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Voščilnica 

 

Rišem hišo lepe pesmi, 

rišem jo na srčno stran, 

rišem s čopičem ljubezni, 

z barvami pričakovanj. 

 

Rišem fino tanko črto, 

ki gre prek ovir in zla 

v pokrajino, vsem odprto, 

tja, kjer sreča je doma. 

 

Rišem v hiši drobno ptico, 

ki ima srebrni glas 

in oznanja z njim pravico 

vsemu svetu za vse nas. 

 

Rišem, rišem, ne dorišem, 

rišite za to še vi, 

da skup pridemo do hiše, 

kjer bo dom za vse ljudi. 

(Tone Pavček) 
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POVZETEK 

V teoretičnem delu naloge sem opisala predšolsko vzgojo pri nas, njeno zgodovino in 

Kurikulum za vrtce. V nadaljevanju pa sem predstavila temeljne koncepte psihoanalize in 

njen pogled na razvoj otroka.  

Raziskovala sem, ali strokovni delavci v vrtcu poznajo psihoanalitično teorijo in 

psihoanalitični vzgojni koncept vrtca, kakšna so stališča strokovnih delavcev do 

psihoanalitične teorije in psihoanalitičnega vzgojnega koncepta ter katera spoznanja iz 

psihoanalitične teorije pedagoški delavci upoštevajo oz. uporabljajo pri svojem delu. 

Rezultate, ki sem jih pridobila z vprašalnikom, sem kvantitativno obdelala in interpretirala. 

Strokovni delavci sicer večinoma menijo, da poznajo psihoanalitično teorijo, vendar niso znali 

navesti temeljnih spoznanj psihoanalitične teorije, ki se jim zdijo uporabna v predšolski 

vzgoji. Menim, da je njihovo razumevanje psihoanalize izjemno pomanjkljivo: ne zagovarjajo 

daljšega uvajanja otrok v vrtec, večinoma ne razumejo, da sta seksualna radovednost in 

izražanje seksualnosti značilna za predšolsko obdobje ter imajo povsem neprimerno stališče 

do razvojno značilnega pojavljanja agresivnosti v zgodnjem obdobju. Le glede toaletnega 

treninga se iz odgovorov anketirancev kaže, da so ustrezno poučeni o primernem ravnanju, in 

sicer da je treba upoštevati razvojno stopnjo in dovzetnost za toaletni trening posameznega 

otroka. 

Ključne besede: predšolska vzgoja, razvoj otroka, psihoanaliza, psihoanalitični vzgojni 

koncept. 





ABSTRACT 

Psychoanalytic educational concept and use of psychoanalitic theory in preschool education 

The theoretical part of the thesis describes pre-school education in Slovenia, its history and 

the Kindergarten Curriculum. The next part presents the basic principles of psychoanalysis 

and its views on the child's development.  

I wanted to determine whether professional workers in pre-school institutions are acquainted 

with the psychoanalytic theory and the educational concept related to psychoanalysis, 

establish their views on the psychoanalytic theory and the educational concept in relation to 

psychoanalysis, as well as to find out which aspects of the psychoanalytic theory they use at 

work. The results obtained through a questionnaire were interpreted and analysed 

quantitatively. Professional workers mostly feel that they are familiar with the psychoanalytic 

theory, but were unable to name the basic aspects of the psychoanalytic theory they consider 

useful in pre-school education. I believe they lack knowledge of psychoanalysis: they do not 

support longer induction period of children into pre-school institutions, mainly fail to 

understand that sexual behaviour of children and the expression of sexuality are typical in the 

pre-school period, and have an unprofessional opinion on aggressiveness, which is a typical 

stage in early development. It became evident from the answers that the respondents only 

know how to respond properly when it comes to toilet training, as they always have to 

consider the developmental stage and the readiness of each child. 

Keywords: Preschool education, child development, psychoanalysis, psychoanalytical 

educational concept. 
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1 UVOD 

Vzgojni pristopi so se spreminjali skozi čas in posledica novih miselnosti in vse glasnejših 

kritik starega sistema je bila intenzivno iskanje novih in otrokom prijaznejših načinov vzgoje 

in izobraževanja. Reformatorji so svoje ideje uveljavljali skozi alternativne vzgojne koncepte 

(Devjak, Berčnik in Plestenjak, 2008). Tudi v našem prostoru so novi pristopi sledili 

postmodernističnemu duhu časa. V Sloveniji so se tako v javnih kot v zasebnih vrtcih začeli 

izvajati različni teoretski pristopi.  

Dr. Matjaž Lunaček, specialist psihiater, in Renata Bačer, dipl. psihologinja, sta leta 1995 

razvila idejo o psihoanalitičnem vrtcu, ki naj bi deloval po psihoanalitičnih razvojnih načelih, 

hkrati pa sledil ciljem in načelom nacionalnega kurikula. 

Ob pojmu »psihoanaliza« najprej pomislimo na Freuda in njegovo metodo zdravljenja, ki jo 

pacienti uporabljajo zaradi psihičnih oz. telesnih težav. A psihoanaliza je tudi razvojna teorija, 

saj Freud meni, da se temelji človekove osebnosti gradijo v prvih petih letih življenja.  

Leta 2005 sem začela delati kot pomočnica vzgojiteljice, nekaj let za tem pa sem se vpisala na 

Pedagoško fakulteto, kjer sem se prvič srečala s psihoanalitično teorijo razvoja. Freudova 

predvidevanja o razvoju otroka so name naredila močan vtis in porajati so se mi začela mnoga 

vprašanja, ki so bila povezana z mojim delom v vrtcu. Proti koncu študija sem izbrala predmet 

psihoanaliza in vzgoja ter kasneje sama nadaljevala z branjem psihoanalitične literature. V 

diplomskem delu bom strnila temeljne koncepte psihoanalize in psihoanalitične razlage 

razvoja in ugotavljala, koliko so strokovni delavci seznanjeni s psihoanalitično teorijo, z 

uporabo psihoanalitičnih spoznanj v praksi oddelkov javnih vrtcev ter kakšna so njihova 

stališča do te teorije in njenih spoznanj. 
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2 PREDŠOLSKA VZGOJA 

Predšolska vzgoja poteka v domačem okolju, prek drugih dejavnikov okolja, v katerem otrok 

živi, in v instituciji (vrtcu). Za institucionalno vzgojo v predšolskem obdobju se je v 

preteklosti uporabljal izraz vzgoja in varstvo predšolskih otrok, ki pa je sporen, saj tako 

govorimo o dveh ločenih funkcijah. Zato sedaj uporabljamo termina predšolska vzgoja v vrtcu 

in institucionalna vzgoja predšolskih otrok. Predšolska vzgoja tako zajema nego in varstvo ter 

vzgojo in izobraževanje. S širjenjem institucij za vzgojo predšolskih otrok so se uveljavili tudi 

različni izrazi, s katerimi poimenujemo ustanove za predšolske otroke. Po svetu poznamo 

različna poimenovanja, pri nas pa je v uporabi pojem vrtec (Batistič Zorec, 2003). 

2.1 Zgodovina predšolske vzgoje v Sloveniji 

V 19. stoletju so na območju Slovenije izvajali različne oblike varstva otrok. Otroška 

zabavišča in zavetišča so takrat financirale cerkvene in dobrodelne organizacije. Leta 1869 je 

Zakon o javni šoli določil, da se ta priključijo osnovnim šolam v večjih mestih, pod okriljem 

države, namenjena pa so bila starejšim predšolskim otrokom, katerih starši so bili zaposleni 

(Bela knjiga, 2011). 

Ob koncu druge svetovne vojne je predšolska vzgoja dobivala vse večji pomen. Vrtce, ki so se 

takrat imenovali »dom igre in dela«, je urejala posebna Uredba o ustanavljanju dečjih jasli in 

otroških vrtcev (Bela knjiga, 2011). V 50. in 60. letih je bilo zaznati povečano zaposlovanje 

žensk, tako so se povečale tudi potrebe po vrtcih. Leta 1968 je bila ustanovljena skupnost, ki 

je spremljala in nadzirala razvoj vrtcev. Leta 1971 so vrtci dobili prvi zakon, imenovan Zakon 

o vzgojno-varstvenih dejavnostih za predšolske otroke (Bela knjiga, 2011). Ker so se vrtci 

zelo hitro širili, so kmalu dobili tudi prvi nacionalni program za vrtce. Vrtci pa so začeli 

dobivati današnjo obliko leta 1980 z novim zakonom, ki je prepoznal potrebo po celostnem 

dojemanju vzgoje in izobraževanja. Zakon o vzgoji in varstvu predšolskih otrok (Bela knjiga, 

2011) je določal, da vzgojno-varstveno delo poteka v različnih starostnih skupinah. Leta 1993 

je bila predšolska vzgoja vključena v Ministrstvo za šolstvo in šport, kjer se je pričela prenova 

celotnega sistema vzgoje in izobraževanja. Vse konceptualne, sistemske in vsebinske reforme 

so bile opredeljene v Beli knjigi o vzgoji in izobraževanju (1995), Zakonu o vrtcih (1996) in 

Kurikulu za vrtce (1999) (Bela knjiga, 2011). Skupaj urejajo predšolsko vzgojo v vrtcih, ki 

ima sistemsko in vsebinsko členitev na dve starostni obdobji ter ohranja specifičnost 
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predšolske vzgoje in je smiselno povezana z nadaljnjim izobraževanjem (Bela knjiga, 2011). 

S sistemsko spremembo vrtcev pa se je spremenil tudi odnos do otroka. Novi koncept vzgoje 

ga postavlja v središče in je izhodišče vzgojnega dela. 

2.2 Vrtec danes 

Po podatkih Statističnega urada RS (»Predšolska vzgoja«, 2016) je v šolskem letu 2014/15 

izvajalo predšolsko vzgojo 979 vrtcev, to je 19 vrtcev več kot v prejšnjem šolskem letu. 

Večina vrtcev (93 %) je bila javnih, le 7 % vrtcev pa zasebnih. 

V predšolsko vzgojo in izobraževanje v vrtcih je bilo po stanju 30. septembra 2014 (to je 

referenčni datum pridobitve podatkov za opazovano šolsko leto) vključenih 84.750 otrok, to 

je 76,8 % vseh otrok v starosti 1–5 let. V zadnjih desetih letih se je število otrok, vključenih v 

vrtce, povečalo s 54.815 otrok v šolskem letu 2004/05 na 84.750 otrok v šolskem letu 2014/15 

(»Predšolska vzgoja«, 2016). 

V Sloveniji se otroci vključujejo v vrtec od konca porodniškega dopusta matere do vstopa v 

šolo. Predšolska vzgoja poteka v dveh starostnih obdobjih. V oddelke prvega starostnega 

obdobja so vključeni otroci, stari od enega do treh let, v oddelek drugega starostnega obdobja 

pa otroci, stari od treh let do vstopa v šolo. Otroci se razporedijo v starostno heterogene, 

homogene in kombinirane oddelke. V homogenih oddelkih so otroci v razponu enega leta, v 

heterogenih so vključeni otroci prvega ali drugega starostnega obdobja, v kombiniranih 

oddelkih pa so otroci prvega in drugega starostnega obdobja.  

Starši imajo pravico izbrati programe predšolske vzgoje v javnem ali zasebnem vrtcu. Vrtci 

lahko ponudijo različne programe, odvisno od trajanja in organizacije (Bela knjiga, 2011). 

2.3 Kurikulum za vrtce 

Leta 1979 je bil v Sloveniji sprejet Vzgojni program za vzgojo in varstvo predšolskih otrok. 

To je bil prvi nacionalni dokument za delo s predšolskimi otroki. V veliki meri je izhajal iz 

biologističnih in normativnih konceptov (Bela knjiga, 2011). Po konceptualni in sistemski 

prenovi vrtca je bil pripravljen in sprejet nov nacionalni dokument Kurikulum za vrtce (1999).  



