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POVZETEK 

 

V diplomskem delu sem raziskala možnosti, kako preventivno delujemo na otrokov 

osebnostni razvoj, še posebno na področju predšolske vzgoje (v vrtcu). Za lažje razumevanje 

psihičnih bolezni in obolenj, kot so nevroze in psihoze, sem v prvem delu na kratko 

predstavila teoretično ozadje libidinalnih tipov osebnosti po Sigmundu Freudu in klinične 

strukture duševnega delovanja po Jacquesu Lacanu. Na podlagi tega sem postavila 

raziskovalno vprašanje, do kakšnih nezaželenih pojavov lahko pride v psihičnem razvoju 

otrok in kakšne so možne posledice neprimerne vzgoje otrok v njihovem odraslem življenju. 

V nekaj primerih sem takšne (ekstremne) posledice tudi opisala. V drugem delu sem na 

osnovi študija izbrane literature zasnovala in opisala preventivno delovanje pri otrokovem 

osebnostnem razvoju, ki lahko preprečuje najhujša obolenja nevroz in psihoz. Osredotočila 

sem se na vzgojitelje in strokovne delavce v vrtcu ter na to, kakšne so njihove možnosti 

preventivnega delovanja pri otroku, kako lahko prepoznajo, kdaj gre pri otroku za razvoj v 

nezaželeno smer in kako preusmeriti takšen razvoj v smer zaželenega vedenja. Tako kot ni 

popolne vzgoje, tudi ni popolnega načina, kako preprečiti najhujše oblike nevroz in psihoz, s 

preventivo pa lahko veliko pripomoremo k bolj zaželenemu razvoju otrokove osebnosti in mu 

pomagamo do kakovostnejšega življenja tako v obdobju otroštva kot v odraslem obdobju. 

Vzgojitelji z otrokom preživimo veliko časa in pomembno je, da tudi sami poznamo načine, 

kako preventivno delovati. S tem ne odpravimo le težav, s katerimi se sooča otrok, temveč 

tudi sebi kot vzgojitelju in otrokovi družini oziroma bližnjim izboljšamo bivanje z otrokom. 

 

 

KLJUČNE BESEDE: psihoanaliza, tipi osebnosti, kritične točke otrokovega razvoja, 

preventivna vzgoja. 

  



ABSTRACT 

 

In my diploma thesis I researched the possibilities of how we can have preventive influence 

on a child’s personal development, especially in the field of preschool education (in 

kindergarten). In order to facilitate understanding of psychiatric illnesses and diseases such as 

neuroses and psychoses, in the first part I briefly present the theoretical background of 

libidinal types of personality according to Sigmund Freud and clinical structures of mental 

functioning according to Jacques Lacan. On this basis, I ask a research question: What are the 

undesired phenomena that may occur in the psychological development of children and what 

are the possible consequences of inappropriate upbringing and development of the child in the 

adult life? In some cases, I have also described such (extreme) consequences. In the second 

part, based on the study of selected literature, I designed and described preventive actions in a 

child’s personal development, which can prevent the most serious diseases of neuroses and 

psychoses. I focused on preschool teachers and kindergarten education staff and what their 

options are for preventive action with a child, how they can recognize when a child is 

developing in an undesirable direction and how to re-direct such development into a direction 

of desirable behavior. Just as there is no perfect upbringing, there is no perfect way to prevent 

the worst forms of neuroses and psychoses, but prevention can greatly contribute to more 

desirable development of a child’s personality and help them to live a life of better quality in 

childhood as well as adulthood. Preschool teachers spend a lot of time with children, and it is 

important that we also know how to act preventively, thus eliminating not only the problems 

the child is facing, but also improving our stay with children as preschool teachers and their 

stay with their families or loved ones. 

 

 

KEY WORDS: psychoanalysis, personality types, critical points of a child’s development, 

preventive preschool education. 
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UVOD 

 

Danes obstaja že veliko različnih smernic »pravilne« vzgoje otrok, vendar je o tem, kaj je 

»dobra vzgoja«, težko doseči strinjanje. V diplomski nalogi bomo raziskali, kakšna bi bila 

lahko psihoanalitična priporočila glede vzgoje pri psihičnem razvoju predšolskih otrok. 

Menimo, da je zelo pomemben psihični razvoj otrok v vrtcu večkrat premalo poudarjen. 

Veliko se govori o vsestranskem razvoju otrok, pri tem pa psihološkega zasledimo le 

malokrat. Zelo je pomembno, kaj otrokom damo oziroma nudimo, v kakšne osebnosti bodo 

odrasli in kako bodo znali skrbeti zase, pa tudi, kako se bodo znašli v odnosih z drugimi v 

svojem okolju. To, kakšni bodo otroci, ko odrastejo, seveda ni pogojeno le z vzgojo, vendar 

pa ta k temu močno pripomore. Vprašanje je torej, v kakšne odrasle želimo vzgojiti otroke. 

