tabu teme, ne pogovarjamo, saj je še premajhen. S tem pozabijo, da je tudi molk sredstvo 

sporazumevanja in prav to, da se o teh temah ne sme govoriti, ustvarja cenzuro in tabuje ter 

negativne pogoje za otrokovo odraščanje (Giommi in Perotta, 1993). 

Na žalost je bilo veliko odraslih v otroštvu oškodovanih glede ozaveščenosti o tabu temah in tako 

ti nikoli ne bodo mogli biti pri obravnavanju teh tem zares svobodni – tabu teme odklanjajo 

oziroma se jih bojijo. Za otrokov duševni razvoj se je treba zanimati že od začetka njegovega 

bivanja, saj imajo mnoge duševne motnje in neskladnosti svoje korenine pogosto že v zgodnjem 

otroštvu (Ipavec, 1999). S tem se strinja tudi C. Schuster Brink (1994), ki pravi, da nas spoznanja 

o tabu temah, ki jih pridobimo v otroštvu, spremljajo vse življenje. Teme, ki so bile ljudem v 

otroštvu predstavljene kot tabu oziroma so jim bile zaradi tega prikrite, zaviralno vplivajo tudi na 

poznejše človekovo mišljenje in početje. 

Naloga staršev je, da svojega otroka pripravimo na življenje v realnem svetu, zato ga je dobro čim 

prej naučiti, kako se bo soočil z njim (Klevišar, 1998). Torej, če želimo, da bi se otrok soočil s 

tabu temami, mu jih moramo predstaviti na realističen način, kot del vsakdanjika. Narobe je, da 

odrasli mislimo, da otroka lahko zaščitimo tako, da se izogibamo pogovoru o tabu temah. Izbrati 

moramo le pravi način in paziti, da informacije, ki jih otroku posredujemo, niso boleče, še manj 

pa krute (Hofer, 2012). S tem se strinja tudi T. Cipot Mal (2003), ki pravi, da moramo otroku 

informacijo povedati na stvaren način in pri tem izbrati prave besede. Če želimo otroku na primer 
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povedati, da je nekdo umrl, se je dobro izogniti izrazom, kot so »zaspal je, šel je v lepše kraje itd.«, 

ker to lahko otrok razume dobesedno in se tako boji zaspati ali pa si želi zapustiti ta svet. 

 

4.3  Ovire pri obravnavi tabu tem 

 

Pogovori o tabu temah z otroki niso lahka stvar, saj je to tema, ki nas odrasle bega in ob kateri se 

počutimo neprijetno. Vprašanja, ki nam jih postavlja otrok, so sicer povsem naravna in spontana, 

a kljub temu takšna, da nanje ne znamo ali ne moremo odgovoriti. Hitro se lahko zgodi tudi to, da 

otroku lažemo, kar pa seveda nimamo pravice (Hofer, 2012). S tem se strinja tudi D. Šmid (2005), 

ki pravi, da otrok v pogovoru ne sme zaznati nelagodja in polresnic, saj bi to v otroku sprožilo 

občutek, da je o določeni temi bolje čim manj vedeti in spraševati. 

Starši se pri obravnavi tabu tem z otroki srečajo z ovirami, kot so občutek sramu, neutemeljena 

zadržanost in neprimernost govorjenja o teh temah (Ipavec, 1999). Sama sem na več spletnih  

forumih sem zasledila, da se starši sprašujejo, kdaj je pravi čas, da se s svojimi otroki pogovorijo 

oz. jih podučijo o določenih tabu temah, kako načeti ta pogovor, koliko mu povedati in podobna 

vprašanja. Rost (1991) pravi, da pri obravnavi tabu tem ne gre za enkraten pogovor v določenem 

času, prav tako ne zaležejo redni tovrstni pogovori. Vključevanje tabu tem moramo jemati kot del 

vzgojnega procesa, ki poteka korak za korakom, vse življenje. Z njim se strinjata tudi D. Haffner 

(2000) in C. Schuster Brink (1994), ki menita, da le en pogovor o bistvenih življenjskih stvareh ne 

zaleže in da gre za dolgotrajen proces, ki se ga ne da skrčiti v en sam pogovor. Upoštevati moramo 

razpoloženje, počutje in odprtost otrok in jim posredovati pozitivno stališče.  

Ovire se lahko pojavijo tudi pozneje – ko odrasli sicer uspešno začnemo s pogovorom, nato pa se 

zatakne in nastane zadrega. Otroci lahko rečejo, da nimajo časa za klepet, ker morajo pač nekaj 

storiti ali se jim nekam mudi. To seveda niso razlogi, ampak gre za izgovore, s katerimi se hočejo 

izogniti pogovoru. To lahko storijo zato, kar nam ne želijo razkriti svojih stališč ali pa jim je 

nerodno, da nečesa, kar se sicer nam zdi popolnoma samoumevno, ne poznajo toliko, da bi se 

lahko o tem »varno« pogovarjali. Možna ovira, na katero lahko naletimo pri pogovoru z otroki, je, 

da otroci pogovor, ki je bil prvotno sicer dobro zastavljen, s svojimi vprašanju speljejo v čisto 
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drugo smer. Prav je, da otroku dovolimo spraševati, a pozorni moramo biti, kam otroci z vprašanji 

peljejo pogovor. Na odraslem je, da v pogovoru drži vodilni položaj (Juhant, 2012). 

 

4.4  Napotki staršem pri pogovorih z otroki o tabu temah 

 

V literaturi, ki sem jo uporabila pri pisanju svojega diplomskega dela, sem našla kar nekaj 

napotkov, s katerimi si starši lahko pomagamo pri obravnavi tabu tem z otroki: 

– Preverimo informiranost otroka. Najprej je treba ugotoviti, kaj vse o določeni temi otrok 

že ve. To lahko preverimo s preprostimi vprašanji; v kolikor pogovor začne otrok, pa naj 

bodo naši odgovori preprosti. Spremljati moramo otrokov (tako verbalen, kot tudi 

neverbalen) odziv ter biti pozorni na to, ali otroka sam pogovor sploh zanima ali ne. Če 

vidimo, da otrok ne posluša pozorno in želi preusmeriti pozornost, potem s pogovorom 

zaenkrat mirno zaključimo. Če bo sam želel od nas izvedeti še kaj, nas bo sam vprašal 

oziroma bomo sami načeli to temo ob drugi priložnosti (Rost, 1991). 

– Otroka je treba poslušati. Poslušanje naj bo aktivno, naše odgovarjanje na zastavljena 

vprašanja pa jasno, saj bo otrok le tako uvidel, da sprejemamo njegova čustva in smo mu 

v pomoč v krizni situaciji. Spodbujamo ga, da govori o svojih občutkih in se z njim čim 

bolj odkrito pogovarjamo (Akin idr., 2000). 

– Upoštevamo starost otroka. Rost (1991), G. Ortner (1997) in Juhant (2012) so enotnega 

mnenja, da moramo pri pogovoru upoštevati otrokovo starost, razvojno stopnjo, dojemanje 

in dosedanje izkušnje. Uporabljamo besede, ki jih otrok razume in jih po potrebi ustrezno 

poenostavimo, pri čemer moramo paziti, da ne zaidemo od resnice.  

– Na vprašanje odgovorimo takoj, ko otrok vpraša, če je to le mogoče. Ni nujno, da 

imamo vsak trenutek vse odgovore na otrokova vprašanja. Če ne vemo, kaj bi mu 

odgovorili, mu lahko rečemo, da bomo odgovor poiskali skupaj, npr. v knjigi, na internetu 

ipd. (Juhant, 2012). Vsako odlašanje in izmikanje odgovoru pa v otroku vzbudi nezaupanje 

(Rost, 1991). C. Schuster Brink (1994) poudarja, da otroku nikoli ne smemo odgovoriti, da 

je za to vprašanje še premajhen. Pravi, da je otrok gotovo za to temo že dovolj zrel, sicer 

vprašanja sam sploh ne bi postavil. 
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– Pogovor naj temelji na resnici. Kljub »mladosti« otroka se moramo izogniti 

poenostavljenim in olepšanim odgovorom z izmaličeno resnico. Pomembno pa je, da 

otroku resnice odkrivamo postopno – primerno njegovi starosti, dojemljivosti, izkušnjam 

in razvojni stopnji (Košiček, 1992; Ipavec, 1999; Haffner, 2000, Juhant 2012, Rost, 1991). 

– Otroku naj odgovori oseba, katero je vprašal. Če otrok sam začne pogovor z zastavitvijo 

vprašanja, mora nanj odgovoriti oseba, katero vpraša, kajti če bi otrok želel odgovor katere 

druge osebe, bi se nanjo obrnil že na začetku. Vedeti moramo, da nam je otrok s 

postavitvijo vprašanja izrazil zaupanje, zato je naša dolžnost, da mu odgovorimo (oz. 

pomagamo do odgovora) mi, saj bomo v nasprotnem primeru ob njegovo zaupanje 

(Košiček, 1992). 

– Pri pogovoru se držimo reka »manj je več« (Juhant, 2012). Naše vprašanje in/ali 

odgovor naj bosta kratka, jasna in enostavna. Vedno odgovorimo le na to, kar nas otrok 

vpraša (Košiček, 1992). Zgodi se lahko, da bi nas otrok nehal poslušati in bi postal nemiren, 

če bi naenkrat dobil preveč informacij. Odrasli naj otroku najprej podajo preprosto razlago, 

z obsežnejšo in nadgrajeno pa naj nadaljujejo le, če imajo občutek, da to otroka res zanima 

oziroma, če postavlja nadaljnja vprašanja (Haffner, 2000). 

– Za pogovor izkoristimo vsako priložnost. Juhant (2012) pravi, da če želimo odrasli načeti 

pogovor o določeni tabu temi, moramo za to izkoristiti vsako priložnost, kajti: »Navadno 

pride prilika samo enkrat. Zamujena se nerada vrača, zapravljena pa sploh ne!« (Juhant, 

2012: 45). 

– Pogovor naj poteka spontano, mirno in odkritosrčno. Otroku ni težjega od tega, če mu 

starši rečejo, »naj pride, da se bosta nekaj pogovorila«. S tem se bo otrok v hipu postavil v 

obrambni položaj, saj se bo počutil napadenega. Z napovedjo bo otrok pogovor poskušal 

zaustaviti ali vsaj preložiti. Bolje je, da pogovor spontano navežemo med vsakodnevnimi 

dejavnostmi, npr. ko prebiramo časopis ali gledamo televizijo in zasledimo novico o kakšni 

tabu temi. Takrat lahko vprašamo npr. »Kako pa je s tem v vaši šoli? Kako pa ti gledaš na 

to? ipd.« (Juhant, 2012). Pri pogovoru sta ključnega pomena odprtost in zaupljivo ozračje. 

Otrok mora čutiti, da ta pogovor ni nekaj nenavadnega ter da mu je dovoljeno vprašati vse, 

kar ga zanima. Deležen naj bo spodbud, da pove svoja mnenja in vprašanja na glas in brez 

strahu pred zasmehovanjem ali celo kaznijo (Rost, 1991). 
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– Pogovori naj ne bodo »prazni«. Juhant (2012) navaja, da lahko od različnih 

strokovnjakov slišimo, naj se pogovarjamo čim več in kadar koli, s čimer se strinja, dodaja 

pa, da so od tega pomembnejše same teme, o katerih se pogovarjamo. So teme, ki bi si v 

pogovorih zaslužile bistveno več mesta, kot ga imajo sicer. Naši pogovori pa naj ne bodo 

prazni, kot to običajno radi počnemo, na primer: »Kako je bilo danes v šoli? – V redu.«  

– Vzgajamo z zgledom. M. Klevišar (1998) pravi, da odrasli vzgajamo s svojim zgledom, 

zato je dobro, da se zavedamo, kako se odzvati ter zakaj. Tudi Juhant (2012) se strinja, da 

nas otrok vse življenje bolj slabo posluša, a zato zelo dobro opazuje, zatorej naj starši enkrat 

premislimo, preden kaj rečemo, in dvakrat premislimo, preden kaj naredimo.  

Sproščeni pogovori o teh temah z otroki se mi zdijo odlična priložnost, da otroku izkažemo 

spoštovanje, ljubezen in medsebojno razumevanje. Mislim, da lahko starši z odprtim pogovorom 

presežemo marsikateri lastni predsodek in otrokom odkritosrčno ponudimo razlago na njim 

primeren način, ki si ga otroci zaslužijo. 

 

4.5  Sredstva, ki so v pomoč pri obravnavi tabu tem 

 

Pri pogovoru z otroki o tabu temah si lahko pomagamo z različnimi sredstvi. Pri njihovi izbiri 

moramo biti pozorni, da ustrezajo otrokovi starosti in dojemljivosti. Ne smemo pa pozabiti, da gre 

le za pripomočke in da na prvem mestu ostaja naš odnos do otroka in do obravnavanega področja.  

 

Televizija in avdio posnetki 

Če otrok televizijski program ali kateri drug avdio posnetek gleda selektivno, to pomeni z njemu 

primerno vsebino, lahko od tega odnese precej zanimivega in poučnega. Pomembno je, da je pri 

tem ob otroku tudi odrasli, na katerega se otrok lahko obrne z morebitnimi vprašanji. Če odrasli 

spremljevalec otroka vidi, da ga predvajana vsebina zanima, lahko vmes poseže s svojo razlago. 

Naloga odraslega pri tem je tudi, da po potrebi poseže v prizore, ki lahko na nepredvidljiv način 

posegajo v neosnovano nasilje ali banalizirane odnose in čustva. V takih situacijah ni primerno, 

da starši hitijo z ugašanjem televizije, ampak da se pogovorijo z otrokom; da mu dajo potrebno 

razlago, povedo svoje mnenje in ga po potrebi tudi kaj vprašajo (Aceti in Rotteglia, 2009). 
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Časopisi in revije 

Otroci radi pregledujejo časopise ali pa vsaj slike v njih, za katere pa vemo, da povedo več kot 

tisoč besed. V časopisih se znotraj vseh novic prav na vsaki strani najde kakšna »tabu tema« – od 

nasilja, do kraj, alkoholizma in golote … Če smo odrasli ob otroku, ko pregleduje te stvari, lahko 

po naši presoji trenutek izkoristimo za pogovor ali pa odgovorimo na otrokova vprašanja, v kolikor 

nam jih zastavi. 

Veliko pa je tudi revij, namenjenih predšolskim otrokom. Tudi v njih se lahko srečamo s katero 

od tabu tem. To lahko z gotovostjo trdim vsaj za revije Cicido, Ciciban in njeno prilogo Za starše, 

za katere je M. Batistič Zorec (2006: 2) napisala strokovno oceno, v kateri pravi, da se ji zdi »še 

posebej pomembno, da urednice ne pretiravajo s ›ščitenjem otroške nedolžnosti‹, saj se v številnih 

prispevkih spopadajo s problematičnimi temami (t. i. ›tabu‹ temami), ki so bile še do nedavnega 

precej prezrte v vzgoji otrok (npr. spolnost, posvojeni otroci, otroci brez očeta, nasilje, 

alkoholizem). Tovrstne teme spodbujajo otroke, da se o njih pogovarjajo z odraslimi in vrstniki v 

vrtcu ali šoli, vzgojiteljem in učiteljem pa so lahko iztočnica in odličen pripomoček za pedagoško 

delo. Te in podobne teme (npr. prijateljstva in konflikti) vplivajo ne le na socialno-čustveni, 

temveč tudi na moralni razvoj otrok«. 

Lutke 

Lutka je lahko vzgojitelju in učitelju v veliko pomoč pri posredovanju vzgojno-izobraževalnih 

vsebin, po njej pa lahko posežejo tudi starši in si tako pomagajo približati se otroku. Lutka lahko 

odraslemu mnogokrat pomaga iz zagate, ko išče tisti »trik«, s katerim bi otroke motiviral. Otroci 

lutki zaupajo; odrasle, ki jih obdajajo, imajo tudi zelo radi, a vendarle se ne počutijo, kot da so jim 

enakovredni. Prepričani so, da za skrivnosti, ki jih imajo z lutko, ne ve nihče drug in to je tista 

magična moč, ki jo ima samo lutka (Korošec, 2002). Tudi sama menim, da je lutka lahko res 

odlično sredstvo, s katero si pomagamo, če bi se z otrokom radi pogovorili, a nam je pri tem težko.  