4 

Premik k boljšemu razumevanju otroka se kaže tudi v tem, da je pojem vzgojni program 

zamenjan s pojmom kurikulum, ki opredeljuje vse dejavnosti, interakcije, izkušnje in učenje, s 

katerimi se otrok v vrtcu sreča (Bela knjiga, 2011). Kurikulum za vrtce (1999, str. 7) je 

oblikovan za t. i. dnevne programe in je hkrati ustrezna strokovna podlaga za izpeljave v 

različnih programih ob upoštevanju posebnosti, ki jih tako na ravni organizacije življenja in 

dela kot na ravni izbire ciljev, dejavnosti ter različnih pristopov in metod prinašajo različni 

programi. 

V Kurikulumu za vrtce (1999) so predstavljeni cilji in iz njih izpeljana načela, temeljna 

vedenja o razvoju otrok in učenju v predšolskem obdobju ter globalni cilji in iz njih izpeljani 

cilji na posameznih področjih. Sledijo predlagani primeri vsebin in dejavnosti, na posameznih 

področjih pa ta področja med seboj povežejo in jih postavijo v kontekst dnevnega življenja 

otrok v vrtcu (Kurikulum za vrtce, 1999). 

Ob Kurikulumu za vrtce (1999), ki pomeni strokovno podlago za delo v vrtcih, je za 

doseganje ustrezne ravni kakovosti dela enako pomembna izpeljava v prakso oz. izvedba 

napisanega. Praktična izpeljava zapisanih ciljev kurikula lahko s svojo življenjskostjo, 

vpetostjo v socialni kontekst, izbiro različnih metod in načinov dela, ki se naslanjajo na 

temeljna vedenja o otrokovem razvoju in poznavanju načel uresničevanja ciljev Kurikula za 

vrtce, pomembno prispeva k širšemu razumevanju predšolske vzgoje v vrtcu (Bela knjiga, 

2011). 

Kurikulum za vrtce (1999) s svojimi načeli torej dovoljuje in podpira različne pristope v 

pedagoški praksi. Načelo demokratičnosti in pluralizma predstavlja (Kurikulum za vrtce, 

1999, str. 11): 

‒ različne programe, 

‒ različne teoretske pristope in modele, 

‒ različne metode in načine dela s predšolskimi otroki v vrtcu, 

‒ čim bolj pester izbor vsebin in dejavnosti, 

‒ fleksibilnost v prostorski in časovni organizaciji življenja in dela v vrtcu. 
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2.4 Različni teoretski pristopi in alternativni vzgojni koncepti 

Na prelomu 19. in 20. stoletja so se ob boljšem razumevanju otroka začele pojavljati kritike 

tedanjih vzgojno-izobraževalnih ustanov. Kritično soočanje z vsem, kar je na evropskih in 

ameriških tleh pustila t. i. stara šola, je imelo za posledico aktivno iskanje novih, humanejših 

oblik vzgoje. Kmalu so se rodile številne nove ideje in rešitve (Devjak idr., 2008). 

Nekatere ideje so imele teoretske in znanstvene utemeljitve, druge pa tudi ne. Večina se jih je 

obdržala več kot 80 let in so v uporabi tudi danes kot celotni koncept, tak primer sta 

waldorfska in montessori pedagogika, nekatere pa le kot posamezni elementi, ki so se 

integrirali v vzgojno delo. Tudi nekatere uveljavljene ideje, npr. o spremljanju razvoja otroka, 

sodelovanje staršev v vrtcu, izvirajo iz alternativnih vzgojnih konceptov (Devjak idr., 2008).  

Danes nove vzgojne koncepcije ostajajo alternativni vzgojni koncept, ki pomenijo večjo 

možnost izbire. Nekateri elementi alternativnih konceptov pa se pojavljajo tudi v javnih 

vrtcih. S tem se poveča pestrost različnih konceptov, pestrost izbire najustreznejših oblik 

vzgoje in izobraževanja. A to seveda ne pomeni, da vsak vzgojni koncept lahko postane 

vzorec za delovanje javnih ustanov (Devjak idr., 2008). 

Eden od teh alternativnih vzgojnih pristopov je tudi psihoanalitični vzgojni koncept, ki ga pri 

nas izvajajo le v eni enoti, ki deluje pod okriljem Viških vrtcev. S svojim pristopom sledi 

ciljem in načelom, ki izhajajo iz Kurikuluma za vrtce (1999) (zato je pristop mogoče 

uporabljati v javnem vrtcu), hkrati pa upošteva spoznanja psihoanalitične teorije. 
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3 TEMELJNI KONCEPTI PSIHOANALIZE 

3.1 Nezavedno 

Ko slišimo pojem psihoanaliza, najpogosteje pomislimo na kavč, sanje, nezavedno, Freuda … 

in poleg tega morda še na čudno komunikacijo, neobičajne odnose med psihoanalitikom in 

klientom. Četudi vemo, da gre za zdravljenje, se gotovo sprašujemo, kaj ima to zdravilno moč 

delovanja. Odgovor tiči v nezavednem. Izraz nezavedno zajema misli, spomine in želje, ki 

ostanejo zunaj našega zavedanja, vendar močno vplivajo na naše delovanje (Boban, 2016). 

Pojem psihoanaliza je prvi omenil nemški filozof Friedrich Schelling v 18. stoletju. Proti 

koncu 19. stoletja pa se je s tem v svoji teoriji ukvarjal Sigmund Freud. Bil je mlad zdravnik 

in kmalu je prepoznal velik pomen nezavednih mentalnih procesov. Domneval je, da zaradi 

ogroženosti naše zavestno ne more razumeti in sprejeti nekaterih neprijetnih spominov in 

občutkov, ki lahko segajo tudi iz otroštva. Tako se oblikuje obrambni proces: delitev uma na 

zavestni in nezavedni del. S tem je kmalu vznemiril širšo javnost. Spoznanje, da je človek 

nezavedno bitje brez možnosti svobodnega odločanja in sprejemanja racionalnih odločitev, je 

bilo popolnoma drugačno od tedanjega poznavanja človeškega uma. Začelo se je novo 

obdobje v razumevanju človeške narave. V naslednjih štiridesetih letih je Freud razvil teorijo 

in tehniko psihoanalize, njena načela pa so še danes sprejeta v večini psiholoških šol. 

Psihoanaliza pa je pritegnila zanimanje javnosti tudi v nemedicinskem svetu, psihoanalitično 

miselnost lahko najdemo v književnosti, umetnosti, sociologiji, antropologiji, etnologiji, 

religiji in seveda tudi v vzgoji. Psihoanaliza je prisotna povsod, kjer se ukvarjajo s človeško 

naravo (Boban, 2016). 

3.2 Psihična energija in goni 

Psihoanaliza je teorija, v kateri psihične energije predstavljajo goni, ki določajo moč in smer 

psihičnih aktivnosti (Batistič Zorec, 2006). Musek (1999, str. 64, v Batistič Zorec, 2006, 

str. 22) meni, da goni vplivajo na vse vidike človeškega mišljenja. Goni določajo osnovo za 

univerzalne stadije v razvoju, od primarne navezanosti v otroštvu do iskanja emocionalne in 

seksualne izpolnitve v odrasli dobi. Obstajata dve vrsti osnovnih gonskih silnic, prve so 

povezane s težnjo po življenju, ki jo predstavlja spolni gon – eros, druge pa so goni smrti – 

thanatos (Batistič Zorec, 2006).  
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Freud (1938, str. 20) je zapisal, da je cilj prvega temeljnega nagona – erosa vzpostavljanje 

vedno večje enote in ohranjanje enote, skratka povezovanje; nasprotno pa je cilj drugega – 

thanatosa razgrajevanje sklopov in uničevanje reči. Pri destruktivnem gonu lahko 

domnevamo, da je njegov zadnji cilj pretvoriti to, kar živi, v anorgansko naravo. Zato mu 

pravimo gon smrti. V bioloških funkcijah oba temeljna nagona delujeta drug zoper drugega 

ali se medsebojno kombinirata. Iz spolnega gona izvira psihična energija, ki jo Freud imenuje 

libido. Libido je seksualna energija, ki je v vsakem razvojnem obdobju usmerjena v določen 

del telesa – erogeno cono, katere stimulacija povzroča ugodje. Freud je šokiral sodobnike 

predvsem s tem, da je govoril o seksualnosti pri komaj rojenih otrocih. Poudariti pa je treba, 

da ima Freudov pojem seksualnosti širok pomen, saj ne pomeni le aktivnosti, ki so povezane s 

spolnimi odnosi, ampak tudi vedenja, kot so hranjenje, izločanje in čustvovanje … (Batistič 

Zorec, 2006, str. 22–23). 

  



8 

4 PSIHOANALITIČNA RAZLAGA DUŠEVNEGA RAZVOJA 

4.1 Struktura osebnosti 

Da bi lahko razumeli dinamiko psihološkega razvoja, moramo najprej poznati tri Freudove 

komponente osebnosti: id (ono), ego (jaz) in superego (nadjaz).  

ONO (ID) 

Jedro našega bitja tvori ono, ki nima neposrednega stika z zunanjim svetom in je tudi našemu 

spoznanju dostopno le prek kake druge instance. V onem učinkujejo organski nagoni, ki so 

sestavljeni iz menjavajočih se spajanj dveh prasil (erosa in destrukcije) in se med seboj 

razlikujejo glede na svoj odnos do organov ali organskega sistema. Edino prizadevanje teh 

nagonov je stremljenje po zadovoljitvi. Ono si ne dela skrbi za nadaljnji obstoj in ne pozna 

strahu (Freud, 1938, str. 80). Ena izmed težavnejših nalog psihoanalitične obravnave je ta, da 

subjekt sprejme odgovornost za vzgibe onega (Lešnik, 2009, str. 144). 

Id torej deluje po principu ugodja, pri čemer zahteva takojšnji učinek. Za primer lahko 

vzamemo jok novorojenčka, ko je lačen, žejen, želi bližino (Batistič Zorec, 2006). Freud 

(1938) je menil, da dojenčki sprva ne ločijo med objekti v okolju ter drugimi ljudmi in sabo. 

Ko otrok to ločitev začne dojemati, spozna, da imajo tudi drugi svoje potrebe, takrat se začne 

oblikovati ego. 

JAZ (EGO) 

Ego je racionalni vidik osebnosti, prek svojih sredstev za sprejemanje in zavračanje dražljajev 

je v neposrednem stiku z zunanjim svetom (Freud, 1938). Njegova glavna naloga je torej, da 

usklajuje zahteve ida z ovirami zunanjega sveta, ki je realen. Ego deluje skladno s principom 

realnosti. Vendar id in ego nista nasprotna, delujeta namreč skupaj, da bi dosegla isti cilj 

(Batistič Zorec, 2006). 

Ono je naravnano tako, da v celoti doseže ugodje, jaz pa je tisti, ki poskrbi za varnost. Jaz ima 

pomembno nalogo samoohranitve, ki jo ono povsem zanemarja. Občutek tesnobe je tisto, kar 

mu sporoča, da je v nevarnosti. Jaz ima zahtevno nalogo, »bojuje se na dveh frontah«, 
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obvarovati mora svojo eksistenco pred zunanjim svetom, hkrati pa ugajati notranjim željam. 

Zaradi izvorne identičnosti z ogrožajočim onim jazu le s težavo uspe ubežati notranji 

nevarnosti. Četudi jo je mogoče začasno zatreti, ostane in deluje kot grožnja (Freud, 1938). 