Tako kot je pomembno telesno zdravje, je pomembno tudi psihično zdravje posameznika. 

 

Diplomsko delo je teoretsko zasnovano ter temelji na študiju in analizi literature. Prvi del 

zajema obravnavo psihoanalitičnega vidika človekove osebnosti po dveh psihoanalitikih: 

Sigmundu Freudu in Jacquesu Lacanu. Predstavili bomo, kaj osebnost sploh je 

(psihoanalitični vidik) in kako jo razlagata navedena avtorja. V drugem delu bosta študij in 

analiza literature zajemala nevroze pri predšolskih otrocih. S pomočjo literature bomo 

raziskali, kako do njih pride in kaj to pomeni za kasnejši razvoj otrok. Osredotočili se bomo 

tudi na vrtec in na to, kako lahko vzgojitelji z vzgojo preventivno delujejo na otroka v primeru 

neželenih psihičnih posledic s ter kakšnimi dejanji vzgoja otroka prispeva ali ne prispeva k 

temu, da mu onemogoča samostojno delovanje v odraslem življenju. Kot zapiše Milivojevič 

(2014: 275), je »način vzgoje direktno povezan z izgradnjo psihičnih struktur in tipa osebnosti 

otrok«. S pomočjo kritičnih točk razvoja in nekaterih drugih dejavnikov bomo raziskali 

preventivno ravnanje, ki otrokov osebnostni razvoj vodi po družbeno zaželeni poti, torej stran 

od nevrotičnih in psihotičnih težav kasneje v življenju. Vključili bomo tudi primere 

ekstremnih obolenj nevroze in psihoze, ki se kažejo v odrasli dobi, če teh nevroz in psihoz ne 

odpravimo oziroma zdravimo v otroštvu. 
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1 OSEBNOST V PSIHOANALIZI 

 

Definicij o tem, kaj je osebnost, je zelo veliko. Nekatere so bolj vsakdanje, druge pa bolj 

znanstvene. Definicije osebnosti se je lotilo veliko avtorjev in nekatere so si precej podobne, 

spet druge imajo zelo različne poudarke in dajejo večji pomen različnim dejavnikom oziroma 

področjem. 

 

Musek (1999) je iz več različnih definicij povzel oziroma strnil najpomembnejša določila 

osebnosti, ki se ponavljajo v več definicijah. Kot prvo določilo osebnosti navaja trajnost in 

spremenljivost. To določilo je pogoj za pojmovanje in prepoznavanje osebnosti. 

Posameznikova osebnost se spreminja in razvija, kljub temu pa ohrani relativno trajnost in 

identiteto. Drugo določilo sta individualnost in splošnost. Individualnost zato, ker je osebnost 

edinstvena, neponovljiva in neizmerljiva kakovost, ki je v veliki meri oprta na samozavedanje 

in samopodobo posameznika. Prav zaradi te individualnosti pa je ta lastnost splošno značilna 

lastnost posameznika. Naslednje določilo sta sestavljenost in celovitost. Osebnost je navznoter 

razčlenjena in kompleksna, kljub temu pa deluje kot celota, kar pa ne pomeni, da je zato nujno 

harmonična in notranje nekonfliktna. Četrto določilo osebnosti sta objektivnost in 

subjektivnost. Posameznik kot osebnost je hkrati akter in objekt. Vsak samega sebe doživlja in 

usmerja na svoj način, pomemben vidik pa je tudi, kako doživlja druge. Zadnje določilo sta 

določenost in avtonomnost. Celotna osebnost je v svetu podvržena določenim zakonitostim, 

hkrati pa je tudi posameznikovo delovanje relativno svobodno, avtonomno in izvira iz 

zavestne volje. 

 

Sigmund Freud si je zastavil vprašanje glede osebnosti, in sicer kako je strukturirana ter 

kakšen je odnos med psihičnim in telesnim. Na podlagi tega vprašanja je dolgo gradil in 

razvijal psihoanalitično teorijo osebnosti. Eden izmed sestavnih delov te teorije je koncept 

otrokovega razvoja (Batistič Zorec, 2014). 