Socialne igre 

Zdi se mi, da izvajanje socialnih iger sicer bolj sodi v prostor institucij, vseeno pa lahko tudi v 

družinskem okolju naletimo na situacije, ko nam izvajanje socialnih iger pride prav (npr. če na 

počitnice k družini pridejo sorodniki iz druge kulture). Opis socialnih iger povzemam iz gradiva 
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za interno uporabo, ki smo ga uporabljali pri predmetu Otrok v družbi, in sicer iz sklopa »Socialne 

igre kot metodični pristop v izobraževanju za kulturo miru in človekove pravice« (Turnšek, 2004). 

Socialne igre pogosto »posegajo« na zelo občutljiva področja otrokove zasebnosti. So odličen 

pripomoček za dejavnosti medkulturne vzgoje in vzgoje za strpnost. Z vključevanjem socialnih 

iger urimo tiste vedenjske spretnosti, ki ustvarjajo boljše odnose med vrstniki in spodbujajo 

vrstniško sprejemanje. Socialne igre temeljijo na upoštevanju pravic do zasebnosti in drugačnosti 

ter na prostovoljnosti udeležbe. Pri izvajanju socialnih iger je treba spoštovati pravice do 

samoopredelitve, saj s socialnimi igrami segamo na področje kulturnih razlik, verskih in drugih 

običajev, norm in vrednot družine. 

Slikanice in knjige 

Za predšolske otroke se mi zdijo slikanice in knjige najprimernejše sredstvo, ki nam je lahko v 

pomoč pri obravnavi tabu tem. So praktične in otroci jih imajo radi. Dobro je, da je ob otrokovem 

pregledovanju slikanic in knjig prisoten tudi odrasli, na katerega se otrok lahko obrne, da mu 

prebere besedilo, mu odgovori na morebitna vprašanja ali mu kaj razloži.  

Na knjižnih policah najdemo precej slikanic in knjig, s katerimi lahko otroka spodbudimo k 

pogovoru o tabu temah. Z otrokom se moramo o prebranih knjigah pogovoriti, saj je sam pogovor 

pogosto tako pomemben kot branje. Pogovor o knjigah je lahko tudi pogovor o težavah, ki otroka 

vznemirjajo, a o njih ne more in ne zna spregovoriti (Hanuš, 2000). 

 

4.6  Sodelovanje staršev z vzgojno-izobraževalnimi institucijami pri 

obravnavi tabu tem 

 

Veliko staršev in drugih odraslih misli, da je dolžnost vzgojno-izobraževalnih institucij, da 

poskrbijo za ozaveščenost otrok o tabu temah. A temu ni tako. D. Haffner (2000) piše, da je to 

najprej naloga staršev, šele nato ostalih ljudi. Iz tega razloga veliko staršev odlaša s pogovori o 

tabu temah, vse dokler ni morda že prepozno. Le redki starši so dovolj usposobljeni, sproščeni in 

informirani, da svoje otroke podučijo o teh temah. Dobro je, da se z vzgojiteljico pogovorijo tudi 

o vprašanjih, ki zadevajo tabu teme, saj mora otrok o tem prejemati skladne informacije. 
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Prva leta otrokovega življenja so odločilna, saj se tedaj polagajo temelji vsake vzgoje, zato je v 

tem obdobju še kako pomembno dobro sodelovanje med starši in strokovnimi delavci v vrtcu. 

Starši imajo pri tej skupni nalogi absolutno prednost, naloga vrtca pa je, da starše pri tem podpira 

in jih dopolnjuje. Ni dobro, če se stališča staršev in strokovnih delavcev preveč razlikujejo. Starši 

od vzgojiteljic v vrtcu lahko pričakujejo, da ne bodo nasprotovale njihovim vzgojnim 

prizadevanjem, in tudi obratno – vrtec sme računati na dobro sodelovanje s starši in na medsebojno 

podporo in pomoč (Rost, 1991). 

Dobremu medsebojnemu sodelovanju med starši in vzgojitelji pripisuje velik pomen tudi E. 

Dobnik (2003), ki pravi, da je pri vzgoji predšolskega otroka ključnega pomena, da se med starši 

in vzgojitelji zgradi vzajemno partnerstvo, kar pa lahko zahteva tudi veliko truda. Dobri 

medsebojni odnosi naj temeljijo na zaupanju, spoštovanju in upoštevanju drug drugega, kar je 

pogoj za optimalen otrokov razvoj. 

Kurikulum za vrtce (1999: 54) navaja, da so strokovni delavci dolžni skrbeti za povezanost vrtca 

in otrokove družine. Njihove naloge so, da urejajo pretok informacij med otrokom in družino in v 

zgodnjem obdobju spodbujajo prisotnost družinskih članov v skupini. Strokovni delavci morajo 

poznati kulturo otrok v svoji skupini in spoštovati usmerjenost družine. Sodelovanje vrtca in 

staršev otrok je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, saj le to sodelovanje veliko prispeva 

k ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje.  
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5 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA IN CILJI 
 

V življenju obstajajo dogodki oz. teme, o katerih neradi poslušamo, še težje pa nam je, če se o njih 

pogovarjamo. Niti pomisliti pa nočemo, da bi se morali o njih odprto pogovarjati s svojimi otroki. 

I. Matko Lukan (1999: 8) piše, da so tabu teme tiste teme, ki niso predmet vsakodnevnih 

pogovorov, še bolj poredko pa se o njih pogovarjamo z otroki. Ramovš (2003) trdi, da sodijo tabu 

teme med negativna stališča, podobno kot stereotipi in predsodki, ter da imajo negativne posledice 

za kakovostno življenje in sožitje med ljudmi. 

Otroci staršem radi pripovedujejo o svojih doživetjih, v svoji radovednosti pa iščejo tudi odgovore 

na taka in drugačna vprašanja. D. Haffner (2000) pravi, da otroci okrog tretjega leta starosti 

neprestano nekaj sprašujejo, zanima jih prav vse. »Kaj pomeni, da je babica umrla?«, »Zakaj zanj 

pravijo, da je ›drugačen‹?«, »Kaj pomeni to, da si posvojen?« Na taka in podobna vprašanja pa 

staršem ni vedno lahko odgovoriti in tako nastopi zadrega, ki nemalokrat pripelje tudi do tega, da 

otrokom na nekatera vprašanja nočemo ali ne moremo odgovoriti. »Ko govor potihne in ni 

ljubeznive omembe, se rodi tabu, nastane beg v skrivnost, zaupanja je za spoznanje manj« 

(Schuster-Brink, 1994: 13). 

Čeprav si starši želimo, da bi svojega otroka zaščitili pred krutostjo sveta, pa menim, da v to zaščito 

ne spadajo ignoriranje otroških vprašanj, olepševanje realnosti ali celo laganje. Saksida  (2005: 

65) svoj članek zaključuje z naslednjimi besedami: »Nevednost o problemih namreč vedno 

povzroči več škode kot znanje o njih.« Tudi M. Batistič Zorec (2006: 2) trdi, da ni dobro pretiravati 

s »ščitenjem otroške nedolžnosti«, ampak se je treba spopasti s problematičnimi temami (t. i. 

»tabu« temami), ki vplivajo tako na socialno-čustveni kot tudi na moralni razvoj otrok. Strinjam 

se, da si vsak otrok zasluži dobiti realen odgovor, pomembno pa se mi zdi, da je ta primeren njegovi 

starosti oz. razvojni stopnji ter izkušnjam. S tem lahko otroke primerno pripravimo tudi na manj 

prijetne ali kontroverzne trenutke življenja. Na več spletnih forumih sem zasledila, da se starši 

sprašujejo, kdaj je pravi čas, da se s svojimi otroki pogovorijo oz. jih podučijo o določenih tabu 

temah. C. Schuster Brink (1994), D. Haffner (2000) in Rost (1991) so enotnega mnenja, da 

moramo vključevanje tabu tem jemati kot del vzgojnega procesa.  

Pomembno je, da na otrokovo vprašanje odgovorimo takoj, ko otrok vpraša, saj z vsakim 

odlašanjem odgovora pri otroku izgubljamo zaupanje (Rost, 1991). Otroku naj na vprašanje 
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odgovori oseba, katero je otrok vprašal, odgovor pa naj bo kratek, jasen in enostaven. Odgovorimo 

mu le to, kar nas otrok sprašuje, v odgovoru pa mora čutiti mirnost, odkritosrčnost in prijaznost 

(Košiček, 1992). Strokovnjaki (Rost, 1991; Košiček, 1992; Ipavec, 1999 in D. Haffner, 2000) so 

si enotni, da mora biti vsebina odgovora resnična in ne olepšana ali celo izmišljena.  

Pri obravnavi tabu tem si lahko pomagamo z raznimi pripomočki, kot so slikanice, knjige, revije, 

televizija, lutke, družabne ter socialne igre in še kaj, vedeti pa moramo, da so vse to le pripomočki 

ter da je na prvem mestu naš odnos do obravnavanega področja (Kovač, 1998: 78).  

Cilj mojega raziskovanja je, da prek pogovora s starši starejših predšolskih otrok ugotovim, ali se 

v njihovih družinah pogovarjajo o tabu temah, katerih ter na kakšen način. Zanima me odnos 

staršev do teh tem ter njihova stališča, ali se je o tem primerno pogovarjati s predšolskimi otroki.  

 

6 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

– Katere izmed t. i. tabu tem se zdijo staršem primerne za pogovor s predšolskim otrokom in  

katere ne? 

– Ali se starši z otroki pogovarjajo o tabu temah ter kako potekajo ti pogovori? 

– Kaj starši menijo o obravnavi  tabu tem v otroški literaturi, medijih ter v vrtcih in šolah? 

 

7 RAZISKOVALNA METODA 
 

Uporabila sem deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja. 

 

7.1  Opis vzorca 
 

Vzorec je namenski, in sicer vključuje pet mater, ki imajo predšolske otroke, stare od 5 do 6 let. 

Matere so različno stare, z različno stopnjo in vrsto izobrazbe, zaposlene na različnih delovnih 

mestih ter iz različnih okolij.  
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Tabela 1: Podatki o intervjuvankah 

Intervjuvanec Starost Stopnja 

izobrazbe 

Izobrazba Delovno mesto Okolje 

bivanja 

Mama 1 25–30 let VI. stopnja diplomirana 

vzgojiteljica 

predšolskih 

otrok 

vzgojiteljica manjše mesto 

Mama 2 30–35 let VII. stopnja magistrica 

profesorica 

predšolske 

vzgoje 

vzgojiteljica podeželje 

Mama 3 35–40 let IV. stopnja trgovski 

tehnik 

nezaposlena 

(gospodinja) 

podeželje 

Mama 4 20–25 let V. stopnja gimnazijska 

maturantka 

prodajalka mesto 

Mama 5 30–35 let VII. stopnja magistrica 

ekonomije 

računovodja manjše mesto 

 

7.2  Tehnike in postopek zbiranja podatkov 
 

Za namen raziskave sem pripravila odprta vprašanja za strukturiran intervju. Intervjuje sem izvedla 

v mesecu marcu 2016. Z vsako intervjuvanko sem individualno opravila intervju v prostoru, kjer 

je bila omogočena zasebnost in med pogovor ni bilo nikakršnih motenj. Pred izvedbo intervjuja 

sem intervjuvankam ponudila krajši vprašalnik, ki so ga izpolnile, iz njega pa so potem izhajala 

nadaljnja vprašanja intervjuja. Povprečen čas opravljanja intervjujev je bil 30 minut. Odgovore 

intervjujev sem uporabila izključno za pisanje diplomskega dela, intervjuvancem pa sem pred 

začetkom pogovora zagotovila anonimnost pridobljenih podatkov, tako da iz diplomskega dela ni 

razvidno, kdo je sodeloval v raziskavi. 

7.3  Postopek obdelave podatkov 
 

Odgovore iz intervjujev sem kvalitativno obdelala, kjer je bilo mogoče, pa tudi kvantitativno, jih 

prikazala s pomočjo preglednic in interpretirala.  
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8 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

8.1  Tabu teme v pogovorih med otroki in starši 
 

Juhant (2012) pravi, da lahko od različnih strokovnjakov slišimo, naj se s svojimi otroki 

pogovarjamo čim več in kadar koli, s čimer se strinja, dodaja pa, da so od tega pomembnejše same 

teme, o katerih se pogovarjamo. Meni, da bi si nekatere teme v pogovorih zaslužile bistveno več 

pozornosti, kot jo navadno imajo.  

Tabela 2: Primernost tabu tem za pogovor s predšolskimi otroki 

 Da Da, a le če 

otrok vpraša 

sam 

Ne 

Strah 4 1 0 

Smrt 1 3 1 

Samomor 0 2 3 

Spolnost 0 3 2 

Spolna zloraba 0 3 2 

Homoseksualnost 1 2 2 

Nasilje med vrstniki 5 0 0 

Nasilje v družini 4 1 0 

Različnost med ljudmi (fizična, 

socialna, jezikovna, verska) 

5 0 0 

Osebe s posebnimi potrebami 

(invalidi, slepi, osebe z motnjami v 

razvoju) 

5 0 0 

Revščina 4 1 0 

Droge (narkomanija) 0 4 1 

Alkoholizem 0 4 1 

Razveza (ločitev) 2 3 0 

Samohranilstvo 3 2 0 

Begunstvo, brezdomstvo 2 1 2 

Osamljenost 1 4 0 

Motnje prehranjevanja 0 3 2 

Ljubezenske izkušnje 0 3 2 

Pobeg od doma/iz vrtca 2 3 0 

Posvojitev 3 2 0 

Kraje, tatvine (odtujitev lastnine) 4 1 0 

Prezaposlenost 1 2 2 

SKUPAJ 47 48 20 
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Iz tabele 2 so razvidni odgovori intervjuvanih mater, ki v večini menijo, da so zgoraj naštete teme 

primerne za pogovor s predšolskimi otroki. Približno enako je število odgovorov, da so teme 

primerne, in odgovorov, da so primerne, a o njih naj bi govorili le, če otrok sam vpraša po njih. 

Sears (2004) pravi, da moramo o tabujskih temah s svojimi otroki spregovoriti že v zgodnjem 

otroštvu, saj le na tak način otroku in pozneje mladostniku postanemo zaupanja vredna oseba. 

Teme, za katere se nobena od vprašanih ni odločila, da se ji same po sebi zdijo primerne za 

pogovor, so: samomor, spolnost, spolna zloraba, narkomanija, alkoholizem, motnje prehranjevanja 

in ljubezenske izkušnje. Vsem petim intervjuvankam se zdita sami po sebi primerni za pogovor s 

predšolskimi otroki temi različnost med ljudmi ter osebe s posebnimi potrebami, štirim pa se zdijo 

primerne teme strah, nasilje v družini, revščina in kraja. Teme, o katerih bi večina (4) govorila le, 

če otrok vpraša, so: alkoholizem, droge in osamljenost. Tema, ki se večini vprašanih (3) ne zdi 

primerna za pogovor, je samomor. 

 

Tabela 3: Teme, o katerih so se intervjuvanke že pogovarjale s svojimi otroki  

 Še nikoli Redko Večkrat 

Strah 0 0 5 

Smrt 1 3 1 

Samomor 5 0 0 

Spolnost 4 1 0 

Spolna zloraba 5 0 0 

Homoseksualnost 4 1 0 

Nasilje med vrstniki 1 3 1 

Nasilje v družini 4 1 0 

Različnost med ljudmi (fizična, 

socialna, jezikovna, verska) 

0 1 4 

Osebe s posebnimi potrebami 

(invalidi, slepi, osebe z motnjami v 

razvoju) 

0 1 4 

Revščina 1 0 4 

Droge (narkomanija) 5 0 0 

Alkoholizem 5 0 0 

Razveza (ločitev) 3 2 0 

Samohranilstvo 4 1 0 

Begunstvo, brezdomstvo 3 2 0 

Osamljenost 2 0 3 

Motnje prehranjevanja 4 1 0 

Ljubezenske izkušnje 3 1 1 
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Pobeg od doma/iz vrtca 4 0 1 

Posvojitev 4 1 0 

Kraje (odtujitev lastnine) 1 1 3 

Prezaposlenost 4 1 0 

SKUPAJ 67 21 27 

 

Iz tabele 3 lahko vidimo, da nobena izmed vprašanih mater ni s svojimi otroki še nikoli govorila o 

samomoru, spolni zlorabi, drogah in alkoholizmu, vse vprašane pa imajo le eno skupno temo, o 

kateri so se že pogovarjale s svojimi otroki – to je strah. Skoraj vse (4) so se pogovarjale s svojim 

otrokom o revščini, različnosti med ljudmi ter o osebah s posebnimi potrebami. 