Freud (prav tam) meni, da v prvi otroški dobi šibak in še neizoblikovan jaz trajno poškodujejo 

napori, ki jih mora premagovati, da bi se ubranil nevarnosti tega življenjskega obdobja. 

NADJAZ (SUPEREGO) 

Novorojenček je po Freudovem mnenju amoralen, to pomeni, da ne ve, kaj je dobro in kaj 

slabo. Po tretjem letu pa se začne razvijati tretja instanca človekove osebnosti – superego. 

Razvije se iz ega, njegova funkcija pa je teženje k perfekciji namesto k užitku in realnosti 

(Batistič Zorec, 2006).  

Vendar pa se otrokov nadjaz ne vzpostavi po vzoru staršev, temveč po vzoru njihovega 

nadjaza. Polnijo ga iste vsebine; postane nosilec tradicije in vseh na čas odpornih vrednotnih 

sodb, ki se prenašajo iz generacije v generacijo. Otrokov nadjaz obnavlja zakon, ki vlada tudi 

staršem. Kar preganja starše, preganja tudi njihove otroke. To lahko najbolje razložimo na 

primeru, ko ravnamo po vzoru staršev in ponavljamo ravno tisto, kar nas je pri njih najbolj 

motilo (Lešnik, 2009). 

Otrok se torej identificira s prvim in najpomembnejšim objektom ljubezni – starši, ki 

prenesejo na otroka svoje etične in moralne vrednote ter ga tako prisilijo, da omeji svoje 

nagone (Freud, 1995). Freud (1938) pravi, da ima nadjaz sodniško funkcijo, človek pa ga 

začuti kot vest. 

Dokler jaz deluje v soglasju z nadjazom, ju ni lahko razlikovati, ko pa med njima nastopijo 

neskladnosti, ju je mogoče hitro razločiti. Očitek vesti ustreza otrokovemu strahu pred izgubo 

ljubezni, strahu, ki ga je nadomestila moralna instanca. Prav tako pa se samozavest jaza 

okrepi in njegov ponos utrdi, če se je uspešno uprl skušnjavi, ki za nadjaz ni sprejemljiva 

(Freud, 1938). 

Freud (1938) meni, da nadjaz v jazu še naprej igra vlogo zunanjega sveta. V vseh kasnejših 

življenjskih obdobjih predstavlja vpliv otroške dobe individuuma, otroške nege, vzgoje in 

odvisnosti od staršev, otroške dobe, ki je bila zaradi današnjega načina življenja močno 
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podaljšana. Pri vsem tem pa ne prihaja vpliv le od staršev, ampak na otroka vplivajo socialne 

razmere, prirojene lastnosti, tradicije, rase …  

Tako nadjaz zavzema neke vrste vmesni položaj med onim in zunanjim svetom; v sebi 

združuje vliv sedanjosti in preteklosti. Vzpostavitev nadjaza pa obenem predstavlja tudi 

primer, kako se sedanjost pretvarja v preteklost (Freud, 1938, str. 91). 

4.2 Psihoseksualni razvoj 

Freud (v Batistič Zorec, 2006) je menil, da imajo prav prva leta življenja še posebno vlogo v 

razvoju in da so nervoze v odrasli dobi posledice neustrezno rešenih problemov v enem ali 

več stadijih v otroštvu. Ti stadiji so poimenovani psihoseksualni stadiji razvoja, ker je za 

razvoj osebnosti bistveno, kako posameznik sprošča seksualno energijo v različnih razvojnih 

obdobjih. V vsakem razvojnem stadiju je še posebej občutljiva ena erogena cona, ki otroku 

predstavlja izvor zadovoljstva. Zelo pa je pomemben odnos, ki ga imajo drugi do njegove 

pozornosti erogenih con. Na vsaki stopnji razvoja otrok pridobi določena občutja, ki vplivajo 

na odnose do sebe in drugih. Problemi, ki nastanejo pri prehajanju skozi stadije, lahko 

ostanejo nerešeni in kasneje povzročajo nervozo.  

ORALNA FAZA 

To najzgodnejše libidinalno dobo zaznamuje vzburjenje ustnic in ustne votline, povezano s 

hranjenjem. Seksualni gon, ki se sprva opira na funkcijo hranjenja, se v tej dobi prvič 

osamosvoji in doseže avtoerotično zadovoljitev z aktivnostjo organa (Lešnik, 2009, str. 146).  

Ta faza nastopi prvo in deloma drugo leto otrokovega življenja. Otrok bo mirno prišel čez to 

obdobje, če ga mati nežno drži med hranjenjem, brez motečih dejavnikov. Poleg dejavnosti, 

povezanih s hranjenjem, je pomembno, da tudi svet spoznava prek ust. Otrok okoli šestega 

meseca začne sebe ločevati od zunanjega sveta. Otrok spoznava, da mu ista oseba lahko nudi 

ugodje in neugodje (kadar ne zadovolji njegovih potreb), to odraža njegove sadistične vzgibe 

(grize) (Batistič Zorec, 2006). 
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Freud (v Batistič Zorec, 2006) je menil, da v kolikor oralne potrebe v tem obdobju niso 

zadovoljene, pride kasneje do nervoz (jemanje, prisvajanje, prekomerna odvisnost, iskanje 

oralnega zadovoljstva skozi hranjenje, pitje, kajenje …). 

ANALNA FAZA 

Naslednja faza nastopi med drugim in tretjim letom in se imenuje analni stadij. Otrokov 

interes je usmerjen v izločanje in zadrževanje blata. Dominantna cona je zadnjična odprtina. 

Otroci se svojih izločkov dotikajo brez gnusa. To je tudi obdobje toaletnega treninga, pri 

katerem morajo imeti starši veliko mero potrpežljivosti. Če pa se na otroka pretirano pritiska z 

navajanjem na čistočo oziroma je celo zasmehovan, otrok doživi močan strah, občutek krivde, 

jezo. Fiksacija v tem obdobju pa lahko pripelje do nervoz in fobij (prav tam).  

FALIČNA FAZA 

Tretja faza se imenuje falična in je že precej podobna končni obliki seksualnega življenja, 

ključni objekt ugodja pa je spolni organ. Traja od tretjega do petega leta starosti. Freud (1938) 

meni, da v tej fazi ne igrajo enake vloge genitalije obeh spolov, temveč le moške. Deček in 

deklica imata od tu različni usodi. Deček stopi v ojdipsko fazo. Svojo mater doživlja kot 

zaželen objekt, vendar kmalu ugotovi, da je ne more imeti samo zase, saj je poleg tudi oče. 

Tako nastopi psihološki konflikt med željo po materi in zavedanjem, da mu je oče tekmec. 

Otrok je na roditelja istega spola močno ljubosumen, hkrati pa ga ljubi. Ta konflikt je Freud 

poimenoval Ojdipov kompleks (Batistič Zorec, 2006). 

Freud trdi, da deček opusti željo po materi kot spolni partnerki zaradi grožnje, da bi sicer 

izgubil svoj penis – instrument erotičnih zaznav. Narcistična vrednost penisa dečka napelje k 

opustitvi matere kot želenega spolnega partnerja, saj to željo odloži do prihodnje uresničitve z 

neko drugo žensko (Babić, 2016, str. 44).  

Pri deklicah pa se kastracijski kompleks začne z ogledovanjem dečkovih genitalij. Deklica 

vidi, kako velik pomen pripisuje deček temu organu, zato se počuti prikrajšana. Posledica je 

močno zavidanje penisa. Kastracijski kompleks pri ženskah torej ne deluje enako kot pri 

moških. Ženska je bolj dovzetna za izgubo ljubezni kot za grožnjo z izgubo penisa, zaradi 

česar je njena možnost razrešitve ojdipskega kompleksa zgolj delna. Kastracijski kompleks 
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ima po Freudovem mnenju glavno vlogo, saj v njem vidi osnovo, iz katere oseba zavzame 

svoje mesto v svetu spolnosti (Babić, 2016, str. 44). 

Teoretiki psihoanalize bi se večinoma strinjali, da je »dober objekt« posledica darežljivih in z 

ljubeznijo prežetih zgodnjih odnosov v prvih nekaj letih življenja z najpomembnejšimi 

osebami v otrokovi bližini (najpogostejše starši). Ti odnosi prispevajo k procesu razreševanja 

Ojdipovega kompleksa in oblikujejo osebnost, ki je trdno prizemljena v svoji istovetnosti, 

optimistična, z zaupanjem v ljudi in dojemanjem spolnosti kot dejanjem največje 

ustvarjalnosti (Babić, 2016, str. 45). 

Slabe zgodnje izkušnje s starši pa lahko ustvarijo sovraštvo, jezo, zavist … Tako se ustvarijo 

prihodnji konflikti na področju spolnosti in romantične zveze. Eagle (v Babić, 2016) je menil, 

da zgodnja izkušnja s čustveno dostopno figuro za razvoj navezanosti (najpogosteje mati) 

vpliva na razvoj varne navezanosti, zaradi česar je razrešitev Ojdipovega kompleksa bolj 

verjetna. Varna navezanost je notranja osnova za premagovanje ovir v ojdipskem razvojnem 

obdobju (Eagle, v Babić, 2016). 

Freud (1938) meni, da si vse tri faze seveda ne sledijo gladko. Ena faza se pridruži drugima, 

medsebojno se prekrivajo, obstajajo druga ob drugi. V zgodnjih fazah se posamezni delni 

nagoni neodvisno drug od drugega usmerjajo k zagotavljanju užitka, v falični fazi pa začnejo 

vzpostavljati organiziranost, ki druga stremljenja podreja primatu genitalij in pomeni začetek 

prizadevanja za ugodje v seksualnih aktivnostih.  

STADIJ LATENCE 

Sledi stanje latence, ki traja do začetka pubertete, to je med enajstim in trinajstim letom. 

Spolni organi so še vedno vir ugodja, vendar dečki iz strahu pred kastracijo opustijo 

masturbacijo, deklice pa se bojijo izgubiti ljubezen staršev. Obdobje je zelo mirno, saj sta oba 

spola potlačila izražanje seksualnosti, Ojdipov kompleks pa je razrešen. Za otroke te starosti 

je tipično tudi, da se igrajo predvsem z otroki istega spola. Najpomembnejšo vlogo pa ima 

superego s svojimi moralnimi vrednotami in normami (Batistič Zorec, 2006). 

Seveda tudi v tem obdobju obstaja možnost fiksacije, ki povzroči, da te osebe nikoli ne 

dosežejo sproščenosti do nasprotnega spola in niso zmožne ustvariti odraslih seksualnih 
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relacij ali pa kažejo emocionalne motnje in agresivnost pri aktivnostih, ki so povezane s 

spolnostjo (Batistič Zorec, 2006). 

GENITALNI STADIJ 

To je zadnji stadij v Freudovem psihoseksualnem razvoju. V času pubertete otroci spolno 

dozorijo in njihov interes je preusmerjen k nasprotnemu spolu (Batistič Zorec, 2006). 

Vzpostavi se stanje, v katerem se marsikatere zgodnejše libidinalne investicije ohranijo, 

nekatere investicije se vključijo v seksualno funkcijo kot pripravljalna pomožna dejanja, 

katerih zadovoljitev nudi vnaprejšnje ugodje. Nekatera stremljenja so izključena iz 

organiziranosti in so bodisi nasploh zatrta ali pa v jazu dobijo kak drug namen in tvorijo 

značajske poteze. Vendar ta proces zopet ne poteka zmeraj brezhibno. Ovire v njegovem 

razvoju se izražajo kot motnje v seksualnem življenju, imenovane perverzija. Freud je za 

takšno označil npr. homoseksualnost, če je manifestna. Do zapletov pride, ko procesi, ki so 

potrebni za normalen iztek, niso v celoti odsotni, vendar le delno. Tako je končni rezultat 

odvisen od kvantitete relacij. Genitalna organiziranost se sicer vzpostavi, vendar je oslabljena 

za deleže libida, ki se vanjo niso vključili in so ostali fokusirani na predgenitalne objekte. To 

se kaže v nagnjenju libida, da se, ko ne doseže genitalne zadovoljitve, vrne v predgenitalne 

investicije (Freud, 1938).  

4.3 Teorija objektnih odnosov 

Izraz objektni odnos ima danes v psihoanalizi veliko veljavo. Označuje način subjektovega 

odnosa s pomembnimi drugimi osebami, v katerem subjekt gradi svoj lastni psihični aparat 

(Praper, 1999). 

Praper (1999) pravi, da lahko govorimo o objektnih odnosih kot emocionalni izmenjavi z 

drugo osebo, lahko pa tudi o tipih objektnih odnosov glede na dominantno vsebino na 

določeni razvojni stopnji (oralni objektni odnos, analni objektni odnos …).  

Novorojenček prvih 6–8 tednov še ne ustvarja aktivnega kontakta. Okoli drugega meseca se 

dojenček prične smejati, a to še ni objektni odnos, saj se smeji vsakemu in to fazo imenujemo 

»stadij predhodnega objekta«. Dojenček vzpostavi prvi objektni odnos v simbiotični fazi, toda 
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le z deli matere. To so predvsem prsi, lasje, glas in ta del je dojenčku do šestega meseca ves 

svet. Šele okrog sedmega meseca pa postane otrok sposoben mamo kot osebo v celoti sprejeti 

kot objekt, ki prinaša radost tudi, ko otrok nima bioloških potreb. Vse do tretjega leta pa bo 

odnos določalo to, kako objekt zadovoljuje bodisi gonske težnje bodisi kontaktne potrebe. V 

tem pogledu je otrok v tem obdobju zelo egocentričen (Praper, 1999). 

Od drugega do tretjega leta otrok utrjuje konstantnost objekta. To pomeni, da koristi svoje 

sposobnosti kognicije in pomnjenja ter se zaveda, da objekt obstaja tudi, če ga ne vidi. To mu 

pomaga premagovati separacijsko bojazen. Poleg tega razvija konstantnost v odnosu ne glede 

na to, ali mu mati trenutno zadovoljuje potrebe ali ga frustrira. Pomembna kakovost 

konstantnosti objektov je ponotranjenje karakteristik objekta, ki otroku pomagajo, da se 

pomiri. Tako lahko prenese tudi daljše obdobje separacije, da bi lahko sledil naraščajoči 

potrebi po igri z vrstniki (Praper, 1999). 

Praper (1999) meni, da je bistveni premik v psihoanalizi s teorijo objektnih odnosov v tem, da 

pojasnjuje, kako v interakciji s pomembnimi osebami nastaja psihični aparat v razvijajočem se 

posamezniku. Objektni odnos je odnos s tisto osebo, s katero v pomembni emocionalni 

izmenjavi poteka identifikacijski proces, ob katerem ego angažira vse svoje zmožnosti in 

gradi lastno strukturo.  
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5 PSIHOANALIZA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU 

Številna spoznanja o vzgoji in izobraževanju izhajajo iz razvojno-psiholoških študij otrok. 

Pomembna so, ker pomagajo razumeti posebnosti učenja in pridobivanja izkušenj v 

najzgodnejšem obdobju življenja in tako postavljajo okvire za oblikovanje otrokom 

primernejših psihološko-pedagoških in didaktičnih pristopov (Juriševič, 2009). 

Pedagoški koncept bi lahko opisali kot doktrino, za katero je značilno, da integrira določeno 

pojmovanje otroka (npr. se sklicuje na eno ali več psiholoških teorij in jih interpretira na 

določen način), cilje in vsebine vzgoje, pedagoške pristope in ukrepe, organizacijo prostora in 

časa, opremo, materiale itn. Predstavlja torej teoretsko osnovo in praktične izpeljave za 

vzgojno delo v enem vrtcu, več vrtcih, lahko pa tudi v vseh vrtcih, regijah in državah (Batistič 

Zorec, 2003, str. 22). Mnogi avtorji so trdili, da je med drugimi tudi Freud zelo pomembno 

vplival na vzgojno teorijo in prakso (Batistič Zorec, 2006). 

Njegova psihoanalitična teorija je opozorila na pomen upoštevanja otrokovih čustvenih potreb 

(potrebo po ljubkovanju) in na pomen nezavedne motivacije. Velik prispevek k vzgoji je 

zagovarjanje nerepresivnosti v povezavi s toaletnim treningom, seksualno radovednostjo in 

izražanjem agresivnosti pri otrocih. Psihoanalitična teorija poudarja simbolični pomen igre 

(igra z vodo, peskom, glino …) in na pomembnost učiteljev kot modelov otrokove 

identifikacije (Batistič Zorec, 2006). 

Psihodinamike torej ne določa le stanje teženj posameznika, ampak relacija med njegovimi 

težnjami in kontrolnimi mehanizmi. Vedenje je vedno kompromis, ki nastaja v tem razmerju. 

Poleg tega pa je pot od impulza težnje do vedenja podaljšana še zato, ker vse skupaj poteka v 

nekem socialnem okolju, ki pa lahko deluje zdaj kot spodbuda in drugič kot ovira (Praper, 

1999). Naloga strokovnih delavcev v oddelku vrtca je, da otroku omogočijo kar se da 

spodbudno okolje, v katerem se bo otrok razvijal brez nepotrebnih fiksacij in zavrtosti. 

Anna Freud (1995) je uporabila psihoanalitične teze svojega očeta za zdravljenje otrok, pri 

čemer je razvila tudi osnove psihoanalitične pedagogike. Trdila je, da delo z otroki zahteva 

temeljito poznavanje otroškega sveta z vsemi njegovimi biološkimi in psihološkimi 

razvojnimi stopnjami. 
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Anna Freud (1974, v Batistič Zorec, 2006, str. 35) je verjela, da je temeljno poslanstvo 

psihoanalize prav njena uporaba v vzgoji in izobraževanju. Vlogo psihoanalize je videla v 

zmanjšanju zunanjih pritiskov, še posebej z osveščanjem staršev o potencialni škodi, ki jo 

lahko naredijo pri odzivanju na otrokove gone, potrebe, želje in emocionalno odvisnost v 

kritičnih obdobjih razvoja. Psihoanaliza lahko po njenem mnenju pomaga pri: 

‒ seksualnem prosvetljevanju otrok, 

‒ prepoznavanju vloge konfliktov in anksioznosti v razvoju otrok, ki ima za posledico 

omejevanje starševske avtoritarnosti, 

‒ dopuščanju otrokom, da izražajo agresijo, 

‒ razumevanju vezi med materjo in otrokom, 

‒ razumevanju materine vloge kot pomožnega ega za otroka. 

V začetku 20. let je na Dunaju psihoanalitik Hoffer predaval zaposlenim v vrtcih o 

psihoanalitičnih teorijah v povezavi z vzgojo. Z Anno Freud pa je sodelovala tudi Maria 

Montessori (Freud, 1995). 
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6 PREVENTIVNI – PSIHOANALITIČNI VRTEC  

Preventivni – psihoanalitični vrtec sta pred dobrima dvema desetletjema oblikovala Renata 

Bačer, psihologinja in psihoterapevtka ter tedanja pedagoška vodja vrtca, in Matjaž Lunaček, 

psihiater in psihoanalitik. Zasnovala sta idejo vzgojne prakse, edinstvene v mednarodnem 

merilu, ki je z leti zorela ob vzgojiteljskem paru, sama pa sta prevzela vlogi supervizorjev. 

Psihoanalitična teorija se s svojimi koncepti kaže kot najobširnejši korpus vednosti o 

otroškem psihičnem razvoju, in dejstvo, da ta vednost izhaja iz psihoanalitične prakse, njeno 

vrednost v vsakodnevni vzgojni situaciji še potrjuje. Preventivni – psihoanalitični oddelek s 

svojim pristopom sledi ciljem in načelom, ki izhajajo iz Kurikuluma za vrtce, in v tem smislu 

pomeni eno izmed možnih poti njihovega uresničevanja (»Viški vrtci: Preventivni –

psihoanalitični oddelek«, 2016). 

Lunaček (Lunaček in Bačer Slabe, 2011) pravi, da je psihoanalitična vzgoja temelj nadaljnje 

vzgoje. S projektom vrtca, vodenega po psihoanalitičnih načelih, so začeli iz opažanja, da so 

pedagogi v predšolski vzgoji pomanjkljivo seznanjeni s čustvenim razvojem otroka, prav tako 

nimajo osnovnega znanja o psihoseksualnem razvoju. Kot zadnje pa avtor izpostavlja 

neprestan dualizem med permisivno in avtoritarno vzgojo. Pravi, da poskuša psihoanaliza 

vzpostaviti popolnoma drugačno razmerje med njima. V predšolski vzgoji oz. zgodnjem 

razvoju je treba otroku ponuditi dodatni mentalni prostor, kamor lahko odlaga svoje tesnobe, 

in na ta način osvobaja svoj um. Cilj pedagogike, osnovane na psihoanalitičnih načelih, je pri 

otroku doseči mentalno razprtost. 

Lunaček (Lunaček in Bačer Slabe, 2011) nadaljuje, da med pedagogiko in psihoanalizo ni 

bistvene razlike, saj kot je menil že Freud, psihoanaliza popravlja to, kar je pedagogika 

zagrešila. Tako so do skupine otrok pristopili prav tako, kakor pristopa psihoanaliza do 

posameznika pri klinični praksi, ne da bi pri tem otroka poskušali psihopatologizirati. Prav 

tako je izrednega pomena otroka videti kot individuuma, kar v javnem sektorju ni mogoče 

izvesti zaradi večjega števila otrok. Psihoanaliza je po mnenju avtorja zdrava sredina med 

permisivno in avtoritarno vzgojo. V vzgojnem delu pomeni poslušanje in razbiranje psihičnih 

vsebin, ki prihajajo na dan na različne načine in imajo svoje besedne in nebesedne izraze. 

Razmerje teh je odvisno od razvojne stopnje otroka in njegovega čustvenega stanja. Bistvo 

psihoanalitičnega pristopa ni prvenstveno regulacija, ampak razumevanje psihičnih vsebin, za 

kar je zelo zainteresiran tudi otrok, ker pedagogovo razumevanje pomeni zanj dodatni 
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psihološki prostor, ki mu je na razpolago, ker je njegov zaradi travmatičnih izkušenj preozek. 

Zožen mentalni prostor ima dezorganizacijsko naravo, nekako tako kot bi nekoga zaprli v 

premajhen prostor, v katerem začne begati v želji, da bi ušel. Otrok zapletenih razmer ne 

obvlada in zato pride do frustracije, pedagog pa mora pomiriti njegovo čustveno vzburjenje, 

pri čemer seveda ne govorimo o permisivni vzgoji in razvajanju. Tolažba mora biti prirejena 

otrokovemu stanju. V psihoanalitičnem svetu pa bi jo označili kot optimalno odzivnost 

(Lunaček in Bačer Slabe, 2011). 

S pedagogovo pomočjo se zlagoma večajo otrokove sposobnosti za vedno bolj kompleksno 

doživljanje in presojo v notranjih in zunanjih okoliščinah. S čedalje večjim znanjem v morju 

besed je mogoče izraziti zelo zapletene vsebine, jih fantazijsko razširjati in v varnem okolju 

sprejemati tudi tisto, kar se je zdelo poprej nesprejemljivo in je bilo zaradi tega potlačeno, 

izrinjeno ali zanikano. Nezavedne vsebine postanejo kreativen proces in pomembna razširitev 

zavestnega (Lunaček in Bačer Slabe, 2011). 