Giommi in Perotta (1993) pravita, da večina odraslih živi z zakoreninjenimi predsodki in da se s 

svojim otrokom o stvareh, ki zadevajo tabu teme, ne pogovarjajo, saj je še premajhen. Rezultati 

kažejo, da se intervjuvane matere o večini zgornjih tem še niso pogovarjale s svojimi otroki, čeprav 

načeloma (kot kažejo odgovori v tabeli 1) menijo, da je večina teh tem primerna. Očitno gre torej 

za razkorak med načelnim prepričanjem in tem, kar se dejansko dogaja v odnosu med starši in 

otroki. 

 

Tabela 4: Teme, za katere je otrok sam vprašal oz. se je želel o njih pogovoriti 

 Da Ne 

Strah 5 0 

Smrt 3 2 

Samomor 0 5 

Spolnost 2 3 

Spolna zloraba 0 5 

Homoseksualnost 0 5 

Nasilje med vrstniki 2 3 

Nasilje v družini 0 5 

Različnost med ljudmi (fizična, 

socialna, jezikovna, verska) 

4 1 

Osebe s posebnimi potrebami (invalidi, 

slepi, osebe z motnjami v razvoju) 

4 1 

Revščina 4 1 

Droge (narkomanija) 0 5 

Alkoholizem 0 5 

Razveza (ločitev) 2 3 

Samohranilstvo 0 5 
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Begunstvo, brezdomstvo 0 5 

Osamljenost 1 4 

Motnje prehranjevanja 1 4 

Ljubezenske izkušnje 1 4 

Pobeg od doma/iz vrtca 0 5 

Posvojitev 0 5 

Kraje (odtujitev lastnine) 5 0 

Prezaposlenost 1 4 

SKUPAJ 35 80 

 

Iz tabele 4 lahko razberemo, da so vse matere od svojih predšolskih otrok že dobile vprašanje 

oziroma spodbudo za pogovor o strahu in o kraji, večino (4) pa so otroci spraševali še o  

različnostih med ljudmi, osebah s posebnimi potrebami in revščini. Nobena od mater še ni od 

svojega otroka dobila vprašanja oziroma spodbude za pogovor o samomoru, spolni zlorabi, 

homoseksualnosti, nasilju v družini, drogah, alkoholizmu, samohranilstvu, begunstvu in 

brezdomstvu, pobegu od doma/iz vrtca ter o posvojitvi. Čeprav D. Haffner (2000) pravi, da 

otroci okrog tretjega leta starosti neprestano nekaj sprašujejo in da jih zanima prav »vse«, 

rezultati te raziskave kažejo drugače. Seveda pa je možno tudi, da so intervjuvane matere 

tovrstna vprašanja svojih otrok pozabile ali preslišale.  

 

8.2  Kaj so tabu teme in zakaj? 
 

Vseh pet vprašanih se je strinjalo, da so zgoraj naštete teme tiste, o katerih težko govorimo in nas 

spravljajo v zadrego. O njih se ne maramo pogovarjati, saj v nas sprožijo neprijetne občutke. Mama 

3 pravi, da gre za »težke teme«, ki prizadenejo ljudi. Mama 4 je dodala, da so te teme »žgečkljive« 

in »težke za razumevanje skozi otroški um«, mama 5 pa pravi, da čeprav o teh temah z drugimi 

neradi govorimo, nas znajo individualno še kako zanimati. Podobnih misli je tudi I. Matko Lukan 

(1999), ki pravi, da o tabu temah ne govorimo ravno vsak dan, še redkeje pa se o njih pogovarjamo 

z otroki. 

Pri vprašanju, zakaj te teme obravnavamo kot tabu, so si bile prve štiri intervjuvanke enotne z 

odgovorom, da je to zato, ker gre za teme, o katerih ne govorimo ravno z vsakim, saj jih je težko 

razumeti, zaradi zadržkov do njih in ker nas spravljajo v zadrego, pa jih je še težje komu (zlasti 
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otrokom) razložiti. O njih po mnenju intervjuvank težko govorimo oz. pogosto ne najdemo pravih 

besed. Mama 2 dodaja, da so bile te teme tabu že v njeni izvorni družini, da so jih zavračali in da 

se ji zato določene teme zdijo zelo intimne. Mama 5 pa pravi, da ji te teme ne predstavljajo tabuja, 

vseeno pa ne vidi smisla, da bi z njimi po nepotrebnem spravljala svojega otroka v skrbi, saj 

zagovarja brezskrbno otroštvo. Slednje je v nasprotju s trditvijo M. Batistič Zorec (2006), ki pravi, 

da ni dobro pretiravati s »ščitenjem otroške nedolžnosti«, ampak se je treba spopasti s 

problematičnimi temami. Vseh pet mater je odgovorilo, da v njihovih družinah ne poznajo nobene 

tabu teme, kar pa je v očitnem nasprotju z rezultati, ki smo jih že predstavili. Mama 3 sicer pravi, 

da v družini imajo teme, ki se jim ne zdijo primerne za 5-letnika, a pravi, da jih to še ne naredi 

»tabu«. 

Vse intervjuvanke so se strinjale, da otroci ne poznajo tabujev. Mama 1, mama 2 in mama 4 so 

dodale, da se otroci niti ne zavedajo, kaj so tabuji, da jih ne poznajo, saj še nimajo vcepljenih  norm 

odraslih. Mama 4 pravi, da otroci mislijo, da so to teme, ki zadevajo odrasle: »Tako kot odrasli 

hodijo v službo, se pogovarjajo o denarju in drugih ›dolgočasnih‹ zadevah.« Mama 1 in mama 2 

pravita, da jim tabuje z odraščanjem razvijemo odrasli, s tem ko se o določenih stvareh ne želimo 

pogovarjati, in da otroci v predšolskem obdobju še nimajo zadržkov pri svojih opažanjih in 

vprašanjih. Mama 3 pravi, da otroci tabujev ne poznajo, kar se ji zdi prav, »saj so vendarle otroci«, 

mama 5 pa pravi, da jih poznajo le toliko, kolikor so radovedni. Tudi C. Schuster-Brink (1994) se 

– kot lahko vidimo že po naslovu njenega dela Otroška vprašanja ne poznajo tabujev – strinja z 

odgovori intervjuvank ter pravi, da se tabuji rodijo šele z molkom, kar pa s seboj na dolgi rok 

pripelje tudi nezaupanje otrok do staršev. 

Nadalje nas je zanimalo, ali so tabuji problem odraslih ali otrok. Mama 4 pravi, da so dandanes 

tabuji problem vseh (odraslih in otrok), preostale intervjuvane mame pa menijo, da so tabuji 

najprej le problem odraslih, ki pa ga sčasoma prenesemo tudi na otroke. Pravijo, da se to zgodi s 

posnemanjem in tako otroci od odraslih prejmejo znak, da so te teme nekaj slabega in s tem 

postanejo te teme tudi zanje tabu. Preden se to zgodi, otroci te teme sprejemajo kot vse ostalo, kar 

se jim dogaja v življenju. Potem spoznajo, da se o nekaterih stvareh pač ne govori vsepovprek, in 

tako se omejijo z določenimi vedenji in s postavljanjem norm (tabujev). Podobno opisuje tudi M. 

Klevišar (1998), ki pravi, da otroci običajno čisto preprosto in normalno razmišljajo o temeljnih 

življenjskih resničnostih in da smo odrasli tisti, ki hočemo iz strahu in obzira otrokom to srečanje 
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prihraniti. S tem jim v resnici samo pokvarimo naravni odnos do bolezni, umiranja in žalovanja. 

Tako jih počasi »naredimo odrasle«. Mama 3 k svoji trditvi, da so tabuji le problem odraslih, 

dodaja, da je edino prav, da se otroci s »takimi stvarmi« še ne obremenjujejo. 

 

8.3  Primernost tabu tem za predšolske otroke  
 

Večina intervjuvank (3) se strinja, da so tabu teme primerne za pogovor s predšolskimi otroki, 

vendar le pod pogojem, da jih otroku približamo na njemu primeren način, to je s primernimi izrazi 

in na način, ki mu je blizu. Tudi C Schuster Brink (1994), D. Haffner (2000) in Rost (1991) so 

enotnega mnenja, da so tabu teme primerne za obravnavo v predšolskem obdobju ter da jih je treba 

jemati kot del vzgojnega procesa. Dve izmed intervjuvank (mama 2 in mama 4) dodajata, da so 

primerne, če otrok sam vpraša oziroma kako drugače pokaže zanimanje za pogovor o njih. Drugi 

dve (mama 3 in mama 5) pa pravita, da nekatere so primerne, nekatere ne. Mama 3 meni, da imajo 

otroci pred seboj še dovolj časa, da nekatere stvari izvedo pozneje. C. Schuster Brink (1994) 

navaja, da če otrok sam postavi kakšno vprašanje, potem je tudi za odgovor nanj zagotovo že 

dovolj zrel, sicer nam vprašanja sploh ne bi postavil. Podobnega mišljenja je tudi ena od mam 

(mama 5), ki pravi, da če otrok vpraša sam, potem so pogovori o tabu temah zanj primerni, saj to 

pomeni, da nekaj o tem že ve in bi si stvari rad le »popredalčkal«, v nasprotnem primeru (če otrok 

ne sprašuje) pa naj uživa v trenutni nevednosti tragičnih tem. Zadnjemu stavku nasprotuje mnenje 

Sakside (2005: 65), ki pravi da »nevednost o problemih namreč vedno povzroči več škode kot 

znanje o njih«. 

Tudi pri vprašanju, ali je prav, da se o tabu temah ne pogovarjamo in tako ščitimo otrokovo 

nedolžnost, sem dobila podobne odgovore. Tri intervjuvanke so mi odgovorile, da se je z otrokom 

treba pogovarjati o tabu temah in ga ne ovirati pri raziskovanju teh tem, sploh če otrok sam izkaže 

zanimanje do določene teme, saj s prekrivanjem resnice le povečamo njegovo nevednost. Mama 5 

je ponovno poudarila, da ni prav, da se otroku, ki ga nekaj zanima, ne odgovori, prav tako pa ga 

po njenem ni prav pri teh letih namensko poučevati o tragičnih temah. Mama 3 ima drugačno 

mišljenje od večine intervjuvank, in sicer pravi, »da naj otrokom pustimo vsaj tistih par let v 

otroštvu, da živijo v brezskrbnosti in se po nepotrebnem ne obremenjujejo s stvarmi, ki se jih ne 

tičejo, saj bo za to bo še prehitro prišel čas, ker otroci čisto prehitro odrastejo«. Ideja o ščitenju 
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otrok je med odraslimi zelo pogosta, vendar se strokovnjaki (Lavrenčič Vrabec 2001: 40) 

sprašujejo: »Je res potrebno današnje otroke in najstnike kot najfinejši porcelan zavijati v svilen 

papir? Je mlade sploh mogoče obvarovati pred svetom, v katerem živijo?« 

Izkušnje, ki jih otrok dobi v predšolskem obdobju, imajo močan vpliv na razvoj otrokove osebnosti 

in njegovo poznejše pojmovanje, k tem izkušnjam pa spada tudi seznanjanje s tabu temami, ki niso 

nekaj ločenega, ampak sestavni del vzgoje (Ipavec, 1999). M. Batistič Zorec (2006) pravi, da imajo 

tovrstne teme vpliv tako na socialno-čustveni kot tudi na moralni razvoj otroka. Dve mami (mama 

2 in mama 5) menita, da imajo pogovori o tabu temah na otrokovo psiho in čustva lahko slab vpliv, 

če so ti pogovori preveč podrobni, če mu stvari izpostavimo, ne da bi nas o njih otrok sam vprašal, 

ali pa da za to izberemo neprimeren pristop. Košiček (1992) poudarja, da vedno odgovorimo le na 

to, kar nas otrok vpraša. Mama 4 meni, da imajo tabu teme lahko slab vpliv takrat, če se otrok z 

njimi sooči, a se o njih potem ne more pogovoriti, kar lahko povzroči travme.  

Povsem različni mnenji pa imata dve intervjuvanki, in sicer mama 1, ki zagovarja, da taki pogovori 

spodbujajo otrokovo razmišljanje in njegovo empatijo, in mama 3, ki meni, da imajo lahko taki 

pogovori slab vpliv. Pravi, da lahko z njimi otroke le zmedemo, saj si težavnih tem še ne znajo 

pravilno razlagati, zato je bolje, da vedo o nekaterih stvareh čim manj, in raje počakajmo, da bodo 

dovolj zreli, da bodo določene stvari razumeli take, kot so in ne po svoje. To pa je v nasprotju z 

mišljenjem strokovnjakov. Ipavec (1999) piše, da se je treba za otrokov duševni razvoj zanimati 

že od samega začetka njegovega bivanja, saj imajo mnoge duševne motnje in neskladnosti (tudi 

predsodki pri obravnavi tabu tem) svoje korenine pogosto že v zgodnjem otroštvu. C. Schuster 

Brink (1999) dodaja, da teme, ki so bile ljudem v otroštvu predstavljene kot tabu oziroma so jim 

bile iz tega razloga prikrite, zaviralno vplivajo tudi na poznejše človekovo mišljenje. 

 

8.4  Pogovor o tabu temah  

M. Klevišar (1998) pravi, da se otroci zanimajo za tabu teme in se o njih želijo pogovarjati, na 

žalost pa se odrasli tovrstnim pogovorom najraje izognemo. 

V družinah dveh intervjuvank (mama 1 in mama 2) se o tabu temah pogovarjajo, ko otroci kaj 

vprašajo oziroma kako drugače izkažejo interes za obravnavo teh tem. Pri obeh družinah si 

pomagajo z literaturo ali spletom, kjer poiščejo kakšno sliko ali videoposnetek, ki se navezuje na 
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določeno temo. Mama 2 pravi, da pri njih do pogovora pripeljejo različne situacije. Pravi, da sta 

zadnjič z otrokom pričela pogovor o slonih v Afriki, iz katerega se je potem razvil pogovor o 

revščini in rasizmu. Mama 1 pravi, da otroku poskuša odgovoriti na njemu primeren način, če česa 

ne ve, pa reče otroku, da se bosta pogovorila pozneje in medtem poišče odgovor ali nasvet v 

knjigah ali na internetu. Prav o tem piše Juhant (2012), ki svetuje, naj otroku na vprašanje 

odgovorimo takoj, če je to le mogoče. Dodaja, da ni nujno, da imamo vsak trenutek vse odgovore 

na otrokova vprašanja. Če kdaj ne vemo, kako bi otroku odgovorili, mu lahko rečemo, da bomo 

odgovor poiskali skupaj, npr. v knjigi, na internetu ipd. Rost (1991) navaja, da se ne smemo 

izmikati takim pogovorom z otroki, saj vsako odlašanje in izmikanje odgovoru v otroku vzbudi 

nezaupanje. Dve mami (mama 4 in mama 5) sta odgovorili, da so pogovori o tabu temah v njunih 

družinah vedno spontani, največkrat pa se začnejo s tem, ko otrok kaj vpraša. Tudi Juhant (2012) 

predlaga, naj bodo pogovori spontani, mirni in odkritosrčni in naj za pogovor izkoristimo vsako 

priložnost. Mama 5 k temu dodaja, da otroku nikoli nočejo dati »ups« občutka, zato na vprašanja 

v njihovi družini vedno odgovorijo takoj, ko otrok vpraša. Mama 3 pa pravi, da če njo otrok kaj 

vpraša, potem skuša ona z vprašanji, ki mu jih nazaj zastavi, ugotoviti, kaj on o določeni temi že 

ve, tako namreč ve, na čem graditi. Potem mu poskuša zadevo razložiti primerno njegovi starosti, 

a le če se je otrok takrat pripravljen dovolj skoncentrirati. Njeno ravnanje ni povsem v skladu z 

nasvetom T. Akin in sodelavcev (2000), ki pravijo, naj otroka poslušamo aktivno, naši odgovori 

pa naj bodo jasni. Otroka je treba spodbuditi, da govori o svojih občutkih in se z njim čim bolj 

odkrito pogovarjati.  