Lunaček (Lunaček in Bačer Slabe, 2011) pravi, da iz svojih kliničnih izkušenj z odraslimi, ki 

imajo psihične težave, kot tudi iz izkušenj pri vodenju vrtca po psihoanalitičnih načelih, lahko 

zagotovi, da so permisivne naravnanosti in avtoritarna poseganja nepomembna. Pri zelo 

motenih osebah je mogoče z optimalno odzivnostjo zagotoviti, da so kmalu doseženi osnovni 

standardi psihoanalitičnega dela. Pravega pedagoga odlikuje empatija, iz katere izhajajo 

pravšnja odzivnost, pozornost in sposobnost ponuditi dodatni psihološki prostor, za kar sta 

potrebna dolgotrajni trening in vpogled v lastne obrambne strategije. 

R. Bačer (Lunaček in Bačer Slabe, 2011) pa dodaja, da je koncept psihoanalitičnega vrtca 

nastal leta 1994, ko še ni bilo Bele knjige. Takratno vedenje o predšolski vzgoji je preseglo 

tedanji koncept javnih vrtcev, zato so se lotili projekta, ki je bil sestavljen iz treh nivojev. 

Delo z otroki sta vodila vzgojitelja, njuno delo pa je bilo pod skrbnim očesom supervizorjev. 

Zelo pomemben delež tega sodelovanja je bilo tudi delo s starši. 

B. Pavlovič (2004), vzgojiteljica v psihoanalitičnem oddelku, je navedla nekaj ključnih 

značilnosti dela, ki so v skladu s Kurikulumom za vrtce (1999), in podala lastne izkušnje, 

premike in uvide v psihoanalitičnem oddelku vrtca: 
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1. sistematično vgrajevanje otrokovih pravic v vsakdanje življenje in delo v vrtcu (s 

poudarkom na pravicah do izbire): otroci imajo v psihoanalitični skupini pravico 

izbirati med dejavnostmi in različnimi vsebinami glede na njihove želje, interese, 

razpoloženja, sposobnosti … Vzgojitelj pa ima vlogo moderatorja vsebine, prostora in 

časa. Otroci lahko prinesejo tudi svoje igrače ali pa predlagajo tematiko, ki jo 

uporabijo tudi pri načrtovanju aktivnosti. Eden od vzgojiteljev se posveti mlajšim 

otrokom, ki potrebujejo več nege in ljubkovanja. Otrokom pa je omogočena tudi 

pravica po zasebnosti v toaletnih prostorih. Izpolni se tudi želja po opazovanju in 

razlikovanju med spoloma, ki je potrebna v falični fazi, in simbolna igra z vsebino 

Ojdipovega kompleksa; 

2. kombinacija različnih kurikularnih pristopov: v psihoanalitični skupini sledijo 

kognitivnemu razvoju, spodbujajo otrokovo ustvarjalnost, razvoj mišljenja, podpirajo 

in nakazujejo pot k rešitvi problema, izhajajo iz okolja, upoštevajo otrokov 

psihosocialni razvoj. Za vsem tem pa vedno stojita psihoanalitična teorija in koncept 

nezavednega. Pri svojem delu imajo za vodilo razvojne linije Anne Freud in na ta 

način lažje razumejo določene prehrambne navade, kaj pomeni prezgodnje navajanje 

na čistočo, pravilen toaletni trening, razumejo željo po masturbaciji, igri z vodo in 

blatom. Zelo pa je pomembno tudi poznavanje psihosocialnih seksualnih stadijev; 

3. sistematično poudarjanje stika s tradicijo, tako z našo kot z drugimi kulturami; ideja o 

bolj fleksibilnem delu z otroki, kritičnem razmišljanju: z vzgojiteljem v oddelku 

poskušata otroke prek pogovora, poizkusov in konkretnih situacij spodbujati k 

razmišljanju. Ob tem jim stojita ob strani, da ne doživijo prevelikih frustracij. Pri tem 

nimata vloge strogega sodnika, temveč otrokom postavljata okvir, znotraj katerega je 

veliko svobode. Paziti je treba, da otrok ni prepuščen samemu sebi, kjer bi mu bilo vse 

dovoljeno. V tem primeru stopi na delo nad-jaz, ki je v permisivni vzgoji lahko zelo 

problematičen;  

4. fleksibilnejša organizacija časa v vrtcu (hranjenje, spanje, odhajanje na stranišče …): v 

oddelku se zajtrk lahko podaljša v dopoldansko malico, ker otroci lahko pridejo tudi 

pozneje. Topel čaj je na voljo prek celega dneva, otroci pa si lahko postrežejo tudi s 

kruhom, piškoti in sadjem. Na stranišče lahko odhajajo prosto, ko čutijo potrebo ali če 

želijo umik. Spanje je namenjeno le otrokom, ki si ga želijo, in ni zapoved ali 

prepoved; 

5. odpravljanje ostankov medikalizacije v vrtcu (prehranjevanje, oprema prostorov, 

standardi in normativi, tečaji higienskih minimumov): omogočena je prehrana po želji 
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(brezmesni obrok, mlečni obrok se zamenja s kruhom …). Otroci se za mizo posedejo 

po želji. Vzgojitelja pojesta obrok z otroki za isto mizo, kar je približek družinskemu 

okolju; 

6. drugačna ureditev prostorov: prostor v psihoanalitičnem oddelku pogosto spreminjajo 

in skupaj z otroki oblikujejo nove kotičke. Spalni kotiček ima zavese in služi kot 

intimnejši igralni kotiček, knjižni vsebuje tudi knjige, ki jih otroci prinašajo od doma. 

Imajo še tehnični kotiček z odpadnim materialom in orodjem, lepotni in kozmetični, 

kuharski, ki spominja na dom in družino, glasbeni kotiček z instrumenti, ki jih otroci 

izdelujejo sami, in lutkovni kotiček. Otroci so v neprestanem stiku z vodo v kopalnici 

in imajo za ta namen čofotalnik, saj voda služi tudi kot odlično terapevtsko sredstvo in 

v otroku sprošča napetost in agresijo. V prostor prinesejo tudi mivko, glino, testo … 

Končni izdelki so vedno razstavljeni po policah in stenah igralnice. Otroka ne 

usmerjajo, kako naj pride do produkta, niti ne dajejo sodb, kaj je lepo. Besedo »lepo« 

nadomeščajo z »zanimivo«, »domiselno«, »tvoje je in zato mi ugaja«;  

7. aktivna vloga vzgojiteljic in strokovna pomoč pri njihovem delu z otroki: vzgojitelja 

sta zelo pogosto v interakciji s svojima supervizorjema, Matjažem Lunačkom in 

pedagoško vodjo ter psihologinjo Renato Bačer. Supervizija poteka dvakrat na mesec, 

njen namen pa je spoznavanje teorij in ozaveščanje vzgojiteljev. Enkrat mesečno 

imajo tudi grupo s starši. Pri delu je poudarek na študiju analitične teorije. 

Psihoanaliza zajema zelo širok spekter znanj, ki so nastajala v skladu s pogledi 

njenega utemeljitelja Sigmunda Freuda. Študij literature obsega predvsem klasično 

psihoanalizo Freuda, Anne Freud ter naslednikov Lacana in M. Klein. Poudarek je na 

teoriji objektnih odnosov in znanjih iz dinamike malih skupin; 

8. pri povezovanju različnih kurikularnih pristopov in raznih vidikov prikritega kurikula 

je treba posvetiti posebno pozornost obdobjema uvajanja v vrtec in prehodu iz vrtca v 

šolo: v psihoanalitičnem oddelku so starši z otrokom ob uvajanju prisotni tri tedne. 

Izsledki so pokazali, da otroci po kakovostnem uvajanju manj obolevajo. Otroci v 

vrtec najpogosteje vstopajo pri starosti enega leta, takrat pa je navezanost med mamo 

in otrokom še zelo močna. Otrok še ne more razumeti, da se bo mama vrnila ponj, in 

misli, ga je zapustila za vedno. Zato mu moramo dati čas, da se naveže na vzgojitelja. 

S tem pa tudi starši dobro spoznajo življenje v oddelku in si ustvarijo zaupanje, kar 

otrok čuti. Otrok je dober opazovalec in starši mu oddajajo informacijo, kdaj je 

situacija varna; 
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9. s spreminjanjem prikritega kurikula je povezana zahteva po fleksibilnejšem 

poslovnem času vrtca in delovnem času zaposlenih: delovni čas v psihoanalitičnem 

vrtcu traja od 7.30 do 16. ure. Najpomembneje je, da so otroci ves čas v matični 

skupini z istima vzgojiteljema, ki tedensko menjata delovni čas. V času odsotnosti 

enega pa drugi vzgojitelj sam pokriva celoten delovni čas. Obroki so zamaknjeni 

(glede na ostale oddelke vrtca): zajtrk je od 8. ure dalje, malica nima točno določenega 

časa, kosilo je ob 13. uri, popoldanska malica pa med 14. in 15. uro; 

10. s kurikularno prenovo povezano drugačno delo s starši: seznanjanje z njihovimi 

pravicami in hkrati opozarjanje na avtonomnost oz. njihovega strokovnega dela: s 

starši se srečujejo enkrat mesečno na starševski grupi. Sodelovala naj bi oba starša. Pri 

vodenju skupine staršev se izhaja iz teorije srednje skupine, ki jo je razvil Patrick de 

Mare. Gre za razvijanje demokratičnih odnosov v srednje veliki skupini, kjer člane 

povezuje skupni interes. S starši pa sodelujejo tudi na druge načine, ki pa se ne 

razlikujejo od dela v drugih oddelkih vrtca;  

11. sistematično razvijanje občutljivosti za probleme in zavesti o različnih možnih 

odgovorih nanje: vzgojitelja otrokom ne vsiljujeta svojega prepričanja, temveč jih 

skušata spodbujati, da sami pridejo do rešitve. Pri tem si pomagajo s strokovno 

literaturo. B. Pavlovič (2004) pojasnjuje, da se kljub drugačnemu pristopu niso 

izognili kurikulumu, temveč prav nasprotno, tenkočutno ga vključujejo v delo 

oddelka. Psihoanalitični oddelek ima status nadstandardnega programa, saj je v njem 

le do enajst otrok, za kar morajo starši tudi dodatno plačati. Skupino vodita 

vzgojiteljski par, moški in ženska, kar nadomešča družinski figuri. Višja je tudi 

izobrazbena raven vzgojiteljev. Prostori so opremljeni enako kot v drugih oddelkih. 
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7 OPREDELITEV PROBLEMA 

Pojmovanje otroštva se je v zadnjih desetletjih močno spremenilo. Otrok, ki je bil prej le 

pasivni opazovalec, za katerega mora poskrbeti družba, vse bolj pridobiva aktivno vlogo 

(Batistič Zorec, 2003).  

Že na prelomu 19. in 20. stoletja so se začele pojavljati vse glasnejše kritike tedanje šole. 

Kritično soočanje z dediščino, ki jo je na evropskih in ameriških tleh razvijala t. i. stara šola, 

je imelo za posledico intenzivno iskanje novih, humanejših oblik vzgoje. Kmalu so se rodile 

številne nove ideje in rešitve. Ob tem so podvomili, ali je javno vzgojo, ki jo organizira 

država v svojih ustanovah, sploh mogoče izboljšati znotraj teh ustanov. Reformatorji so začeli 

svoje ideje uveljavljati skozi alternativne vzgojne ustanove bodisi v vrtcih ali šolah (Devjak 

idr., 2008). 