D. Haffner (2000) piše, da staršem na vprašanja o tabu temah ni vedno lahko odgovoriti in tako 

nastopi zadrega, ki nemalokrat pripelje tudi do tega, da otrokom na nekatera vprašanja nočemo ali 

ne moremo odgovoriti.  

Dvema intervjuvankama (mama 1 in mama 5) pogovori o tabu temah z otroki ne povzročajo prav 

nobenih težav in neprijetnosti. Mama 4 pravi, da so ji taki pogovori na začetku povzročali težave, 

saj ni vedela, ali je sploh prav, da z otrokom govori o teh zadevah oz. v kakšnem obsegu naj govori, 

sedaj pa to ni več težava. Dodaja, da k temu pripomore to, ko vidiš otrokov dober odziv in si vesel, 

ko vidiš, da si zadevo dobro izpeljal. Ostali dve intervjuvanki (mama 2 in mama 3) kot težave pri 

pogovorih o tabu temah navajata, da je pri teh pogovorih težko najti ustrezne besede, ki bi jih 

otroci te starosti razumeli, oz. težko je razložiti določeno temo na otroku razumljivi ravni. Mama 
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3 kot težavo navaja še, da jo otrok ob razlaganju znova in znova sprašuje »zakaj« in bi rad na vsak 

način vse razumel. Pravi, da mu odgovori, kolikor je v njeni moči, sicer pa mu pove, da bo o tem 

že izvedel, ko bo večji, sedaj pa naj si še ne beli glave s tem. C. Schuster Brink (1994) poudarja, 

da otroku nikoli ne smemo odgovoriti, da je za to vprašanje še premajhen. Mami 3 je neprijetno 

takrat, ko ne ve, kaj bi svojemu otroku sploh rekla, zanj pa meni, da mu nikoli ni neprijetno, saj 

tako ali tako sploh ne ve, kaj sprašuje in »za kaj gre«. Drugačno stališče ima Rost (1991), ki piše 

o tem, da mora otrok čutiti, da pogovor o teh temah ni nekaj nenavadnega ter da mu je dovoljeno 

vprašati vse, kar ga zanima. Deležen naj bo spodbud, da pove svoje mnenje in postavi vprašanja 

na glas in brez strahu pred zasmehovanjem ali celo kaznijo. Mama 3 meni, da so ji neprijetni le 

pogovori o spolnosti in o vseh vrstah nasilja, a meni, da so ti nujno potrebni, da otroka ustrezno 

izobrazimo.  

 

8.5  Vloga literature in drugih medijev 
 

Tabela 5: Ali ste v otroški literaturi že zasledili katero od naslednjih tem? 

 Nikoli Redko Pogosto 

Strah 0 2 3 

Smrt  1 3 1 

Samomor 5 0 0 

Spolnost 4 1 0 

Spolna zloraba 4 1 0 

Homoseksualnost 3 2 0 

Nasilje med vrstniki 1 1 3 

Nasilje v družini 1 1 3 

Različnost med ljudmi (fizična, 

socialna, jezikovna, verska) 

0 1 4 

Osebe s posebnimi potrebami (invalidi, 

slepi, osebe z motnjami v razvoju) 

0 3 2 

Revščina 1 2 2 

Droge (narkomanija) 4 1 0 

Alkoholizem 4 1 0 

Razveza (ločitev) 2 2 1 

Samohranilstvo 2 1 2 

Begunstvo, brezdomstvo 4 0 1 

Osamljenost 0 2 3 

Motnje prehranjevanja 4 1 0 

Ljubezenske izkušnje 0 0 5 
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Pobeg od doma/iz vrtca 2 3 0 

Posvojitev 3 2 0 

Kraje (odtujitev lastnine) 0 1 4 

Prezaposlenost 4 1 0 

SKUPAJ 49 32 34 

 

Edina tema, ki so jo vse vprašane že zasledile v otroški literaturi, je ljubezen (oziroma 

ljubezenske izkušnje). Več kot pol mam je v otroški literaturi že zasledilo naslednje teme: strah, 

nasilje med vrstniki in v družini, različnost med ljudmi, osamljenost in kraje. Večina 

intervjuvanih mam pa se v otroški literaturi še ni srečala z naslednjimi temami: spolnost, spolna 

zloraba, droge, alkoholizem, begunstvo in brezdomstvo, motnje prehranjevanja in 

prezaposlenost. Edina tema, ki je v otroški literaturi ni zasledila še nobena od vprašanih mam, je 

samomor.  

B. Hanuš (2002) pravi, da lahko na knjižnih policah najdemo precej slikanic in knjig, s katerimi 

otroka lahko spodbudimo k pogovoru o tabu temah. Sodeč po odgovorih intervjuvane mame 

torej ne poznajo najbolje te literature, tu pa vidim tudi pomembno vlogo vrtca, da staršem svetuje 

primerno literaturo. 

Na vprašanje, kaj menijo o pogostosti pojavljanja tabu tem v otroški literaturi, sta dve 

intervjuvanki (mama 2 in mama 4) odgovorili, da se tabu teme v otroški literaturi pojavljajo v 

ravno pravem obsegu. Pravita, da obstaja dovolj knjig, ki lahko staršem pomagajo pri razlagi, 

mama 4 pa k temu dodaja še, da so tabu teme v pravljicah otrokom prekrite in da jih dojamemo 

le odrasli. Mnenje mame 3 je, da je odvisno, za katero temo gre – ali se v literaturi pojavlja 

premalo ali preveč. Pravi, da se npr. spolnost ne pojavlja, kar se ji zdi prav, za teme, kot so smrt, 

kraje in strah, pa pravi, da se pojavljajo dovolj in prav je tako, saj se ji zdijo primerne za otroke. 

Povsem različni mnenji pa imata dve intervjuvanki, in sicer mama 1, ki se ji zdi dobro, da lahko 

na podlagi knjige razložimo, če otroka kaj zanima, in mama 5, ki ne želi, da se otroci o tabu 

temah učijo iz interpretacije nekoga drugega. Dodaja, da tabu tem v knjigah, ki jih oni berejo, ni 

ter da svojim otrokom ne bere pravljic, kot so Pepelka, Janko in Metka ipd. S tem se ne strinja B. 

Hanuš (2002), ki piše, da so knjige in slikanice odlično sredstvo za pomoč pri obravnavi tabu 

tem. Dodaja, da je po branju knjige ključnega pomena pogovor, v katerem nam lahko otrok 

zaupa svoje morebitne težave, o katerih sicer ne bi hotel ali znal spregovoriti.  
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Tabela 6: Ali ste v medijih (televizija, časopis, revija, internet, glasba  …) že zasledili katero od 

naslednjih tem? 

 Nikoli Redko Pogosto 

Strah 0 2 3 

Smrt  0 0 5 

Samomor 0 0 5 

Spolnost 0 0 5 

Spolna zloraba 0 0 5 

Homoseksualnost 0 0 5 

Nasilje med vrstniki 0 2 3 

Nasilje v družini 0 0 5 

Različnost med ljudmi (fizična, 

socialna, jezikovna, verska) 

0 0 5 

Osebe s posebnimi potrebami (invalidi, 

slepi, osebe z motnjami v razvoju) 

0 1 4 

Revščina 0 0 5 

Droge (narkomanija) 0 1 4 

Alkoholizem 0 1 4 

Razveza (ločitev) 0 1 4 

Samohranilstvo 0 3 2 

Begunstvo, brezdomstvo 0 0 5 

Osamljenost 0 4 1 

Motnje prehranjevanja 0 3 2 

Ljubezenske izkušnje 0 2 3 

Pobeg od doma/iz vrtca 0 4 1 

Posvojitev 0 4 1 

Kraje (odtujitev lastnine) 0 0 5 

Prezaposlenost 0 3 2 

SKUPAJ 0 31 84 

 

Vse vprašane matere so v medijih že zasledile vse zgoraj naštete teme, nekatere redko in druge 

pogosto. Vse mame se pogosto srečujejo z naslednjimi temami: smrt, samomor, spolnost, spolna 

zloraba, homoseksualnost, nasilje v družini, različnost med ljudmi, revščina, begunstvo in 

brezdomstvo ter kraje. Večina vprašanih je v medijih poredko zasledila teme, kot so osamljenost, 

pobeg od doma/iz vrtca in posvojitev. 

Ena od intervjuvank (mama 3) je še dodala komentar: »Doma sem po cele dneve; če nimam 

prižgane televizije, pa vsaj ob delu poslušam radio. Vsako jutro ob kavi pogledam na teletekst, 
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sem pa tja prelistam kakšno revijo in če sem pri vsem tem pozorna na to, kaj pravzaprav poslušam, 

gledam oziroma berem, potem vidim, da v bistvu pogosto sledim vsem zgoraj naštetim temam«.  

D. Šmid (2005) piše, da se da danes informacije o tabu temah dobiti tako rekoč za vsakim vogalom, 

sam smo ljudje čedalje bolj izpostavljeni oglasom, medijem in vsemu drugemu, kar poveličuje 

lepotne ideale, menjavo partnerjev in hiter tempo življenja. O tem pišejo tudi Marassi Candia in 

sodelavci (1995) ter dodajajo, da za te informacije ni nujno, da so točne ali pa primerne 

otrokovemu čustvenemu razvoju.  

Tri intervjuvanke (mama 1, mama 3 in mama 4) se strinjajo, da se o tabu temah v medijih govori 

dovolj in da se dandanes govori precej več, kot se je včasih. Mami 4 se zdi prav, da se o njih veliko 

govori, saj so del življenja in mediji ne morejo kar mimo njih, mama 3 pa meni, da ni nič narobe, 

če se v medijih veliko govori o teh temah, saj predšolski otroci tako ali tako še nimajo dostopa do 

medijev – ne znajo še brati, ne razumejo vsega, kar slišijo, zato se jih te teme ne dotaknejo. Povsem 

drugače pa meni P. Kovač (1998), ki zagovarja, da se človek že v otroštvu do določene mere 

seznani tudi z manj prijetnimi temami, saj je to za človeka dobro, pomembno pa je, da je ta mera 

premišljena in pravilno dozirana. Pravi, da ni teme, ki bi jo morali otrokom zamolčati, prav tako 

kot ni medija, ki bi ga morali prepovedati. 

Dve intervjuvanki (mama 2 in mama 5) pravita, da se o tabu temah govori preveč, da se preveč 

izpostavljajo nasilje in negativne novice ter da imajo mediji nasploh prevelik vpliv na nas. Mama 

2 pravi, da je bilo včasih medijsko poročanje bolj realno, sedaj pa je preveč senzacionalistično. 

Mama 5 meni, da se v medijih izpostavljajo samo še tabu teme, saj to ljudi zanima in mediji že 

vedo, o čem ljudje radi poslušamo/gledamo/beremo. 

 

8.6  Vloga tabu tem v vzgoji in izobraževanju  

 

V Kurikulumu za vrtce (1999) najdemo nekaj ciljev in primerov dejavnosti, ki zajemajo tabu teme, 

nikjer pa ni zaslediti smernic, kako in kdaj z otroki navezati pogovor o teh temah. Menim, da je to 

eden poglavitnih vzrokov, da se večina vzgojiteljev tem temam raje izogne ali pa jih ne obravnava 

v takšnem obsegu, kot bi jih sicer lahko. 
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Dobremu medsebojnemu sodelovanju med starši in vzgojitelji pripisuje velik pomen tudi E. 

Dobnik (2003), ki pravi, da je pri vzgoji predšolskega otroka ključnega pomena, da se med starši 

in vzgojitelji zgradi vzajemno partnerstvo, kar pa lahko zahteva tudi veliko truda. Dobri 

medsebojni odnosi naj temeljijo na zaupanju, spoštovanju in upoštevanju drug drugega, kar je 

pogoj za optimalen otrokov razvoj. 

Kurikulum za vrtce (1999: 54) navaja, da so strokovni delavci dolžni skrbeti za povezanost vrtca 

in otrokove družine. Njihove naloge so, da urejajo pretok informacij med otrokom in družino in v 

zgodnjem obdobju spodbujajo prisotnost družinskih članov v vrtčevski skupini. Strokovni delavci 

morajo poznati kulturo otrok v svojem oddelku in spoštovati usmerjenost družine. Sodelovanje 

vrtca in staršev otrok je pomemben vidik kakovosti predšolske vzgoje, ki pomembno prispeva k 

ustreznemu dopolnjevanju družinske in institucionalne vzgoje. 

Dve intervjuvanki (mama 1 in mama 4) menita, da bi morali vrtci in šole več pozornosti posvetiti 

obravnavi tabu tem, saj nekateri starši težave svojih otrok ignorirajo in se z njimi ne ukvarjajo. 

Mami 4 se porajajo dvomi, da se v vseh družinah pogovarjajo o tabujih, zato meni, da bi bilo vsaj 

v vrtcih in šolah lahko enotno poskrbljeno za to, da vsi dobijo prave informacije. Tudi E. Bahovec 

in Kodelja (1996) pravita, da je te teme bolje na primeren način vključiti v vzgojo v vrtcih in šolah, 

kot pa da ostanejo izločene ali da si otroci razlago o njih poiščejo sami, za katero pa ni nujno, da 

bo prava. Nasprotnega mnenja je mama 5, ki pravi, da smo v prvi vrsti za to zadolženi starši in 

zato ne moremo celotne odgovornosti predati vzgojiteljicam in učiteljem. Najlažje je reči, naj 

otroku drugi razlagajo in smo s tem mi vsega rešeni. Gre vendar za naše otroke, katerim naj bi 

starši želeli vse najboljše. Z njo se strinja D. Haffner (2000), ki piše, da veliko staršev in drugih 

odraslih misli, da je dolžnost vzgojno-izobraževalnih institucij, da poskrbijo za ozaveščenost otrok 

o tabu temah. Pravi, da temu ni tako in da je to najprej naloga staršev, šele nato vzgojno-

izobraževalnih institucij. S tega razloga veliko staršev odlaša s pogovori o tabu temah, vse dokler 

ni morda že prepozno. Tudi Rost (1991) se strinja, da imajo pri tej skupni nalogi starši absolutno 

prednost, naloga vrtca pa je, da starše pri tem podpira in jih dopolnjuje. Ni dobro, če se stališča 

staršev in strokovnih delavcev preveč razlikujejo. 

Mama 2 pravi, da zase ter za sodelavke (vzgojiteljice) ve, da tem temam posvečajo dovolj 

pozornosti; enako meni tudi za vrtec, ki ga obiskujeta njuna otroka.  
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Ena intervjuvanka (mama 3) pa ima povsem drugačno mišljenje od večine. Meni, da se vrtci in 

šole že tako preveč vtikajo stvari, ki bi jih morali prepustiti staršem, predvsem pa čisto prehitro. 

Pravi, da je bila šokirana, ko je v zvezku starejšega sina, ki obiskuje tretji razred, odkrila, kako 

podrobno se že pogovarjajo o »takih« stvareh (prilaga sliko spodaj). Vprašala ga je, če ve, kaj 

pomeni spolni odnos oziroma kako nastane otrok, in ji je čisto preprosto odgovoril: »Ja, tako da 

moški s svojim spolnim udom da semenčice v žensko jajčece.« Pravi, da je bila zaradi tega, kako 

podrobno jih že vse to učijo, kar malce šokirana. Dodaja, da doma sicer otrokom nikoli niso 

govorili, da so jih prinesle štorklje, ampak je zadostoval odgovor, da gresta mami in oči skupaj 

spat in da morata biti objeta ter se imeti rada. Hofer (2012) piše, da pogovori o tabu temah z otroki 

niso lahka stvar. Včasih na vprašanja, ki nam jih zastavljajo otroci, ne znamo ali ne moremo 

odgovoriti. Hitro se lahko zgodi tudi to, da otroku lažemo, za kar pa seveda nimamo pravice. 

Njegovo mišljenje podpira tudi D. Šmid (2005), ki pravi, da v pogovoru ne sme biti zaznati 

nelagodja in polresnic, saj bi te v otroku sprožile občutek, da je o določeni temi bolje čim manj 

vedeti in spraševati.  

 

Slika 1: Zvezek tretješolca, sina intervjuvanke 
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9 ZAKLJUČEK 

 

Pri načrtovanju raziskovanja v okviru diplomskega dela sem si zastavila tri raziskovalna vprašanja. 