Različnost in pestrost programov poudarja načelo demokratičnosti in pluralizma (Kurikulum 

za vrtce, 1999, str. 11), ki zagovarja: 

‒ različne programe, 

‒ različne teoretske pristope in modele, 

‒ različne metode in načine dela s predšolskimi otroki v vrtcu, 

‒ čim bolj pester izbor vsebin in dejavnosti, 

‒ fleksibilnost v prostorski in časovni organizaciji življenja in dela v vrtcu. 

V duhu pluralizma se v našem prostoru uvajajo različni pedagoški pristopi. Devjak idr. (2008) 

pravijo, da so pri nas najbolj znani naslednji alternativni vzgojni koncepti: vzgojni koncept 

Rudolfa Steinerja in njegova waldorfska vrtec in šola, vzgojni koncept Marije Montessori, 

pristop Reggia Emilia in vzgojni koncept Aleksandra Sutherlanda Neilla.  

Omenjena posebna pedagoška načela pa se lahko izvajajo le v zasebnih vrtcih. Za šole in 

vrtce, ki delujejo po teh načelih, je treba za vsak vpis v razvid priložiti potrdilo ustreznega 

mednarodnega združenja šol in vrtcev, ki zagotavlja, da resnično deluje po posebnih 

pedagoških načelih (Bela knjiga, 2011). 
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Ker pa je naš nacionalni kurikulum odprt oz. nizko strukturiran, je elemente t. i. alternativnih 

programov mogoče uvajati tudi v delo javnih vrtcev, če niso v nasprotju z nacionalnim 

Kurikulumom za vrtce (1999).  

Mojo pozornost pa je med vsemi pedagoškimi pristopi najbolj pritegnil psihoanalitični 

vzgojni koncept, ki ga izvajajo v oddelku Viških vrtcev. Tudi ta se že več kot dve desetletji 

izvaja v javnem vrtcu, in sicer v enem oddelku Viških vrtcev (Pavlovič, 2004). 

Mnogi menijo, da je Freudova psihoanaliza zelo pomembno vplivala na vzgojno teorijo in 

prakso (Batistič Zorec, 2006). Psihoanaliza je bila vseskozi v veliki meri tudi razvojna teorija. 

Do ugotovitve, da se temelji človekove osebnosti polagajo v prvih petih letih življenja, je 

Freuda napeljalo opazovanje usmerjanja energij (Praper, 1999). 

Psihoanalitična teorija pa je opozorila tudi na pomen upoštevanja otrokovih čustvenih potreb 

(potrebo po ljubkovanju) in na pomen nezavedne motivacije. Velik prispevek k vzgoji 

pripisujemo zagovarjanju nerepresivnosti v povezavi s toaletnim treningom, seksualno 

radovednostjo in izražanjem agresivnosti pri otrocih. Psihoanalitična teorija poudarja na 

simbolični pomen igre (igra z vodo, peskom, glino …) in na pomembnost učiteljev kot 

modelov otrokove identifikacije (Batistič Zorec, 2006). 

Tudi A. Freud (1974, v Batistič Zorec, 2006, str. 35) je verjela, da je temeljno poslanstvo 

psihoanalize njena uporaba v vzgoji in izobraževanju. Vlogo psihoanalize je videla v 

zmanjšanju zunanjih pritiskov, še posebej z osveščanjem staršev o potencialni škodi, ki jo 

lahko naredijo pri odzivanju na otrokove gone, potrebe, želje in emocionalno odvisnost v 

kritičnih obdobjih razvoja.  
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8 CILJI RAZISKOVANJA 

V diplomskem delu sem predstavila psihoanalitično razlago razvoja in psihoanalitični vzgojni 

koncept vrtca. Raziskovala sem, ali strokovni delavci vrtcev poznajo psihoanalitično teorijo, 

njihova stališča do te teorije in uporabo psihoanalitičnih spoznanj v praksi oddelkov javnih 

vrtcev, pri čemer ni nujno, da strokovni delavci oz. delavke poznajo teoretske podlage svojega 

ravnanja. 

9 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

1. Ali strokovni delavci v vrtcu poznajo psihoanalitično teorijo in psihoanalitični vzgojni 

koncept vrtca? 

2. Kakšna so stališča strokovnih delavcev do psihoanalitične teorije in psihoanalitičnega 

vzgojnega koncepta? 

3. Katera spoznanja iz psihoanalitične teorije pedagoški delavci upoštevajo oz. 

uporabljajo pri svojem delu? 
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10 METODA RAZISKOVANJA 

Uporabila sem deskriptivno metodo pedagoškega raziskovanja.  

10.1 Vzorec 

Vzorec je priložnosten, vanj je vključenih 42 strokovnih delavcev (vzgojiteljev in 

pomočnikov vzgojiteljev). Od 50 oddanih vprašalnikov je bilo vrnjenih 42, odzivnost je bila 

torej 84-odstotna.  

Tabela 1: Delovna doba anketirancev  

 Pom. vzgojitelja Vzgojitelji Skupaj 

F f % f f % f f % 

0–5 let 11 26,2 3 7,14 14 33,33 

6–10 let 7 16,66 11 26,19 18 42,86 

11–20 let 0 0 6 14,29 6 14,29 

20–30 let 3 7,14 1 2,38 4 9,52 

20–30 let 0 0 0 0 0 0 

Skupaj 21 50 21 50 42 100 

 

Tabela 2: Starostne skupine otrok, v katerih delajo anketiranci  

 f f % 

Prva starostna skupina 27 64,29 

Druga starostna skupina 15 35,71 

Kombiniran oddelek 0 0 

Skupaj 42 100 

 

V vzorcu je polovica vzgojiteljev (21) in polovica pomočnikov vzgojiteljev (21). Izmed njih 

ima kar tri četrtine manj kot 10 let delovne dobe. Le dobra tretjina jih dela v oddelku druge 

starostne skupine, preostali dve tretjini pa delata z otroki do 3. leta starosti. 
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10.2 Uporabljene tehnike in postopek zbiranja podatkov 

Za zbiranje podatkov sem uporabila vprašalnik za strokovne delavce, ki sem ga sestavila 

sama. Vprašalnik vsebuje vprašanja zaprtega, odprtega in kombiniranega tipa ter ocenjevalne 

lestvice. Po predhodnem dogovoru z ravnateljico sem ga razdelila po enotah in v pedagoških 

sobah pustila škatlo za rešene vprašalnike, da sem anketirancem zagotovila anonimnost. 

10.3 Postopek obdelave podatkov 

Podatke, ki sem jih pridobila z anketnim vprašalnikom, sem kvantitativno obdelala, 

predstavila v obliki tabel in jih interpretirala. 
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11 REZULTATI IN INTERPRETACIJA 

11.1 Poznavanje alternativnih vzgojnih konceptov 

Anketirance sem vprašala, ali poznajo katerega od alternativnih vzgojnih konceptov. 

Tabela 3: Poznavanje alternativnih vzgojnih konceptov 

Alternativni vzgojni 

koncepti 

f f % 

Montessori pedagogika 39 93,86 

Waldorfska pedagogika  33 78,57 

Pedagoški koncept Reggia 

Emilia 

17 40, 48 

Psihoanalitični vzgojni 

koncept 

4 9,52 

 

Anketiranci v veliki večini (93 %) menijo, da poznajo vsaj enega od alternativnih vzgojnih 

konceptov. Največ jih pozna montessori in waldorfsko pedagogiko, nekaj jih je izbralo 

pedagoški koncept Reggia Emilia in le malo psihoanalitični vzgojni koncept. 
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11.2 Poznavanje psihoanalitične teorije 

Tabela 4: Poznavanje psihoanalitične teorije 

Možni odgovori f f % 

Ne poznam je. 2 4,76 

Zanjo sem slišal/-a, a je ne 

poznam podrobno. 

22 52,38 

Poznam nekaj osnovnih 

pojmov in dejstev iz te 

teorije. 

18 42,86 

Dokaj dobro poznam to 

teorijo in tudi spoznanja, ki 

se uporabljajo pri vzgoji v 

vrtcu. 

0 0 

Zelo dobro poznam to teorijo 

in njena spoznanja, 

pomembna za predšolsko 

vzgojo. 

0 0 

 

V nadaljevanju me je zanimalo poznavanje psihoanalitične teorije s strani strokovnih 

delavcev. Zelo malo jih je ocenilo, da psihoanalitične teorije sploh ne poznajo, dobra polovica 

jih meni, da so zanjo že slišali, a je ne poznajo podrobno. Precej jih trdi, da poznajo le nekaj 

osnovnih pojmov in dejstev iz te teorije, nihče pa je ne pozna dokaj dobro in zelo dobro. 

Tabela 5: Kje so se strokovni delavci seznanili s psihoanalitično teorijo 

Možni odgovori f f % 

V srednji šoli 20 47,62 

Pri študiju na fakulteti 26 61,90 

Iz poljudne literature in/ali 

medijev 

0 0 

Iz strokovne literature 0 0 

Drugo 0 0 
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Vsi navajajo, da so se s psihoanalitično teorijo seznanili med šolanjem v srednji šoli in/ali na 

fakulteti, nihče pa se ni s psihoanalitično teorijo seznanil iz poljudne literature in/ali medijev 

ter iz strokovne literature. Očitno ta tematika ni prav pogosto zastopana v poljudni literaturi in 

medijih ali pa le-teh strokovni delavci ne spremljajo. Po strokovni literaturi pa očitno ne 

posegajo, vsaj ne iz tega področja. 

Tabela 6: Uporabnost psihoanalitične teorije v vzgoji 

Možni odgovori f f % 

Ni uporabna 0 0 

Malo uporabno 6 14,63 

Srednje uporabno 16 39,03 

Precej uporabno 19 46,34 

Zelo uporabno 0 0 

 

Večina strokovnih delavcev (85,37 %) meni oz. predvideva, da je psihoanalitična teorija 

precej uporabna ali srednje uporabna, le nekaj pa jih je mnenja, da je malo uporabna.  

Prav tako jih je le nekaj znalo tudi utemeljiti, katera spoznanja psihoanalitične teorije se jim 

zdijo uporabna. Ena anketiranka je odgovorila, da se ji zdi uporabno spoznanje, da podzavest 

deluje na naše vedenje, dve sta napisali, da je to podzavest oz. nezavedno, četrta pa navaja, da 

izkušnje iz preteklosti vplivajo na sedanjost. Ostali so v večini mnenja, da teorije ne poznajo 

dovolj dobro, da bi znali odgovoriti na vprašanje (kot so zapisali). Menim, da je ta rezultat 

močno zaskrbljujoč, saj kaže na splošno nerazgledanost pedagoških delavcev. 

11.3 Upoštevanje temeljnih konceptov psihoanalitične teorije 

Sledilo je nekaj vprašanj iz področij, za katera menim, da bi pri njih strokovni delavci morali 

upoštevati spoznanja iz psihoanalitične teorije. 
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Tabela 7: Koliko časa bi po mnenju strokovnih delavcev morali starši uvajati otroke v 

vrtec 

Možni odgovori  f f % 

Dolgotrajno uvajanje 0 0 

Srednje dolgo uvajanje 36 85,71 

Kratko uvajanje 2 4,76 

Drugo 4 9,52 

 

Večina pedagoških delavcev je mnenja, da bi starši morali otroke ob sprejemu v vrtec uvajati 

srednje dolgo (od enega do dveh tednov). Anketiranci, ki so izbrali odgovor »drugo«, so 

navedli, da je to odvisno od otroka oz. po potrebi. Ena anketiranka pa meni, da je pomembno, 

da se vsi otroci ne uvajajo istočasno. 

Predvidevam, da je za strokovne delavce uvajanje ob prisotnosti staršev stresno, zato si želijo, 

da to obdobje ne bi bilo predolgo. To je verjetno razlog, da nihče ni izbral dolgotrajnega 

uvajanja.  

Objektni odnos je odnos s tisto osebo, s katero v pomembni emocionalni izmenjavi potekajo 

identifikacijski procesi, ob katerih ego angažira vse svoje zmožnosti in tako gradi lastno 

strukturo. Poznavanje narave objektnih odnosov nam danes pomaga razumeti psihosomatske 

motnje, njihovo naravo in razloge za naraščanje incidence. Pogoji za psihosomatske motnje 

nastajajo predvsem v zgodnjem otroštvu. Objekt s svojo prisotnostjo otroka uspava, uravnava 

stanje njegovega telesnega ugodja, obenem pa uravnava tudi otrokove fiziološke funkcije, 

med njimi tudi odpornost za infekcije (Praper, 1999).  

Otrok mora z uvajanjem spoznati vzgojitelja, ga sprejeti in mu zaupati, tako da ta postane 

pomemben drugi, česar se v zelo kratkem času zagotovo ne da doseči. A žal je ustaljena 

praksa naših vrtcev, da je uvajalno obdobje precej kratko, najbrž tudi zaradi množičnega 

vstopa otrok v prvih dneh septembra. 
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Tabela 8: Kdaj bi po mnenju strokovnih delavcev morali v vrtcu pričeti s toaletnim 

treningom 

Možni odgovori  f f % 

Upoštevati bi morali razvojno 

stopnjo in dovzetnost otroka 

za toaletni trening. 

33 78,57 

Ko otrok doseže določeno 

starost. 

3 7,14 

Takoj, ko otrok pride v vrtec. 4 9,52 

Drugo. 2 4,76 

 

Večina pedagoških delavcev je mnenja, da bi morali pri toaletnem treningu v vrtcu upoštevati 

razvojno stopnjo in dovzetnost posameznega otroka za toaletni trening. Preseneča pa, da kar 

nekaj (16,66 %) strokovnih delavcev meni, da je odločilna otrokova vključitev v vrtec 

oziroma starost. Odgovora pod »drugo« sta bila, da je odvisno od otroka, kar je pomensko 

ustrezno prvemu (večinskemu) odgovoru. 

Psihoanalitiki opozarjajo na škodljivost prezgodnega toaletnega treninga oz. siljenja na 

kahlico. Če se v analni fazi pretirano pritiska na otroka z navajanjem na čistočo, preden je za 

to fiziološko in psihološko dovolj zrel, ali če ga odrasli zasmehujejo, kadar mu ne uspe 

zadržati izločkov, otrok lahko doživi strah, občutek krivde in jezo. Fiksacija v tem obdobju 

privede do prisilnih nervoz ali fobij. Za nevrotski značaj take osebe je značilno, da teži k 

pretiranemu redu, natančnosti, načelnosti, ubogljivosti, čistoči in je preveč kritičen do ljudi. 

Prav tako lahko te osebe kažejo znake skopuštva in kopičenja (Batistič Zorec, 2006). 
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Tabela 9: Odzivanje na seksualno radovednost otrok 

Možni odgovori f f % 

Seksualno radovednost 

ignoriram, ker menim, da so 

otroci premalo zreli za 

tovrstna vprašanja. 

3 7,14 

Seksualno radovednost 

preusmerim oz. preložim 

odgovor, ker mi je nerodno o 

tem govoriti. 

0 0 

Poskušam odgovoriti na 

vprašanja tako, da otrokom 

nudim zasebnost pri 

odgovoru. 

26 61,90 

Odgovorim na otrokova 

vprašanja in izkoristim 

situacijo, da tudi ostalim 

otrokom pojasnim odgovore 

na vprašanje (uvedem temo 

spolne vzgoje). 

13 30,96 

Drugo. 0 0 

 

Največ, le nekaj manj kot dve tretjini pedagoških delavcev poskušata odgovoriti na vprašanja 

tako, da otrokom nudijo zasebnost pri odgovoru. Slaba tretjina pa izkoristi posameznikovo 

vprašanje kot temo spolne vzgoje za vse otroke. Čeprav so le tri anketiranke menile, da so 

otroci premalo zreli za tovrstna vprašanja in da njihovo radovednost ignorirajo, se mi zdi 

nesprejemljivo, da tako stališče med vzgojitelji predšolskih otrok danes sploh še obstaja. 

Številna poročila kažejo, da kadar starši niso iskreni pri odgovorih na vprašanja, povezana s 

spolnostjo, otroci do te prevare in zavrnitve gojijo v sebi nezaupanje do odraslih, prevzeme jih 

slutnja o nečem prepovedanem. Hkrati pa doživijo tudi povod za »psihični konflikt«, saj 

mnenja, ki so jim sami nagonsko naklonjeni, odrasli zavračajo (Freud, 2013). Otroci namreč z 

napačnim odzivom odraslih dobijo informacijo, da je spolnost nekaj grdega in prepovedana.  
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Tabela 10: Odzivanje na otrokovo izražanje seksualnosti 

Možni odgovori f f % 

To se mi zdi neprimerno in 

nedopustno, otroku odločno 

ukažem, da tega ne sme 

delati. 

9 21,43 

Masturbacijo dopuščam 

(ignoriram), kadar pa otrok 

kaže svoje spolne organe 

drugim ali spodbuja druge, da 

se slečejo, povem, da to ni 

primerno obnašanje. 

16 38,09 

Primere izražanja 

seksualnosti izkoristim za 

pogovor z otroki (spolno 

vzgojo). 

17 40,48 

Izražanja seksualnosti v 

predšolskem obdobju so 

razvojno primerna, zato jih 

dopustim in se s tem ne 

ukvarjam. 

0 0 

 

Slaba polovica pedagoških delavcev pravi, da primere izražanja seksualnosti izkoristi za 

pogovor z otroki (spolno vzgojo). Le malo manj jih masturbacijo dopušča, vendar kadar otrok 

kaže svoje spolne organe drugim ali spodbuja druge, da se slečejo, ga opozorijo, da to ni 

primerno. Zaskrbljujoč pa je delež strokovnih delavcev (kar petina vseh anketirancev), ki 

izražanje seksualnosti označujejo za neprimerno in nedopustno. 

Po psihoanalitični razlagi po končani analni fazi (od tretjega do petega leta starosti) nastopi 

falična faza. V tem obdobju je vir užitka prav spolni organ. Otrok spozna, da dotikanje 

spolnih organov nudi užitek, zato je za to starost značilna masturbacija. Otroci začno v tem 

času odkrivati razlike med spoloma in ob tem doživijo izkušnjo anksioznosti ob odkritju, da 

ima en spol penis, drugi pa ne (Steuer, 1994, v Batistič Zorec 2006). 



34 

Tabela 11: Pogled na agresivno vedenje otrok 

Možni odgovori f f % 

Menim, da je agresivno 

vedenje nedopustno in 

zagovarjam »ničelno 

toleranco« do agresivnosti. 

Odločno prepovem in po 

potrebi kaznujem vsako 

agresivno vedenje. 

39 92,86 

Agresivno vedenje se mi zdi 

nedopustno, zato otroku, ki 

se agresivno vede, povem, da 

me njegovo vedenje osebno 

prizadene. 

2 4,76 

Menim, da je agresivno 

vedenje v zgodnjem otroštvu 

razumljivo, zato otrokom 

povem le, česa ne smejo 

delati (poškodovati drugih). 

Ob tovrstnem ravnanju jih ne 

kaznujem, temveč jim 

omogočam sproščanje 

agresije na primeren način. 

0 0 

Drugo 1 2,38 

 

Rezultati kažejo, da velika večina pedagoških delavcev meni, da je agresivno vedenje 

nedopustno in ga je treba kaznovati, kar je povsem v nasprotju s stališčem oz. razlago 

psihoanalitične teorije.  

Libido in agresija imata v Freudovih delih pomen psihične energije in predstavljata fiziološko 

kvantiteto, člen med telesnim in psihičnim. Danes je splošno sprejeto mnenje, da četudi je 

energija le metafora, nam ta koncept pomaga razumeti dogajanja v psihičnem aparatu. Ko 

Freud govori o gonu, gre še korak naprej. Gon ima zanj karakteristiko psihične težnje. Libidni 

gon predstavlja težnjo po združevanju, agresivni pa težnjo po razdruževanju. Libidne in 
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agresivne težnje nas torej postavljajo na intersubjektivni nivo, na katerem objekt postaja vse 

pomembnejši, toda težnje ostajajo aktivator psihičnega aparata (Praper, 1999). 

Dvema anketirancema se zdi agresivno vedenje prav tako nedopustno, vendar namesto 

odločne prepovedi otroku povesta, da ju njegovo vedenje osebno prizadene. Po Krofliču (v 

Batistič Zorec in Prosen, 2011) vzgojitelji, ki tako ravnajo, uporabljajo čustveno pogojevanje. 

Zanj je značilno odtegovanje čustvene naklonjenosti, ki je ena od najbolj razširjenih (prikritih) 

oblik discipliniranja v permisivnih vzgojnih pristopih. 

Anketiranec, ki je izbral odgovor »drugo«, je napisal, da je njegov odziv na agresivno vedenje 

odvisen od dane situacije. To pomeni, da se je izognil izbiri oz. premišljenemu odgovoru. 

Raziskave kažejo različne spremembe v agresivnem vedenju med razvojem posameznika. 

Strokovnjaki večinoma menijo, da je porast ali upad agresivnosti odvisen od vrste 

agresivnosti, ki jo opazujemo. Raziskovalci se strinjajo, da telesna agresivnost upada, in pri 

tem podajajo natančnejše časovne okvire: telesna agresivnost doseže vrhunec v starosti dveh 

do štirih let in pozneje upade (Connor, 2002, v Kozina, 2016). 

Pedagoški delavci se moramo zavedati, da je občasno in trenutno agresivno vedenje normalno 

in tipično za vse otroke v določenem obdobju, zato je pomembno, da se nanj pravilno 

odzovemo (Kristančič, 2002). 
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12 SKLEP 

Freud je bil prvi pomemben »razvojni psiholog«, ki je razvil idejo, da razvoj poteka v stadijih, 

kar je odvisno od dozorevanja funkcij organizma (v njegovem pristopu senzoričnih sistemov), 

ter da prehodi iz faze v fazo niso gladki. Predvideval je tudi, da je zaporedje stadijev časovno 

določeno in da izpad, zastoj ali popačenje v neki fazi usodno vplivajo na potek v kasnejših 

fazah (Praper, 1999). 

Naslednja velika Freudova posebnost je bila v tem, da izvora razvoja človekove osebnosti ni 

videl v razumu, temveč v iskanju ugodja v povezavi z zadovoljevanjem gonskih teženj. Menil 

je, da se otrok rodi z gonskimi težnjami in da je v razvoju usmerjen k preseganju takšnih 

teženj, torej iz principa ugodja k principu realnosti (Praper, 1999).  

Psihoanaliza je bila vseskozi tudi razvojna teorija in v diplomskem delu sem povzela temeljne 

koncepte psihoanalitične teorije in njene razlage razvoja, ki so pomembni za razumevanje 

vzgoje v zgodnjem otroštvu. V raziskavi sem si zastavila tri raziskovalna vprašanja, ki so se 

nanašala na poznavanje psihoanalitične teorije s strani strokovnih delavcev, njihova stališča 

do te teorije in njihovo oceno uporabnosti teorije v praksi. 

S pomočjo rezultatov anketnega vprašalnika sem dobila vpogled v poznavanje in uporabo 

psihoanalitične teorije oz. nekaterih njenih spoznanj. Ugotovila sem, da večina pedagoških 

delavcev sicer ocenjuje, da poznajo psihoanalitično teorijo, ki se jim zdi tudi uporabna v 

predšolski vzgoji, vendar pa velika večina anketirancev ni znala navesti niti enega uporabnega 

spoznanja psihoanalitične teorije.  