S pomočjo vprašanj za strukturiran intervju sem od intervjuvank – mater predšolskih otrok – želela 

izvedeti, katere tabu teme se jim zdijo primerne za pogovor s predšolskimi otroki in katere ne. 

Zanimalo me je, kakšen odnos imajo do teh tem, ali se s svojimi otroki pogovarjajo o tabu temah, 

kako ti pogovori potekajo ter kaj menijo o obravnavi tabu tem v otroški literaturi, medijih ter v 

vrtcih in šolah.  

Ko sem spraševala o primernosti naštetih tabu tem za predšolske otroke, so mi vse intervjuvanke 

(razen ene) odgovorile, da so naštete teme primerne za pogovor s predšolskimi otroki, pri čemer 

je izjema tematika samomora, ki se nobeni od vprašanih ne zdi primerna za pogovor s predšolskimi 

otroki. Teme, o kateri večina intervjuvank še ni govorila s svojimi otroki, so samomor, spolne 

zlorabe, droge in alkoholizem. Tri intervjuvanke menijo, da so tabu teme primerne za pogovor s 

predšolskimi otroki, vendar pod pogojem, da jih otroku približamo na njemu primeren način, dve 

pa pravita, da so nekatere primerne in druge neprimerne.  

Vse vprašane mame so mi povedale, da so od svojih otrok že dobile vprašanje oziroma kakšno 

drugo spodbudo za pogovor o strahu, krajah, različnosti med ljudmi, osebah s posebnimi potrebami 

in revščini. Vseh pet vprašanih se je strinjalo, da so naštete teme tiste, o katerih težko govorimo in 

nas spravljajo v zadrego. 

Pri vprašanju, zakaj te teme obravnavamo kot tabu, si je bila večina intervjuvank enotna z 

odgovorom: ker so to teme, o katerih ne govorimo ravno z vsakim in jih je težko razumeti, še težje 

pa komu razložiti. Vse so rekle, da v njihovih družinah ne poznajo nobene tabu teme, o kateri se 

ne bi govorilo, kar pa je v nasprotju s prej omenjenimi rezultati. Sklepam, da je mamam težko 

priznati, da kljub drugačnemu prizadevanju tudi v njihovih družinah obstajajo tabu teme. Ena od 

vprašanih (mama 3) sicer pravi, da v njeni družini obstajajo teme, ki se jima s partnerjem ne zdijo 

primerne za 5-letnika, a pravi, da jih to še ne naredi »tabu«. Meni, da imajo otroci pred seboj še 

dovolj časa, da nekatere stvari izvedo pozneje. Očitno je njeno pojmovanje, kaj je oziroma pomeni 

tabu, drugačno od mnenja strokovnjakov. 
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Prav tako so si bile intervjuvanke enotne, da njihovi otroci ne poznajo tabujev, kar so večinoma 

utemeljile s tem, da se otroci niti ne zavedajo, kaj sploh so tabuji. Intervjuvane matere pravijo, da 

so tabu teme najprej problem odraslih; če o njih ne govorimo, pa postanejo tabu tudi za otroke.  

Večina intervjuvank je odgovorila, da se je treba z otrokom pogovarjati o tabu temah in ga ne 

ovirati pri njihovem raziskovanju. Le ena mama ima drugačno mnenje kot ostale, in sicer pravi, 

»naj otrokom pustimo vsaj tistih par let v otroštvu, da živijo v brezskrbnosti in se po nepotrebnem 

ne obremenjujejo s stvarmi, ki se jih ne tičejo, saj bo za to bo še prehitro prišel čas, ker otroci čisto 

prehitro odrastejo«. 

Dvema intervjuvankama pogovori o tabu temah z otroki ne povzročajo nobenih težav in 

neprijetnosti, tretja pa je na začetku imela težave, a jih sedaj več nima. Preostalima dvema 

mamama pa težavo pri tovrstnih pogovorih predstavlja prava izbira besed, ki bi jih otroci te starosti 

razumeli. 

Ugotavljam, da se večina intervjuvanih mater v otroški literaturi še ni srečala z večino naštetih 

tem. Glede na to, da sem sama v literaturi za otroke zasledila že večino teh tem, menim, da 

intervjuvane mame tovrstne literature ne poznajo najbolje ali pri branju otrokom le niso bile 

pozorne, da gre za obravnavo tabu teme. Po drugi strani pa so v medijih vse vprašane že zasledile 

večino od naštetih tabu tem. Tri intervjuvanke pravijo, da se o tabu temah v medijih dovolj govori 

in da se dandanes o njih na splošno govori precej več, kot se je včasih. Dve pa menita, da se o teh 

temah govori celo preveč, in sicer da so preveč v ospredju nasilje in negativne novice ter da imajo 

mediji nasploh prevelik vpliv na nas. Strinjam se, da je v medijih preveč tem o nasilju in prav tako 

tudi slabih novic, vendar se mi zdi bistveno, na kakšen način mediji poročajo o tabu temah. Če gre 

za kritično poročanje in osveščanje o problemih sodobne družbe, se mi to nikakor ne zdi odveč. 

Dve intervjuvani mami menita, da bi morali vrtci in šole več pozornosti posvetiti obravnavi tabu 

tem, ker nekateri starši besede svojih otrok ignorirajo in se z njimi ne ukvarjajo. Drugi dve menita, 

da jih vrtci in šole obravnavajo v ravno pravi meri, pri čemer ena dodaja, da je to sicer v prvi vrsti 

dolžnost staršev, s čimer se strinjam tudi sama. Tudi pri tem vprašanju izstopa ena intervjuvanka, 

ki ima drugačen pogled kot ostale, in sicer meni, da se vrtci in šole že tako preveč »vtikajo« v 

stvari, ki bi jih morali prepustiti staršem, predvsem pa se to dogaja prezgodaj v razvoju. Kot primer 

navaja spolno vzgojo v tretjem razredu osnovne šole, ki ga obiskuje njen starejši sin. Njeno 

razmišljanje ni v skladu z mnenjem strokovnjakov, pa tudi sama se z njo tudi na osnovi lastnih 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta  Šumrada, Suzana: diplomsko delo 

  

35 
 

izkušenj iz otroštva nikakor ne morem strinjati. Kot otrok sem bila namreč deležna razlage, za 

katero sem, čeprav sem le prikimavala, ves čas vedela, da ni resnična. Seveda me je mučilo »za 

kaj pravzaprav gre«, a tega staršev nikoli nisem neposredno vprašala, ker sem vedela, da mi več, 

kot so mi, ne mislijo povedati – vsaj ne takrat, ker sem bila po njihovem mnenju za to »premajhna«. 

Starši, vzgojitelji in učitelji imamo v življenju otrok odločilno vlogo, zato se mi zdi pomembno, 

da se podučimo tudi na področju tabu tem, da jih obravnavamo, kar se da »normalno«, saj so, tako 

kot vse ostale vsebine, del našega vsakdana. Zavedam se, da glede na zelo majhen vzorec raziskave 

rezultatov ne moremo posplošiti, nam pa prikažejo zadrege in dileme staršev, ki gotovo veljajo 

tudi za mnoge druge starše predšolskih otrok. Vlogo vrtcev in sebe kot bodoče vzgojiteljice vidim 

predvsem v tem, da na področju tabu tem podpiramo družinsko vzgojo ter svetujemo staršem, kako 

se o teh temah pogovarjati s predšolskimi otroki ter katero literaturo za otroke lahko uporabijo.  

Pri pisanju diplomskega dela sem pridobila veliko novega znanja o tabu temah. S pridobljenim 

znanjem sem postala samozavestnejša, ker vem, da bom tako kot vzgojiteljica v vrtcu kot tudi v 

vlogi matere znala ustrezneje pristopiti k obravnavi tabu tem, kot bi sicer brez tega znanja. Če bi 

nadaljevala s preučevanjem te teme, bi v raziskovanje vključila še očete, saj menim, da bi bili 

rezultati raziskave tako bolj raznoliki in zanimivejši. Nadalje bi bilo zanimivo raziskati, kaj o teh 

temah menijo vzgojiteljice in kako so o tabu temah poučeni otroci. 
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PRILOGE 
 

Priloga 1: 1. intervju – mama 1 

  

Starost otroka: 5 let   

Starost mame: 25–30 let  

Izobrazba (stopnja izobrazbe): VI. stopnja; diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok 

Delovno mesto: vzgojiteljica 

Okolje bivanja: manjše mesto 

 

1) Ali se vam zdijo naslednje teme primerne za pogovor s predšolskimi otroki? 

 Da Da, a le če 

otrok vpraša 

sam 

Ne 

Strah X   

Smrt  X  

Samomor  X  

Spolnost  X  

Spolna zloraba  X  

Homoseksualnost  X  

Nasilje med vrstniki X   

Nasilje v družini  X  

Različnost med ljudmi (fizična, socialna, 

jezikovna, verska) 

X   

Osebe s posebnimi potrebami (invalidi, 

slepi, osebe z motnjami v razvoju) 

X   

Revščina X   

Droge (narkomanija)  X  

Alkoholizem  X  

Razveza (ločitev)  X  

Samohranilstvo  X  

Begunstvo, brezdomstvo  X  

Osamljenost X   

Motnje prehranjevanja  X  

Ljubezenske izkušnje  X  

Pobeg od doma/iz vrtca  X  

Posvojitev  X  

Kraje (odtujitev lastnine) X   

Prezaposlenost  X  

 

 



  

 

2) Ali ste se s svojim otrokom že pogovarjali o naslednjih temah: 

 Še nikoli Redko Večkrat 

Strah   X 

Smrt X   

Samomor X   

Spolnost X   

Spolna zloraba X   

Homoseksualnost X   

Nasilje med vrstniki   X 

Nasilje v družini X   

Različnost med ljudmi (fizična, socialna, 

jezikovna, verska) 

  X 

Osebe s posebnimi potrebami (invalidi, 

slepi, osebe z motnjami v razvoju) 

  X 

Revščina   X 

Droge (narkomanija) X   

Alkoholizem X   

Razveza (ločitev) X   

Samohranilstvo X   

Begunstvo, brezdomstvo X   

Osamljenost   X 

Motnje prehranjevanja X   

Ljubezenske izkušnje   X 

Pobeg od doma/iz vrtca X   

Posvojitev X   

Kraje (odtujitev lastnine)   X 

Prezaposlenost X   

 

 

 

3) Vas je otrok že kdaj sam vprašal ali vas kako drugače spodbudil za pogovor o naslednjih 

temah: 

 Da Ne 

Strah X  

Smrt  X 

Samomor  X 

Spolnost X  

Spolna zloraba  X 

Homoseksualnost  X 

Nasilje med vrstniki X  

Nasilje v družini  X 

Različnost med ljudmi (fizična, socialna, 

jezikovna, verska) 

X  

Osebe s posebnimi potrebami (invalidi, 

slepi, osebe z motnjami v razvoju) 

X  

Revščina X  



  

 

Droge (narkomanija)  X 

Alkoholizem  X 

Razveza (ločitev)  X 

Samohranilstvo  X 

Begunstvo, brezdomstvo  X 

Osamljenost X  

Motnje prehranjevanja  X 

Ljubezenske izkušnje X  

Pobeg od doma/iz vrtca  X 

Posvojitev  X 

Kraje (odtujitev lastnine) X  

Prezaposlenost  X 

 

 

4) Ali ste v otroški literaturi že zasledili katero od naslednjih tem: 

 Nikoli Redko Pogosto 

Strah   X 

Smrt   X  

Samomor X   

Spolnost X   

Spolna zloraba X   

Homoseksualnost  X  

Nasilje med vrstniki   X 

Nasilje v družini  X  

Različnost med ljudmi (fizična, socialna, 

jezikovna, verska) 

  X 

Osebe s posebnimi potrebami (invalidi, 

slepi, osebe z motnjami v razvoju) 

 X  

Revščina  X  

Droge (narkomanija) X   

Alkoholizem X   

Razveza (ločitev)  X  

Samohranilstvo  X  

Begunstvo, brezdomstvo X   

Osamljenost   X 

Motnje prehranjevanja X   

Ljubezenske izkušnje   X 

Pobeg od doma/iz vrtca  X  

Posvojitev  X  

Kraje (odtujitev lastnine)   X 

Prezaposlenost  X  

 

 

 



  

 

5) Ali ste v medijih (televizija, časopis, revija, internet, glasba…) že zasledili katero od 

naslednjih tem: 

 Nikoli Redko Pogosto 

Strah  X  

Smrt    X 

Samomor   X 

Spolnost   X 

Spolna zloraba   X 

Homoseksualnost   X 

Nasilje med vrstniki  X  

Nasilje v družini   X 

Različnost med ljudmi (fizična, socialna, 

jezikovna, verska) 

  X 

Osebe s posebnimi potrebami (invalidi, 

slepi, osebe z motnjami v razvoju) 

  X 

Revščina   X 

Droge (narkomanija)   X 

Alkoholizem   X 

Razveza (ločitev)   X 

Samohranilstvo  X  

Begunstvo, brezdomstvo   X 

Osamljenost  X  

Motnje prehranjevanja  X  

Ljubezenske izkušnje   X 

Pobeg od doma/iz vrtca  X  

Posvojitev  X  

Kraje (odtujitev lastnine)   X 

Prezaposlenost  X  

 

Naslednja vprašanja se navezujejo na odgovore zgornjega anketnega vprašalnika. 

6) Kaj je vsem zgoraj naštetim temam skupno? 

To so teme, ki nas znajo spraviti v zadrego. 

 

Zakaj te teme obravnavamo kot tabu, se jim izogibamo in zanje težko najdemo prave besede 

(vi osebno ter ostali)? 

Ljudje imamo velikokrat zadržke pred pogovorom o različnih temah, sploh temah ki nas spravijo 

v zadrego. Mene osebno ne spravi v zadrego nobena od zgoraj navedenih tem. Mogoče smo 

premalo osveščeni o posameznih temah ali ne najemo pravih besed za pogovor. Npr. o spolnosti 

ali smrti zelo težko govorimo ker mislimo da je sogovorniku neprijetno in ne najdemo pravih besed. 

 

 



  

 

7) Katere so tabu teme v vaši družini? 

V naši družini ni nobene tabu teme. Se odkrito pogovarjamo o vsem. 

 

8) Se vam zdijo 'tabu teme' primerne za predšolske otroke? 

Ja zakaj pa ne, a je pomembno, da jih otroku približamo na primeren način, s primernimi izrazi in 

na način, ki mu je blizu. 

 

Ali se vam zdi prav, da se o teh temah z otroki v predšolskem obdobju ne pogovarjamo in 

morda s tem ščitimo njegovo nedolžnost? 

Menim, da se je z otrokom potrebno pogovarjati o teh temah, sploh če otrok pokaže interes in 

zanimanje za posamezno temo. Otroke lahko zaščitimo le s tem, da se o stvareh odkrito pogovorimo 

in mu pomagamo poiskati rešitev in odgovor, ki ga potrebuje, da se potem lažje spopada s 

posameznimi temami v življenju. 

 

9) Če se pogovarjate o tabu temah, kako se oz. kako bi se? 

O večini teh tem se pogovarjamo, ko otroci izkažejo interes. Pomagamo si s kako knjigo primerno 

za otroke. Ali preko interneta, seveda si najprej sama pripravim in pregledam kaj je primerno za 

otroke in kaj ne. 

 

Kako izvedete pogovor; kdaj (ob kateri priložnosti)? 

Pogovor izvedemo, ko otrok kaj vpraša ali kako drugače izkaže zanimanje. Ko otrok izkaže 

zanimanje mu odgovorim na njemu primeren način, če pa slučajno ne vem odgovora oz. imam 

občutek, da se o kateri temi moram še malo pozanimati mu rečem, da se pogovoriva o tem zvečer 

ali naslednji dan (da se pripravim - grem po knjige v knjižnico, poiščem na spletu …) 

 

Vam ti pogovori povzročajo težave, kakšne? 

Mi ne povzročajo težav, le če o kateri temi, ki je še nisva obravnavala vpraša prvič in da ne vem 

točnega odgovora se raje pozanimam o tem in mu razložim – raje tako, kot da mu dam neprave 

informacije. 

 

Vam je, oz. je komu pri takih pogovorih neprijetno?  

Nam ni nobenemu neprijetno. 

 

 



  

 

10) Kaj mislite, da menijo otroci o tabujih - poznajo tabuje? 

Mislim, da starši oziroma odrasli ustvarjamo tabuje pri otrocih, ker se o določenih stvareh nekateri 

ne želijo z njimi pogovarjati. Zdi se mi, da se tabuji pri otrocih razvijajo s starostjo s tem, ko je 

otrokom malo nerodno in si ne upajo vprašati nekaterih stvari. Ampak mislim, da se bolj bojijo 

zato, ker predvidevajo, da od staršev ne bodo dobili odgovorov na določeno vprašanje ampak se 

nekateri starši raje norčujejo iz njih in njihove nevednosti, ko kaj vprašajo (npr. če jih je strah, ali 

kakšno vprašanje o spolnosti) 

 

11) Kaj menite o pojavljanju tabu tem v otroški literaturi? Menite, da se tabu teme v otroški 

literaturi pojavljajo preveč/premalo? 

Menim, da je super, da se tabu teme pojavljajo v otroški literaturi, ker jim lahko na podlagi knjige 

ali podobnega razložimo, če otroka kaj zanima. Se mi pa zdi, da se nekatere teme pojavljajo skoraj 

v vsaki knjigi (smrt, strah …) nekatere pa nikoli oz. premalokrat. 

 

12) Kaj menite o pojavljanju tabu tem v medijih (danes in nekoč). Menite, da se o njih v medijih 

govori premalo/preveč? 

Mislim da se v medijih o tem govori dovolj in da skoraj v vsakem mediju najdeš neko ''tabu'' temo. 

Se pa v današnjih časih veliko več govori o tem kot se je nekoč. 

 

13) Menite, da lahko pogovor o tabu temah slabo vpliva na otroke - na njihovo psiho, čustva? 

Mislim da pogovor o tabu temah samo spodbuja otrokovo razmišljanje, njihovo empatijo, da bi 

znali sami reševati težave.  

 

14) Menite, da bi morale šole in vrtci več pozornosti posvetiti tabu temam? 

Mislim da ja. Nekateri težave otrok ''pometejo pod predpražnik'' in se ne ukvarjajo z njimi. Jaz pa 

menim, da bi se o vsakem problemu in vprašanju otroka morali ustaviti in mu pomagali le te rešiti. 

Nekateri pa se jim še posmehujejo, kar stanje le še poslabša. 

 

15) Menite, da so tabuji le problem odraslih, ali tudi problem otrok? 

Mislim, da so predvsem problem odraslih. Čeprav potem s tem, ko je to enkrat naš problem, to 

naučimo še otroke in tako problem postane tudi njihov in se tudi otroci »naučijo«, da se o nekaterih 

stvareh pač ne govori. Čeprav se mi zdi, da bi bilo veliko bolje, da bi se pogovorili o tem kar otroka 

teži in zanima in s tem izrinili pojem »tabu«. 

 



  

 

Priloga 2: 2. intervju – mama 2 

 

Starost otroka: 5 let  

Starost mame: 30–35 let  

Izobrazba (stopnja izobrazbe): VII. stopnja; magistrica profesorica predšolske vzgoje 

Delovno mesto: vzgojiteljica 

Okolje bivanja: podeželje 

 

1) Ali se vam zdijo naslednje teme primerne za pogovor s predšolskimi otroki? 

 Da Da, a le če 

otrok vpraša 

sam 

Ne 

Strah X   

Smrt  X  

Samomor  X  

Spolnost  X  

Spolna zloraba  X  

Homoseksualnost X   

Nasilje med vrstniki X   

Nasilje v družini X   

Različnost med ljudmi (fizična, socialna, 

jezikovna, verska) 

X   

Osebe s posebnimi potrebami (invalidi, 

slepi, osebe z motnjami v razvoju) 

X   

Revščina X   

Droge (narkomanija)  X  

Alkoholizem  X  

Razveza (ločitev) X   

Samohranilstvo X   

Begunstvo, brezdomstvo X   

Osamljenost  X  

Motnje prehranjevanja  X  

Ljubezenske izkušnje  X  

Pobeg od doma/iz vrtca  X  

Posvojitev X   

Kraje (odtujitev lastnine) X   

Prezaposlenost  X  

 

 

 

 

 

 



  

 

2) Ali ste se s svojim otrokom že pogovarjali o naslednjih temah: 

 Še nikoli Redko Večkrat 

Strah   X 

Smrt  X  

Samomor X   

Spolnost X   

Spolna zloraba X   

Homoseksualnost  X  

Nasilje med vrstniki  X  

Nasilje v družini  X  

Različnost med ljudmi (fizična, socialna, 

jezikovna, verska) 

  X 

Osebe s posebnimi potrebami (invalidi, 

slepi, osebe z motnjami v razvoju) 

  X 

Revščina   X 

Droge (narkomanija) X   

Alkoholizem X   

Razveza (ločitev)  X  

Samohranilstvo  X  

Begunstvo, brezdomstvo  X  

Osamljenost X   

Motnje prehranjevanja  X  

Ljubezenske izkušnje X   

Pobeg od doma/iz vrtca X   

Posvojitev  X  

Kraje (odtujitev lastnine)  X  

Prezaposlenost X   

 

 

 

3) Vas je otrok že kdaj sam vprašal ali vas kako drugače spodbudil za pogovor o naslednjih 

temah: 

 Da Ne 

Strah X  

Smrt X  

Samomor  X 

Spolnost  X 

Spolna zloraba  X 

Homoseksualnost  X 

Nasilje med vrstniki X  

Nasilje v družini  X 

Različnost med ljudmi (fizična, socialna, 

jezikovna, verska) 

X  

Osebe s posebnimi potrebami (invalidi, 

slepi, osebe z motnjami v razvoju) 

X  

Revščina X  



  

 

Droge (narkomanija)  X 

Alkoholizem  X 

Razveza (ločitev) X  

Samohranilstvo  X 

Begunstvo, brezdomstvo  X 

Osamljenost  X 

Motnje prehranjevanja X  

Ljubezenske izkušnje  X 

Pobeg od doma/iz vrtca  X 

Posvojitev  X 

Kraje (odtujitev lastnine) X  

Prezaposlenost X  

 

 

4) Ali ste v otroški literaturi že zasledili katero od naslednjih tem: 

 Nikoli Redko Pogosto 

Strah   X 

Smrt    X 

Samomor X   

Spolnost  X  

Spolna zloraba  X  

Homoseksualnost  X  

Nasilje med vrstniki   X 

Nasilje v družini   X 

Različnost med ljudmi (fizična, socialna, 

jezikovna, verska) 

  X 

Osebe s posebnimi potrebami (invalidi, 

slepi, osebe z motnjami v razvoju) 

 X  

Revščina   X 

Droge (narkomanija) X   

Alkoholizem X   

Razveza (ločitev)  X  

Samohranilstvo   X 

Begunstvo, brezdomstvo   X 

Osamljenost   X 

Motnje prehranjevanja  X  

Ljubezenske izkušnje   X 

Pobeg od doma/iz vrtca X   

Posvojitev  X  

Kraje (odtujitev lastnine)   X 

Prezaposlenost X   

 

 

 



  

 

5) Ali ste v medijih (televizija, časopis, revija, internet, glasba…) že zasledili katero od 

naslednjih tem: 

 Nikoli Redko Pogosto 

Strah   X 

Smrt    X 

Samomor   X 

Spolnost   X 

Spolna zloraba   X 

Homoseksualnost   X 

Nasilje med vrstniki   X 

Nasilje v družini   X 

Različnost med ljudmi (fizična, socialna, 

jezikovna, verska) 

  X 

Osebe s posebnimi potrebami (invalidi, 

slepi, osebe z motnjami v razvoju) 

  X 

Revščina   X 

Droge (narkomanija)   X 

Alkoholizem   X 

Razveza (ločitev)   X 

Samohranilstvo   X 

Begunstvo, brezdomstvo   X 

Osamljenost  X  

Motnje prehranjevanja  X  

Ljubezenske izkušnje  X  

Pobeg od doma/iz vrtca  X  

Posvojitev  X  

Kraje (odtujitev lastnine)   X 

Prezaposlenost  X  

 

Naslednja vprašanja se navezujejo na odgovore zgornjega anketnega vprašalnika. 

6) Kaj je vsem zgoraj naštetim temam skupno? 

Pri vseh teh temah gre za neke negativne občutke, ki jih lahko sprožijo v človeku. Pri pogovoru o 

teh temah običajno govorimo s cmokom v grlu. 

 

Zakaj te teme obravnavamo kot tabu, se jim izogibamo in zanje težko najdemo prave besede 

(vi osebno ter ostali)? 

Mogoče, ker jih ne razumemo v celoti, jih zavračamo oz. se z njimi ne želimo 'spopasti'. Določene 

teme so zelo intimne ali nas prizadenejo osebno, zato je težko govorit o njih. Prav tako je odnos do 

določene teme prinešen iz izvorne družine in se tako tabuji prenašajo naprej iz generacije v 

generacijo. Določene izmed naštetih tem zgoraj se meni osebno ne zdijo tabu v moji okolici, 

mogoče celo širše. Jaz marsikatere točke zgoraj definitivno ne bi uvrstila med tabu teme.  



  

 

7) Katere so tabu teme v vaši družini? 

V družini kot sedaj (jaz, mož, otroka) bi rekla, da jih ni. Pač otrokom ne razlagamo stvari, ki so 

težje razumljive oz. se o njih pogovarjamo samo, če na določeno temo kaj vprašajo (npr. nasilje, 

spolnost). So pa obstajali tabuji znotraj moževe družine. Predvsem spolnost njemu ni bila nikoli 

predstavljena doma in zato je moral poiskati informacije drugje. V moji izvorni družini je bilo tudi 

malo nerodno glede te teme. V veliki meri nas je vse tri otroke vzgajala mama (po poklicu tudi 

vzgojiteljica) a je nekako našla način kako posredovati vsaj osnovne informacije. Priskrbela nam 

je prilagojeno knjigo o spolnosti. Rekla nam je, da če želimo naj si jo pogledamo in kaj preberemo 

(mislim, da sem bila jaz takrat stara okrog 10 let) in če bomo imeli kaj vprašanj naj jo vprašamo. 

Pa nam je bilo preveč nerodno, da bi kaj veliko spraševali, ko pa je bilo toliko novih informacij. 

Takrat še ni bila doba interneta, kjer bi bile dosegljive vse informacije na to temo da bi si jih lahko 

pogledali sami. In če sedaj pogledam nazaj, sem ji lahko hvaležna in sem ponosna nanjo, da se je 

te teme vsaj lotila, ker vem, da se je marsikje doma niso niti dotaknili. Otroci/najstniki so potem 

stvari morali izvedeti v šoli ali od prijateljev. 

 

8) Se vam zdijo 'tabu teme' primerne za predšolske otroke? 

Za predšolske otroke se mi zdijo tabu teme primerne v tej smeri, če otrok po njih vpraša sam in 

njihovi starosti prilagodiš razlago. Nekaterih od zgoraj naštetih tem sama ne načenjam, nekatere pa 

se mi zdijo nujne, da jih otrok spozna, saj so take teme del našega vsakdanjika (npr. različnost, tipi 

družin vključno z istospolnimi starši, revščina, sprejemanje drugačnosti …)   

 

Ali se vam zdi prav, da se o teh temah z otroki v predšolskem obdobju ne pogovarjamo in 

morda s tem ščitimo njegovo nedolžnost? 

Ne, to se mi ne zdi prav. Če otrok izkaže željo po pogovoru o določeni temi, mu tega ne bi odrekla. 

Pač poskusiš poenostaviti razlago in odgovore na njegovo stopnjo razumevanja in primerno njegovi 

starosti ter tudi izkušnjam. Otroka pri spoznavanju sveta okoli sebe ter s tem tudi pri teh temah po 

moje ni primerno ovirati.  

 

9) Če se pogovarjate o tabu temah, kako se oz. kako bi se? 

Določene teme razložimo ob otroških knjigah. Obstaja cela vrsta knjig, ki na njihov poenostavljen 

način obdela določeno temo, potem pa se o tem pogovorimo. Določene teme pa načnemo, samo 

kadar otrok izrazi željo po obrazložitvi – ko sam vpraša ali kako drugače nakaže interes o tem - 

tedaj je obravnava brez knjig in največkrat sledi takojšen pogovor, včasih pa potem za pomoč 

poiščemo še kako sliko na internetu ali kakšen video – odvisno za katero temo gre. 



  

 

 

Kako izvedete pogovor; kdaj (ob kateri priložnosti)? 

O določenih temah se pogovorimo ob branju knjig, ki se dotaknejo takih tem. To se mi zdi krasna 

iztočnica za obravnavo (npr. različnost, verstva, ločitve, samohranilstvo, tipi družin, posvojitve …) 

O nekaterih temah vprašajo ali me kako drugače spodbudijo, da jih zanima – temu potem sledi 

takojšen odgovor na vprašanje, pa naj bo to kjerkoli. Zadnjič me je otrok začel spraševati nekaj o 

slonih v Afriki, najin pogovor pa se je zaključil s pogovorom o rasizmu in revščini). 

 

Vam ti pogovori povzročajo težave, kakšne?  

Občasno je zelo težko razložiti določeno temo na nivoju, ki bi ga otrok zlahka razumel. Je potrebno 

kar zelo dobro premisliti kaj in kako mu razložiti, da mu nekako uspeš približat določeno temo, 

sicer pa s tem nimam večjih težav. 

 

Vam je, oz. je komu pri takih pogovorih neprijetno?  

Da, priznam. Pogovori o spolnosti, o spolnem nasilju, no, a tudi o vseh vrstah nasilja so mi 

neprijetni, čeprav vem, da je otroka nujno izobraziti tudi na tem področju, seveda ob primernem 

trenutku. 

 

10) Kaj mislite, da menijo otroci o tabujih - poznajo tabuje? 

Po moje za otroke tabujev ni, ker še nimajo 'vcepljenih' norm odraslih. To se pridobi skozi leta, 

zato otroci še nimajo zadržkov pri svojih opažanjih niti pri svojih vprašajih.  

 

11) Kaj menite o pojavljanju tabu tem v otroški literaturi? Menite, da se tabu teme v otroški 

literaturi pojavljajo preveč/premalo? 

Ravno prav. Tisti starš, ki želi da bi s pomočjo knjig obdelal kakšno določeno temo, bo poiskal 

primerno knjigo. Obstaja jih dovolj, da nam staršem pomagajo pri razlagi.  

 

12) Kaj menite o pojavljanju tabu tem v medijih (danes in nekoč). Menite, da se o njih v medijih 

govori premalo/preveč? 

V medijih je definitivno preveč nasilja in negativnih novic. V preteklosti je bilo poročanje 

drugačno, bolj realno, zdaj pa je pogosto zelo senzacionalistično.   

 

13) Menite, da lahko pogovor o tabu temah slabo vpliva na otroke - na njihovo psiho, čustva? 



  

 

Ja, če je pogovor npr. o spolnosti preveč detajlen, potem otroka preveč podatkov zmede oz. prestraši 

in lahko pusti na njem travme. Zelo pomembno je kaj povemo otroku in pa seveda tudi kako.  

 

14) Menite, da bi morale šole in vrtci več pozornosti posvetiti tabu temam? 

Zase ter za sodelavke s katerimi sem si blizu da poznam njihovo delo vem, da tem temam 

posvečamo dovolj pozornosti, pa tudi v vrtcu kamor hodita moja otroka mislim, da se o tem dovolj 

pogovarjajo oz. kako se kako drugače dotaknejo teh tem. 

 

15) Menite, da so tabuji le problem odraslih, ali tudi problem otrok? 

Tabuji so problem odraslih, ki jih slej ko prej prenesemo tudi na otroke. Otroci sami po sebi so 

nedolžni, odprti in direktni, odrasli pa otroka potem omejimo z določenimi vedenji in postavljanji 

norm (tabujev). Otroci te teme pač sprejemajo kot sprejemajo vse ostalo kar se v življenju dogaja. 

Pri njih občutijo srečo, veselje, žalost, jezo in bolečino. In če starši otroku pokažemo, da je to OK, 

da je to dovoljeno in da je to normalno – potem tudi ti otroci v odrasli dobi »drugačnosti« ne bodo 

sprejemali kot tabu. Če pa se z otroci ne pogovarjamo o tem pa na njih prenašamo vso svojo zadrego 

in vse svoje »tabuje«. 