Posebej me je presenetilo, da prav nihče od anketirancev ni navedel faze psihoseksualnega 

razvoja, saj pedagoške delavce pogosto slišim uporabljati izraze, kot so oralna faza, analna 

faza … 

Pri področjih vzgoje, za katera menim, da bi strokovni delavci morali upoštevati spoznanja iz 

psihoanalitične teorije, sem prav tako ugotovila, da je njihovo razumevanje psihoanalize 

izjemno pomanjkljivo: ne zagovarjajo daljšega uvajanja otrok v vrtec, večinoma ne razumejo, 

da sta seksualna radovednost in izražanje seksualnosti značilna za predšolsko obdobje, ter 
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imajo povsem neprimerna stališča do razvojno značilnega pojavljanja agresivnosti v 

zgodnjem obdobju. 

Zanimivo je primerjati razliko pri odgovorih glede seksualne radovednosti otrok (otroci 

sprašujejo) in seksualnega izražanja (dotikanje, kazanje spolnih organov …). Pri prvem 

odgovoru na vprašanje, ali bi otrokovo vprašanje izkoristili za skupen pogovor v oddelku na 

to temo, so bili strokovni delavci veliko strpnejši in bi otrokom nudili zasebnost, pri drugem 

odgovoru pa nihče ni menil, da je izražanje seksualnosti razvojno primerno. 

Zagotovo pa so me najbolj presenetili odgovori na vprašanje o agresivnem vedenju, saj prav 

nihče ni bil mnenja, da je agresivno vedenje v zgodnjem otroštvu pričakovano in da bi jim 

morali omogočiti sproščanje agresije na primeren način. Očitno v pogledih vzgojiteljev 

prevladuje stališče teorije socialnega učenja, ki pri agresivnem vedenju poudarja vlogo učenja 

(posnemanja) in zanemarja dedni oz. razvojni vidik tega vedenja. 

Le pri toaletnem treningu se mi zdijo strokovni delavci ustrezno poučeni o primernem 

ravnanju, saj je večina anketiranih mnenja, da je treba upoštevati razvojno stopnjo in 

dovzetnost za toaletni trening posameznega otroka. 

Psihoanalitični koncept je zagotovo veliko pripomogel k mojemu razumevanju 

psihoanalitičnega razvoja v zgodnjem otroštvu. Pri delu sem postala veliko bolj potrpežljiva 

in razumevajoča. Otroka vidim kot posameznika in ne le kot člana skupine otrok enake 

starosti. 

Otroci so ranljivi in njihova »usoda« je tudi v naših rokah, zato je naloga nas vseh, da vzgoje 

ne jemljemo kot samoumevne, temveč mora biti ta načrtovan in premišljen proces. 

  



38 

13 VIRI 

Babić, G. (2016). Ojdipov kompleks. V E. Klain in B. Varjačić Rajko (ur.), O psihoanalizi 

povsem odkrito (str. 44–45). Ljubljana: Slovensko društvo za  psihoanalitično 

psihoterapijo in Zavod za psihoterapijo Ljubljana. 

Batistič Zorec, M. (2003). Razvojna psihologija in vzgoja v vrtcih. Ljubljana: Inštitut za 

psihologijo osebnosti. 

Batistič Zorec, M. (2006). Teorije v razvojni psihologiji. Ljubljana: Pedagoška fakulteta. 

Batistič Zorec, M. in Prosen, S. (2011). Priročnik za razvojno psihologijo v programu 

Predšolska vzgoja. Pridobljeno s http://pefprints.pef.uni-lj.si/553/1/Skripta_RP-

2011.pdf. 

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji. (2011). Ljubljana: Ministrstvo za 

šolstvo. 

Boban, S. (2016). Na kavču (dogajanje v sobi psihoanalitika). V E. Klain in B. Varjačić Rajko 

(ur.), O psihoanalizi povsem odkrito (str. 13). Ljubljana: Slovensko društvo za 

psihoanalitično psihoterapijo in Zavod za psihoterapijo Ljubljana.  

Devjak, T., Berčnik, S. in Plestenjak, M. (2008). Alternativni vzgojni koncepti. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta. 

Freud, A. (1995). Uvod u tehniku dječje psihoanalize. Jastrebarsko: Naklada Slap. 

Freud, S. (1938). Očrt psihoanalize. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo. 

Freud, S. (2013). Spisi o seksualnosti. Ljubljana: Društvo za teoretsko psihoanalizo. 

Juriševič, M. (2009). Posebnosti učenja in poučevanju mlajših otrok. V B. Vrbovšek (ur.), 

Učenje v območju bližnjega razvoja (str. 25). Ljubljana: Supra. 

Kozina, A. (2016). Anksioznost in agresivnost v šolah. Ljubljana: Pedagoški inštitut. 

Kristančič, A. (2002). Socializacija agresije. Ljubljana: AA Inserco, svetovalna služba. 

Kurikulum za vrtce. (1999). Ljubljana: Ministrstvo za šolstvo in šport, Urad za šolstvo. 

Lešnik, B. (2009). Temelji psihoanalize. Ljubljana: Založba /*cf.  

Lunaček, M. in Bačer Slabe, R. (30. november 2011). Predšolska vzgoja kot temelj vse 

nadaljnje vzgoje [Video]. Pridobljeno s https://vimeo.com/32934766. 

Pavlovič, B. (2004). Psihoanalitični koncept vrtca (Diplomsko delo). Pedagoška fakulteta, 

Ljubljana. 

Praper, P. (1999). Razvojna analitična psihoterapija. Ljubljana: Inštitut za klinično 

psihologijo. 



39 

Predšolska vzgoja. (2016). Pridobljeno s http://www.stat.si/statweb/pregled-

podrocja?idp=83&headerbar=7. 

Viški vrtci: preventivni – psihoanalitični oddelek. (2016). Pridobljeno s 

http://www.viskivrtci.si/si/321/Osnovni.aspx. 

 

 





 

PRILOGA 

Anketni vprašalnik 

VPRAŠALNIK ZA STROKOVNE DELAVKE IN DELAVCE VRTCA 

Moje ime je Jerneja Nose in sem absolventka Pedagoške fakultete v Ljubljani. V okviru 

diplomske naloge želim raziskati koliko ste strokovni delavci seznanjeni s psihoanalitično 

teorijo, vaša stališča  in uporaba psihoanalitičnih spoznanj v praksi oddelkov javnih vrtcev.   

Pri vprašanjih v nadaljevanju izberite in obkrožite EN odgovor, razen kadar je izrecno 

navedeno drugače. Prosim vas, da odgovarjate iskreno. Anketa je anonimna, rezultate pa bom 

uporabila izključno za namen diplomskega dela. 

1. Vaše delovno mesto: 

a) vzgojitelj/-ica                    b) pomočnik/ -ica vzgojitelja 

 

2. Delovne izkušnje v vrtcu: 

a) 0-5 let, 

b) 6-10 let, 

c) 11-20 let, 

d) 20-30 let, 

e) več kot 30 let. 

3. Starostna skupina v kateri delate: 

a) oddelek prve starostne skupine, 

b) oddelek druge starostne skupine, 

c) kombiniran oddelek. 

  



 

4. Ali poznate katerega od alternativnih vzgojnih konceptov? 

a) DA. Navedite katere:  

b) NE.  

5. Koliko poznate psihoanalitično teorijo? 

a) Ne poznam je (Nadaljujte z vprašanjem 9.). 

b) Zanjo sem slišal/la, a je ne poznam podrobno. 

c) Poznam nekaj osnovnih pojmov in dejstev iz te teorije. 

d) Dokaj dobro poznam to teorijo in tudi spoznanja, ki so uporabna pri vzgoji v vrtcu. 

e) Zelo dobro poznam to teorijo in njena spoznanja, pomembna za predšolsko prakso. 

6. Kje ste slišali oz. se seznanili s psihoanalitično teorijo? Možnih je VEČ odgovorov! 

a) Na srednji šoli. 

b) Pri študiju na fakulteti. 

c) Iz poljudne literature in/ali medijev. 

d) Iz strokovne literature. 

e) Drugo:______________________________________________________________ 

7. Kakšno je vaše stališče do uporabnosti psihoanalitične teorije v vzgoji? Obkrožite 

ustrezno oceno na ocenjevalni lestvici! 

Ni uporabna Malo uporabna Srednje 

uporabna 

Precej uporabna Zelo uporabno 

1 2 3 4 5 

 

8. Katera spoznanja psihoanalitične teorije se vam zdijo uporabna v predšolski vzgoji? 

 

 

 

 

 

 



 

9. Koliko časa bi, po vašem mnenju, morali starši uvajati otroke ob sprejemu v vrtec? 

a) Dolgotrajno uvajanje (od treh tednov do enega meseca, po potrebi tudi dlje). 

b) Srednje dolgo uvajanje (od enega do dveh tednov). 

c) Kratko uvajanje (od enega dneva do največ enega tedna). 

d) Drugo:_______________________________________________________________ 

10. Kdaj menite, da bi morali v vrtcu začeti izvajati toaletni trening? 

a) Upoštevati bi morali razvojno stopnjo in dovzetnost za toaletni trening posameznega 

otroka. 

b) Ko otrok doseže določeno starost. Katero? 

c) Takoj ko otrok pride v vrtec. 

d) Drugo:_______________________________________________________________ 

11. Kako se odzivate na seksualno radovednost otrok (če otroci sprašujejo o spolnih 

organih, spolnih odnosih, spočetju …)? 

a) Seksualno radovednost ignoriram, ker menim, da so otroci premalo zreli za tovrstna  

vprašanja. 

b) Seksualno radovednost preusmerim oz. preložim odgovor, ker mi je nerodno o tem 

govoriti. 

c) Poskušam odgovoriti na vprašanja tako, da otrokom nudim zasebnost pri odgovoru. 

d) Odgovorim na otrokova vprašanja in izkoristim situacijo, da tudi ostalim otrokom 

pojasnim odgovore na vprašanje (uvedem temo spolne vzgoje). 

e) Drugo:_______________________________________________________________ 

12. Kako se odzovete na otrokovo izražanje seksualnosti (dotikanje ali kazanje spolnih 

organov, spodbujanje drugih otrok, da se slečejo ali pokažejo spolne organe …)?          

a) To se mi zdi neprimerno in nedopustno, otroku odločno ukažem, da tega ne sme delati. 

b) Masturbacijo dopuščam (ignoriram), kadar pa otrok kaže svoje spolne organe drugim 

ali spodbuja druge, da se slečejo, povem, da to ni primerno obnašanje.  

c) Primere izražanja seksualnosti izkoristim za pogovor z otroki (spolno vzgojo). 

d) Izražanja seksualnosti v predšolskem obdobju so razvojno primerna, zato jih dopustim 

in se s tem ne ukvarjam. 

 



 

13. Kakšen je vaš pogled na agresivno vedenje otrok? 

a) Menim, da je agresivno vedenje nedopustno in zagovarjam »ničelno toleranco« do 

agresivnosti. Odločno prepovem in po potrebi kaznujem vsako agresivno vedenje. 

b) Agresivno vedenje se mi zdi nedopustno, zato otroku, ki se agresivno vede, povem, da 

me njegovo vedenje osebno prizadene ter mu rečem, naj se usede stran od ostalih 

otrok in premisli o svojem ravnanju. 

c) Menim, da je agresivno vedenje v zgodnjem otroštvu razumljivo, zato otrokom povem 

le, česa ne smejo delati (poškodovati drugih). Ob tovrstnem ravnanju jih ne kaznujem, 

temveč jim omogočim sproščanje agresije na primeren način. 

d) Drugo:_______________________________________________________________ 

 

Hvala za vaš čas. 

Rešen vprašalnik oddajte v za to namenjeno škatlo. 

 