 

Priloga 3: 3. intervju – mama 3 

 

Starost otroka: 6 let  

Starost mame: 35–40 let  

Izobrazba (stopnja izobrazbe): IV. stopnja; trgovski tehnik 

Delovno mesto: brezposelna (gospodinja) 

Okolje bivanja: podeželje 

 

1) Ali se vam zdijo naslednje teme primerne za pogovor s predšolskimi otroki? 

 Da Da, a le če 

otrok vpraša 

sam 

Ne 

Strah X   

Smrt X   

Samomor   X 

Spolnost   X 

Spolna zloraba   X 



  

 

Homoseksualnost   X 

Nasilje med vrstniki X   

Nasilje v družini X   

Različnost med ljudmi (fizična, socialna, 

jezikovna, verska) 

X   

Osebe s posebnimi potrebami (invalidi, 

slepi, osebe z motnjami v razvoju) 

X   

Revščina X   

Droge (narkomanija)   X 

Alkoholizem   X 

Razveza (ločitev)  X  

Samohranilstvo X   

Begunstvo, brezdomstvo X   

Osamljenost  X  

Motnje prehranjevanja  X  

Ljubezenske izkušnje  X  

Pobeg od doma/iz vrtca X   

Posvojitev X   

Kraje (odtujitev lastnine) X   

Prezaposlenost X   

 

 

2) Ali ste se s svojim otrokom že pogovarjali o naslednjih temah: 

 Še nikoli Redko Večkrat 

Strah   X 

Smrt  X  

Samomor X   

Spolnost X   

Spolna zloraba X   

Homoseksualnost X   

Nasilje med vrstniki  X  

Nasilje v družini X   

Različnost med ljudmi (fizična, socialna, 

jezikovna, verska) 

  X 

Osebe s posebnimi potrebami (invalidi, 

slepi, osebe z motnjami v razvoju) 

  X 

Revščina   X 

Droge (narkomanija) X   

Alkoholizem X   

Razveza (ločitev)  X  

Samohranilstvo X   

Begunstvo, brezdomstvo  X  

Osamljenost   X 

Motnje prehranjevanja X   

Ljubezenske izkušnje  X  

Pobeg od doma/iz vrtca X   

Posvojitev X   



  

 

Kraje (odtujitev lastnine)   X 

Prezaposlenost  X  

 

 

 

3) Vas je otrok že kdaj sam vprašal ali vas kako drugače spodbudil za pogovor o naslednjih 

temah: 

 Da Ne 

Strah X  

Smrt X  

Samomor  X 

Spolnost  X 

Spolna zloraba  X 

Homoseksualnost  X 

Nasilje med vrstniki  X 

Nasilje v družini  X 

Različnost med ljudmi (fizična, socialna, 

jezikovna, verska) 

X  

Osebe s posebnimi potrebami (invalidi, 

slepi, osebe z motnjami v razvoju) 

X  

Revščina X  

Droge (narkomanija)  X 

Alkoholizem  X 

Razveza (ločitev) X  

Samohranilstvo  X 

Begunstvo, brezdomstvo  X 

Osamljenost  X 

Motnje prehranjevanja  X 

Ljubezenske izkušnje  X 

Pobeg od doma/iz vrtca  X 

Posvojitev  X 

Kraje (odtujitev lastnine) X  

Prezaposlenost  X 

 

 

Ali ste v otroški literaturi že zasledili katero od naslednjih tem: 

 Nikoli Redko Pogosto 

Strah   X 

Smrt   X  

Samomor X   

Spolnost X   

Spolna zloraba X   

Homoseksualnost X   

Nasilje med vrstniki  X  

Nasilje v družini X   



  

 

Različnost med ljudmi (fizična, socialna, 

jezikovna, verska) 

  X 

Osebe s posebnimi potrebami (invalidi, 

slepi, osebe z motnjami v razvoju) 

 X  

Revščina   X 

Droge (narkomanija) X   

Alkoholizem X   

Razveza (ločitev) X   

Samohranilstvo X   

Begunstvo, brezdomstvo X   

Osamljenost   X 

Motnje prehranjevanja X   

Ljubezenske izkušnje   X 

Pobeg od doma/iz vrtca  X  

Posvojitev X   

Kraje (odtujitev lastnine)   X 

Prezaposlenost X   

 

 

4) Ali ste v medijih (televizija, časopis, revija, internet, glasba…) že zasledili katero od 

naslednjih tem: 

 Nikoli Redko Pogosto 

Strah   X 

Smrt    X 

Samomor   X 

Spolnost   X 

Spolna zloraba   X 

Homoseksualnost   X 

Nasilje med vrstniki   X 

Nasilje v družini   X 

Različnost med ljudmi (fizična, socialna, 

jezikovna, verska) 

  X 

Osebe s posebnimi potrebami (invalidi, 

slepi, osebe z motnjami v razvoju) 

  X 

Revščina   X 

Droge (narkomanija)   X 

Alkoholizem   X 

Razveza (ločitev)   X 

Samohranilstvo   X 

Begunstvo, brezdomstvo   X 

Osamljenost   X 

Motnje prehranjevanja   X 

Ljubezenske izkušnje   X 

Pobeg od doma/iz vrtca   X 

Posvojitev   X 

Kraje (odtujitev lastnine)   X 



  

 

Prezaposlenost   X 

 

Komentar intervjuvanke k temu vprašanju: »Doma sem po cele dneve; če nimam prižgane televizije pa vsaj 

ob delu poslušam radio. Vsako jutro ob kavi pogledam na teletekst, sem pa tja prelistam kakšno revijo in 

če sem pri vsem tem pozorna na to, kaj pravzaprav poslušam, gledam oziroma berem, potem vidim, da v 

bistvu pogosto sledim vsem zgoraj naštetim temam«. 

 

Naslednja vprašanja se navezujejo na odgovore zgornjega anketnega vprašalnika. 

5) Kaj je vsem zgoraj naštetim temam skupno?  

Vse zgoraj naštete teme so »težke« teme. Tistega, ki ga doletijo, ga ponavadi prizadenejo in večina 

o teh stvareh ne mara govoriti.  

 

Zakaj te teme obravnavamo kot tabu, se jim izogibamo in zanje težko najdemo prave besede 

(vi osebno ter ostali)? 

Nobena od teh tem, se mi ne zdi tabu, ampak se mi zdijo te teme take, da se o njih ne pogovarjamo 

ravno z vsakim in ob vsaki priložnosti, saj, kot sem že prej rekla, gre za »težke teme«. 

 

6) Katere so tabu teme v vaši družini? 

V naši družini nimamo tabu tem. So teme, ki za 5-letnika niso primerne, kar jih po moje še ne 

naredi »tabu«. Bo že čas, ko se bo lahko informiral tudi o teh temah, tako majhne otroke pa se mi 

ne zdi primerno obremenjevati z njimi. 

 

7) Se vam zdijo 'tabu teme' primerne za predšolske otroke? 

Nekatere ja, nekatere ne. No, mislim, da imajo otroci pred seboj še dovolj časa, da bodo nekatere 

stvari izvedeli tudi kasneje. 

 

Ali se vam zdi prav, da se o teh temah z otroki v predšolskem obdobju ne pogovarjamo in 

morda s tem ščitimo njegovo nedolžnost? 

Svet je dan danes tak, da te »življenje tepe celo življenje«, zato se mi zdi prav, da otrokom vsaj 

tistih par let pustimo, da živijo v neskrbnosti in se po nepotrebnem ne obremenjujejo s stvarmi, ki 

se jih ne tičejo – za te stvari bo še prehitro prišel čas, saj otroci čisto prehitro odrastejo. 

 

 



  

 

8) Če se pogovarjate o tabu temah, kako se oz. kako bi se? 

Z vprašanji bi poskušala ugotovit, koliko o tej temi že ve, da bi vedela, na čem sploh smo. Potem 

bi mu zadevo poskušala razložit primerno njegovi starosti – odvisno kaj bi me spraševal, vendar je 

težko najti primerne besede, ki bi jih otroci te starosti razumeli. 

 

Kako izvedete pogovor; kdaj (ob kateri priložnosti)? 

Z njim bi se o takih temah pogovorila, ko bi se bil pripravljen dovolj skoncentrirati da bi me 

poslušal kaj mu govorim in bi me razumel. 

 

Vam ti pogovori povzročajo težave, kakšne? 

Včasih je res težko 5-letniku razložit kakšno stvar, tako da bi jo on razumel, saj me ponavadi za 

vsako stvar kar mu rečem, vpraša »zakaj« in bi jo rad na vsak način razumel. Odgovorim, kolikor 

je v moji moči in kolikor se mi zdi, da bo on razumel, sicer mu povem, da bo o tem že izvedel, ko 

bo večji, sedaj pa naj si še ne beli glave s tem. 

 

Vam je, oz. je komu pri takih pogovorih neprijetno?  

Včasih je neprijetno meni, saj ne vem kaj bi mu rekla; njemu ni nikoli neprijetno ker tako ali tako 

sploh ne ve za kaj se gre. Kadar me kaj »takega« sprašuje tako ali tako ne ve kaj me je pravzaprav 

vprašal, tako da mu tudi neprijetno ne more bit. 

 

9) Kaj mislite, da menijo otroci o tabujih - poznajo tabuje? 

Jih ne poznajo in prav je tako da jih ne, saj so vendar otroci. 

 

10) Kaj menite o pojavljanju tabu tem v otroški literaturi? Menite, da se tabu teme v otroški 

literaturi pojavljajo preveč/premalo? 

Odvisno katere teme. Recimo spolnost ali homoseksualnost sta za 5-letnika vsekakor še pretežki 

temi in tudi v literaturi jih ni zaznati, kar je prav. Kraje, strah, smrt in še nekatere pa se pojavljajo 

zadosti in prav se mi zdi tako, saj so realne tudi že v življenjih 5-letnikov. 

 

11) Kaj menite o pojavljanju tabu tem v medijih (danes in nekoč). Menite, da se o njih v medijih 

govori premalo/preveč? 

Govori se več kot dovolj. Včasih se je o tem govorilo manj kot se govori danes (danes se tudi dogaja 

več nasilja ipd.), ampak predšolski otroci itak še nimajo dostopa do medijev in ne znajo še brati, 

tako da se jih te teme ne dotaknejo. 



  

 

12) Menite, da lahko pogovor o tabu temah slabo vpliva na otroke - na njihovo psiho, čustva? 

Pri majhnih otrocih lahko slabo vpliva, ker si določenih stvari še ne znajo pravilno razlagati in bi 

lahko prišlo do zmede v njihovih glavah, zato se mi zdi bolje, da o določenih stvareh vedo čim 

manj, dokler še niso dovolj zreli, da bi jih razumeli take kot so in ne po svoje. 

 

13) Menite, da bi morale šole in vrtci več pozornosti posvetiti tabu temam? 

Nikakor ne! Menim, da se šole že tako preveč vtikajo stvari, ki bi jih morale prepustiti staršem, 

predvsem pa čisto prehitro. Zadnjič sem bila kar malce šokirana, ko vidim zvezek starejšega sina, 

ki obiskuje tretji razred, kako podrobno se že pogovarjajo o »takih« stvareh (prilagam sliko spodaj). 

Vprašala sem ga, če ve, kaj pomeni spolni odnos oziroma kako nastane otrok in on mi čisto flegma 

odgovori »Ja tako, da moški s svojim spolnim udom da semenčice v žensko jajčece«. Bila sem kar 

malce šokirana, kako jih že vse to podrobno učijo. Doma sicer otrokom nikoli nismo govorili, da 

so jih prinesle štorklje, ampak je zadostoval odgovor, da gresta mami in oči skupaj spat, in da 

morata biti objeta in se imeti rada. 

 

 

 

14) Menite, da so tabuji le problem odraslih, ali tudi problem otrok? 

Tabuji so le problem odraslih, otroci se s takimi stvarmi še ne obremenjujejo in prav je tako.  



  

 

Priloga 4: 4. intervju – mama 4 

 

Starost otroka: 6 let 

Starost mame: 20–25 let 

Izobrazba (stopnja izobrazbe): V. stopnja (gimnazijska maturantka) 

Delovno mesto: prodajalka 

Okolje bivanja: mesto 

 

1) Ali se vam zdijo naslednje teme primerne za pogovor s predšolskimi otroki? 

 Da Da, a le če 

otrok vpraša 

sam 

Ne 

Strah  X  

Smrt  X  

Samomor   X 

Spolnost   X 

Spolna zloraba   X 

Homoseksualnost   X 

Nasilje med vrstniki X   

Nasilje v družini X   

Različnost med ljudmi (fizična, socialna, 

jezikovna, verska) 

X   

Osebe s posebnimi potrebami (invalidi, 

slepi, osebe z motnjami v razvoju) 

X   

Revščina X   

Droge (narkomanija)  X  

Alkoholizem  X  

Razveza (ločitev) X   

Samohranilstvo X   

Begunstvo, brezdomstvo   X 

Osamljenost  X  

Motnje prehranjevanja   X 

Ljubezenske izkušnje   X 

Pobeg od doma/iz vrtca X   

Posvojitev X   

Kraje (odtujitev lastnine) X   

Prezaposlenost   X 

 

 



  

 

2) Ali ste se s svojim otrokom že pogovarjali o naslednjih temah: 

 Še nikoli Redko Večkrat 

Strah   X 

Smrt   X 

Samomor X   

Spolnost X   

Spolna zloraba X   

Homoseksualnost X   

Nasilje med vrstniki  X  

Nasilje v družini X   

Različnost med ljudmi (fizična, socialna, 

jezikovna, verska) 

  X 

Osebe s posebnimi potrebami (invalidi, 

slepi, osebe z motnjami v razvoju) 

  X 

Revščina   X 

Droge (narkomanija) X   

Alkoholizem X   

Razveza (ločitev) X   

Samohranilstvo X   

Begunstvo, brezdomstvo X   

Osamljenost   X 

Motnje prehranjevanja X   

Ljubezenske izkušnje X   

Pobeg od doma/iz vrtca   X 

Posvojitev X   

Kraje (odtujitev lastnine)   X 

Prezaposlenost X   

 

 

3) Vas je otrok že kdaj sam vprašal ali vas kako drugače spodbudil za pogovor o naslednjih 

temah: 

 Da Ne 

Strah X  

Smrt X  

Samomor  X 

Spolnost  X 

Spolna zloraba  X 

Homoseksualnost  X 

Nasilje med vrstniki  X 

Nasilje v družini  X 

Različnost med ljudmi (fizična, socialna, 

jezikovna, verska) 

X  



  

 

Osebe s posebnimi potrebami (invalidi, 

slepi, osebe z motnjami v razvoju) 

X  

Revščina X  

Droge (narkomanija)  X 

Alkoholizem  X 

Razveza (ločitev)  X 

Samohranilstvo  X 

Begunstvo, brezdomstvo  X 

Osamljenost  X 

Motnje prehranjevanja  X 

Ljubezenske izkušnje  X 

Pobeg od doma/iz vrtca  X 

Posvojitev  X 

Kraje (odtujitev lastnine) X  

Prezaposlenost  X 

 

 

 

4) Ali ste v otroški literaturi že zasledili katero od naslednjih tem: 

 Nikoli Redko Pogosto 

Strah  X  

Smrt   X  

Samomor X   

Spolnost X   

Spolna zloraba X   

Homoseksualnost X   

Nasilje med vrstniki   X 

Nasilje v družini   X 

Različnost med ljudmi (fizična, socialna, 

jezikovna, verska) 

  X 

Osebe s posebnimi potrebami (invalidi, 

slepi, osebe z motnjami v razvoju) 

  X 

Revščina X   

Droge (narkomanija)  X  

Alkoholizem  X  

Razveza (ločitev)   X 

Samohranilstvo   X 

Begunstvo, brezdomstvo X   

Osamljenost  X  

Motnje prehranjevanja X   

Ljubezenske izkušnje 
 

 X 

Pobeg od doma/iz vrtca  X  

Posvojitev X   

Kraje (odtujitev lastnine)   X 

Prezaposlenost X   



  

 

5) Ali ste v medijih (televizija, časopis, revija, internet, glasba…) že zasledili katero od 

naslednjih tem: 

 Nikoli Redko Pogosto 

Strah   X 

Smrt    X 

Samomor   X 

Spolnost   X 

Spolna zloraba   X 

Homoseksualnost   X 

Nasilje med vrstniki  X 
 

Nasilje v družini   X 

Različnost med ljudmi (fizična, socialna, 

jezikovna, verska) 

  X 

Osebe s posebnimi potrebami (invalidi, 

slepi, osebe z motnjami v razvoju) 

 X 
 

Revščina   X 

Droge (narkomanija)  X  

Alkoholizem  X  

Razveza (ločitev)  X  

Samohranilstvo  X  

Begunstvo, brezdomstvo   X 

Osamljenost  X  

Motnje prehranjevanja  X  

Ljubezenske izkušnje  X  

Pobeg od doma/iz vrtca  X  

Posvojitev  X 
 

Kraje (odtujitev lastnine)   X 

Prezaposlenost  X  

 

Naslednja vprašanja se navezujejo na odgovore zgornjega anketnega vprašalnika. 

 

6) Kaj je vsem zgoraj naštetim temam skupno? 

Žgečkljive so, mogoče težke za razumevanje skozi otroški um. 

Zakaj te teme obravnavamo kot tabu, se jim izogibamo in zanje težko najdemo prave besede 

(vi osebno ter ostali)? 

Moje osebno mišljenje je, da je predšolskim otrokom te teme izredno težko razložiti, da si bi jih 

znali pravilno predstavljati, oziroma da bi doumeli pravilen smisel tega, saj imajo otroci izredno 

domišljijo, in seveda takšne teme težko razumejo in jih marsikdaj povezujejo s stvarmi, ki mogoče 

sploh ne spadajo v ta kontekst. 

 



  

 

7) Katere so tabu teme v vaši družini? 

Lahko rečem, da pri nas ni nekih tabu tem, saj sem mnenja, da se mora otrok prej kot slej soočiti z 

vsemi temami in dlje kot otroka zavijamo v vato in ga pred nečim „branimo“ težje bo potem to 

„lažno zavajanje“ razumel pravilno. 

 

8) Se vam zdijo 'tabu teme' primerne za predšolske otroke? 

Nekatere teme so resnično pretežke za predšolske otroke, ampak če otrok sam izrazi željo, če sam 

izrazi vprašanje, mislim, da mu lahko prav vse teme na nek „blag“ način poskušamo razložiti. Prej 

kot slej se bodo tako ali tako srečali z njimi. 

 

Ali se vam zdi prav, da se o teh temah z otroki v predšolskem obdobju ne pogovarjamo in 

morda s tem ščitimo njegovo nedolžnost? 

Mislim da ne, ker s tem samo povečujemo njihovo nevednost. Glede na razmere in situacije, ki se 

v današnjih časih dogajajo, mislim, da je potrebno čimprej otroka spoznati z različnimi temami. 

Raje bi videla, da mu ne bi bilo treba razlagati o revščini, o osebah z posebnimi potrebami, o krajah, 

pobegih, ampak dan danes se vse preveč tega dogaja in dlje kot ga slepimo po mojem mnenju slabše 

je za otroka. 

 

9) Če se pogovarjate o tabu temah, kako se oz. kako bi se? 

Ponavadi spontano, ko naletimo na kakšno situacijo, (če npr. zunaj na ulici srečamo osebo s 

posebnimi potrebami, potem ga o tem veliko zanima – npr. zakaj je tak, a lahko kdaj tudi on sam 

postane tak ipd.), ali če otrok sam od sebe kar tako kaj vpraša (če kje o tem kaj sliši in mu ni jasno) 

ali pa kako drugače namigne da ga kaj zanima. 

 

Kako izvedete pogovor; kdaj (ob kateri priložnosti)?  

Odvisno od situacije. Najpogosteje spontano oz. ob situacijah, ki sem jih omenila že v prejšnjem 

odgovoru. 

 

Vam ti pogovori povzročajo težave, kakšne? 

Na začetku so mi velike, ker sem vedno dvomila v to, ali je prav, da mu to razlagam in v kakšen 

obseg naj grem, zdaj vedno manj. 

 

 

 



  

 

Vam je, oz. je komu pri takih pogovorih neprijetno?  

Na začetku prav gotovo je, ko pa vidiš, kako otrok pozitivno odreagira na odgovor, si pa vesel, da 

si zadevo speljal, kot je treba. 

 

10) Kaj mislite, da menijo otroci o tabujih - poznajo tabuje? 

Mislim, da se niti ne zavedajo kaj so to tabuji. Da so v njihovem umu to pač stvari, ki se tičejo 

odraslih. Tako kot odrasli hodijo v službo, se pogovarjajo o denarju in drugih »dolgočasnih« 

zadevah. 

 

11) Kaj menite o pojavljanju tabu tem v otroški literaturi? Menite, da se tabu teme v otroški 

literaturi pojavljajo preveč/premalo?   

Bi rekla da ne niti preveč, niti premalo. A gre se za to, da so v pravljicah otrokom tabu teme prikrite 

in jih dojamemo le odrasli. 

 

12) Kaj menite o pojavljanju tabu tem v medijih (danes in nekoč). Menite, da se o njih v medijih 

govori premalo/preveč? 

Sigurno so se včasih te tabu teme bolj skrivale, ampak mislim, da je prav, da se o njih govori. So 

del življenja in tudi mediji ne morejo kar mimo njih. 

 

13) Menite, da lahko pogovor o tabu temah slabo vpliva na otroke - na njihovo psiho, čustva? 

Ravno obratno. Če se z njimi soočajo in se o njih ne morejo pogovoriti lahko povzroči travme, 

pomembno pa se mi zdi, da so otrokom tabu teme predstavljene pravilno. 

 

14) Menite, da bi morale šole in vrtci več pozornosti posvetiti tabu temam? 

Ja. Dvomim, da se v vseh družinah pogovarjajo o tabujih, zato menim, da bi bilo za to lahko enotno 

poskrbljeno vsaj v šolah in vrtcih, da bi vsi otroci dobili prave informacije. 

 

15) Menite, da so tabuji le problem odraslih, ali tudi problem otrok? 

Za današnji čas bi lahko rekla, da problem vseh, tudi otrok, s tem da problem otrok postanejo, ko 

od odraslih prejmejo znak, da so nekaj slabega. 

 

 

 

 



  

 

Priloga 5: 5. intervju – mama 5 

 

Starost otroka: 5 let  

Starost mame: 30–35 let  

Izobrazba (stopnja izobrazbe): VI. stopnja; magistrica ekonomije 

Delovno mesto: računovodja 

Okolje bivanja: manjše mesto 

 

1) Ali se vam zdijo naslednje teme primerne za pogovor s predšolskimi otroki? 

 Da Da, a le če 

otrok vpraša 

sam 

Ne 

Strah X   

Smrt   X 

Samomor   X 

Spolnost  X  

Spolna zloraba  X  

Homoseksualnost  X  

Nasilje med vrstniki X   

Nasilje v družini X   

Različnost med ljudmi (fizična, socialna, 

jezikovna, verska) 

X   

Osebe s posebnimi potrebami (invalidi, 

slepi, osebe z motnjami v razvoju) 

X   

Revščina  X  

Droge (narkomanija)  X  

Alkoholizem  X  

Razveza (ločitev)  X  

Samohranilstvo  X  

Begunstvo, brezdomstvo   X 

Osamljenost  X  

Motnje prehranjevanja   X 

Ljubezenske izkušnje   X 

Pobeg od doma/iz vrtca  X  

Posvojitev  X  

Kraje (odtujitev lastnine)  X  

Prezaposlenost   X 

 

 

 

 



  

 

2) Ali ste se s svojim otrokom že pogovarjali o naslednjih temah: 

 Še nikoli Redko Večkrat 

Strah   X 

Smrt  X  

Samomor X   

Spolnost  X  

Spolna zloraba X   

Homoseksualnost X   

Nasilje med vrstniki X   

Nasilje v družini X   

Različnost med ljudmi (fizična, socialna, 

jezikovna, verska) 

 X  

Osebe s posebnimi potrebami (invalidi, 

slepi, osebe z motnjami v razvoju) 

 X  

Revščina X   

Droge (narkomanija) X   

Alkoholizem X   

Razveza (ločitev) X   

Samohranilstvo X   

Begunstvo, brezdomstvo X   

Osamljenost X   

Motnje prehranjevanja X   

Ljubezenske izkušnje X   

Pobeg od doma/iz vrtca X   

Posvojitev X   

Kraje (odtujitev lastnine) X   

Prezaposlenost X   

 

 

 

3) Vas je otrok že kdaj sam vprašal ali vas kako drugače spodbudil za pogovor o naslednjih 

temah: 

 Da Ne 

Strah X  

Smrt  X 

Samomor  X 

Spolnost X  

Spolna zloraba  X 

Homoseksualnost  X 

Nasilje med vrstniki  X 

Nasilje v družini  X 

Različnost med ljudmi (fizična, socialna, 

jezikovna, verska) 

 X 

Osebe s posebnimi potrebami (invalidi, 

slepi, osebe z motnjami v razvoju) 

 X 

Revščina  X 



  

 

Droge (narkomanija)  X 

Alkoholizem  X 

Razveza (ločitev)  X 

Samohranilstvo  X 

Begunstvo, brezdomstvo  X 

Osamljenost  X 

Motnje prehranjevanja  X 

Ljubezenske izkušnje  X 

Pobeg od doma/iz vrtca  X 

Posvojitev  X 

Kraje (odtujitev lastnine) X  

Prezaposlenost  X 

 

 

4) Ali ste v otroški literaturi že zasledili katero od naslednjih tem: 

 Nikoli Redko Pogosto 

Strah  X  

Smrt  X   

Samomor X   

Spolnost X   

Spolna zloraba X   

Homoseksualnost X   

Nasilje med vrstniki X   

Nasilje v družini   X 

Različnost med ljudmi (fizična, socialna, 

jezikovna, verska) 

 X  

Osebe s posebnimi potrebami (invalidi, 

slepi, osebe z motnjami v razvoju) 

 X  

Revščina  X  

Droge (narkomanija) X   

Alkoholizem X   

Razveza (ločitev) X   

Samohranilstvo X   

Begunstvo, brezdomstvo X   

Osamljenost  X  

Motnje prehranjevanja X   

Ljubezenske izkušnje   X 

Pobeg od doma/iz vrtca X   

Posvojitev X   

Kraje (odtujitev lastnine)  X  

Prezaposlenost X   

 

 

 



  

 

5) Ali ste v medijih (televizija, časopis, revija, internet, glasba…) že zasledili katero od 

naslednjih tem: 

 Nikoli Redko Pogosto 

Strah   X 

Smrt    X 

Samomor   X 

Spolnost   X 

Spolna zloraba   X 

Homoseksualnost   X 

Nasilje med vrstniki   X 

Nasilje v družini   X 

Različnost med ljudmi (fizična, socialna, 

jezikovna, verska) 

  X 

Osebe s posebnimi potrebami (invalidi, 

slepi, osebe z motnjami v razvoju) 

  X 

Revščina   X 

Droge (narkomanija)   X 

Alkoholizem   X 

Razveza (ločitev)   X 

Samohranilstvo   X 

Begunstvo, brezdomstvo   X 

Osamljenost   X 

Motnje prehranjevanja   X 

Ljubezenske izkušnje   X 

Pobeg od doma/iz vrtca  X  

Posvojitev  X  

Kraje (odtujitev lastnine)   X 

Prezaposlenost  X  

 

Naslednja vprašanja se navezujejo na odgovore zgornjega anketnega vprašalnika. 

6) Kaj je vsem zgoraj naštetim temam skupno? 

Tem temam je skupno to, da o njih ne radi govorimo z drugimi, čeprav nas mogoče znajo še kako 

zanimati (individualno) 

 

Zakaj te teme obravnavamo kot tabu, se jim izogibamo in zanje težko najdemo prave besede 

(vi osebno ter ostali)? 

Meni osebno niso tabu, vendar vseeno ne vidim smisla, da 4-letnemu otroku sama od sebe podajam 

informacije o npr. spolni zlorabi, samomoru, drogah … Glede na to, da je brezskrbno otroštvo tako 

kratko, ne vem zakaj bi ga spravljala v skrbi. Če pa vpraša sam, mu pa poskušam razložiti (brez 

laži in ovinkov) na njemu razumljiv način. 

 



  

 

7) Katere so tabu teme v vaši družini? 

Nobene teme ne poskušam jemati kot »tabu«, ker to ni dobro za otroka. Bolje da mu problematiko 

(če jo on izpostavi) predstavimo tako, da jo bo razumel. 

 

8) Se vam zdijo 'tabu teme' primerne za predšolske otroke?  

Če vpraša, je primerno, ker to pomeni, da je nekje slišal in bi si rad stvari popredalčkal. Če ne 

vpraša, naj pa uživa v trenutni nevednosti tragičnih tem (samomori, spolne zlorabe …) 

 

Ali se vam zdi prav, da se o teh temah z otroki v predšolskem obdobju ne pogovarjamo in 

morda s tem ščitimo njegovo nedolžnost? 

Ni prav, da se otroku, če ga nekaj zanima, ne odgovori. Ni pa prav, da ga pri teh letih namensko 

poučujemo o tragičnih temah. 

 

9) Če se pogovarjate o tabu temah, kako se oz. kako bi se? 

Se potrudimo, da je pogovor čim bolj spontan. Tako odgovore otrok dobi in jih umesti v njegovo 

zavest in si počasi pridobiva sliko življenja, takega in drugačnega. Pogovarjamo se tako kot se 

pogovarjamo o vsem drugem – spontano. Otroku nočemo dati »ups« občutka. 

 

Kako izvedete pogovor; kdaj (ob kateri priložnosti)? 

Takrat, ko ga zanima, če je pri kosilu je pa pri kosilu.   

 

Vam ti pogovori povzročajo težave, kakšne? 

Nobenih težav mi ne povzročajo.  

 

Vam je, oz. je komu pri takih pogovorih neprijetno?  

Nobenemu ni neprijetno.  

 

10) Kaj mislite, da menijo otroci o tabujih - poznajo tabuje? 

Poznajo jih toliko, kolikor so »firbčni«. 

 

11) Kaj menite o pojavljanju tabu tem v otroški literaturi? Menite, da se tabu teme v otroški 

literaturi pojavljajo preveč/premalo? 

Odvisno, kaj berejo. V naših knjigah večine teh tem ni. V bistvu ne želim, da se o večini zgornjih 

tem učijo iz interpretacije nekoga drugega. Pravljic kot je Pepelka, Janko in Metka mu ne berem. 



  

 

 

12) Kaj menite o pojavljanju tabu tem v medijih (danes in nekoč). Menite, da se o njih v medijih 

govori premalo/preveč? 

Mediji tako ali drugače preveč vplivajo na nas, pa naj bodo to tabu teme ali pa ne. Sicer pa mislim, 

da se v medijih izpostavljajo samo še t. i. tabu teme, saj to ljudi zanima (pa če si hočemo priznat 

ali ne) in mediji to že vedo, kaj morajo pripraviti, da ljudje radi poslušamo/gledamo/beremo. 

 

13) Menite, da lahko pogovor o tabu temah slabo vpliva na otroke - na njihovo psiho, čustva?  

Slab vpliv imajo lahko, če jih izpostavljamo sami, brez da bi nas vprašali. Pravzaprav imajo lahko 

tudi negativen vpliv - odvisno kako je tema predstavljena. Npr. spolna zloraba, pedofilija – menim, 

da je prav, da otroci vedo, da obstajajo tudi pedofili. Da ne smejo zaupati vsakemu, sedati v tuja 

vozila ipd. Ne vidim pa nobene potrebe po tem, da bi otrokom nazorno opisovala kaj vse pedofili 

počnejo. 

 

14) Menite, da bi morale šole in vrtci več pozornosti posvetiti tabu temam? 

V prvi vrsti smo starši; ne moremo celotne odgovornosti predati vzgojiteljicam in učiteljem. 

Najlažje je reči, naj otroku drugi razlagajo in smo s tem mi vsega rešeni. Gre vendar za naše otroke, 

katerim (naj bi) starši želeli res vse najboljše. 

 

15) Menite, da so tabuji le problem odraslih, ali tudi problem otrok? 

Predvsem problem odraslih. Odrasli pa učimo otroke, pa tudi če jih ne učimo, nas otroci sami od 

sebe tako ali drugače posnemajo. 

 

 

 

 

 