 

Freud (1977) deli osebnost na tri plasti oziroma psihične instance: Ono oziroma Id (njegova 

vsebina je vse, kar je podedovano, prirojeno in konstitucionalno, vse življenje ostaja 

najpomembnejši, vsebine so nezavedne), Jaz oziroma Ego (obvladuje hotene gibe, kar sam 

doživlja, njegovi nalogi sta samopotrditev in samouveljavljanje, zunanji svet z aktivnostjo 

spreminja sebi v prid) in Nadjaz oziroma Superego (nadaljuje vpliv staršev – njegova vsebina 
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je vse, kar je prevzeto od staršev, vzgoje in socializacije). V tretji etapi Ojdipovega kompleksa 

naj bi prišlo do simbolne identifikacije otroka z zastopnikom simbolnega Zakona, kar privede 

do razrešitve Ojdipovega kompleksa. To identifikacijo imenujemo Ideal-Jaza. Če je oče 

zastopan kot tisti, ki ima falus, se v subjektu ponotranji kot Ideal-Jaza. Od tega trenutka dalje 

je Ojdipov kompleks v zatonu (Lacan, 2004). Periferni del Jaza je v stiku z zunanjim svetom 

in ima značaj zavestnega, notranjost Jaza, ki predstavlja predvsem miselne procese, pa ima 

značaj predzavestnega. Ono ima kakovost zunaj zavestnega ali bolj natančno nezavednega, ki 

se formira v procesu odraščanja. Nezavedno je tudi zato, ker so bile določene komponente 

nagona in želje za zavest nesprejemljive in zato izrinjene v nezavestno. Vsebine Nadjaza pa 

so delno v zavedne in delno nezavedne (Freud, 1977). Ideal-Jaza predstavlja instanco 

ponotranjenih simbolnih norm ter predstav staršev in drugih simbolov avtoritete. Nadjaz 

izvira iz otroških fantazem, ki vsebujejo veliko agresije, besa, ki je povzročen s strani staršev. 

Poleg tega pa predstavlja deloma nezavedni produkt procesa Ideala-Jaza, katerega značilnost 

je, da subjektu nalaga užitek (Žižek, 1985). 

 

Polno oblikovan subjekt je subjekt, ki je potopljen v simbolni red (to je jezik kot govorica z 

običaji in institucijami). V procesu vstopa človeka v diskurz pride do simbolne kastracije 

(Lacan). Prehod subjekta v družbo oziroma kulturo s simbolno kastracijo pomeni, da se otrok 

loči od prvotne povezanosti z materjo (drugim) in da se izgradi Ideal-Jaza kot del Jaza. Poleg 

izgraditve Ideala-Jaza je to lahko tudi travmatična izkušnja, saj to pomeni, da otrok mora 

postati subjekt, torej podrejen pravilom in normam družbe, ki ji pripada, jih sprejeti, to pa 

pripelje do tega, da absolutna individualnost subjekta ni mogoča, pa tudi, da lahko pride do 

formiranja deloma nezavedne strukture užitka, ki v primerih, ko ta struktura pride v nasprotje 

z družbenimi normami, proizvede konflikt v osebi ter lahko tudi med posameznikom in 

družbo. Osnovo subjektivnosti v Lacanovi psihoanalizi zato predstavljata zakon in kastracija 

(Završnik, 2009). 
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1.1 SIGMUND FREUD: LIBIDINALNI TIPI OSEBNOSTI 

 

Sigmund Freud je želel določiti minimalno število libidinalnih tipov, ki bi pomagali pri 

obravnavi pacientov na analitični kliniki. Libidinalni tipi, ki jih opisuje Freud, so povezani s 

problematiko libidinalnih razporeditev. Struktura fantazije1 in vzorec formacije simptoma 

pacienta sta povezana z njegovo libidinalno ekonomijo2, in sicer zato, ker je simptom povezan 

s spolnim življenjem osebe. Simptom pa ima smisel samo s kontekstom pacientove temeljne 

fantazije (fantazme). Simptom in temeljna fantazma imata elemente zavednega in 

nezavednega. Teorija o libidinalnih tipih pojasnjuje klinične podatke in analitikom omogoča, 

da jo lahko uporabijo pri svojem delu na kliniki pri analiziranju svojih analizantov. Freud 

poudarja, da je treba opraviti še veliko dela pri vzročnih dejavnikih nevroz. Če poskušamo 

povezati Freudovo teorijo libidinalnih tipov s tipologijo mentalnih struktur v Lacanovi kliniki, 

jo lahko uporabimo kot orodje za diagnosticiranje na Freudovem polju (Srivinasan, 1991). 

 

Spolni nagon (eros) vpliva predvsem na konstruktivna dejanja (na primer ljubezen in 

altruizem), iz njega izvira psihična energija libido. Zelo velik poudarek je Freud namenil 

pojmu seksualnosti, ki pa v njegovi teoriji zajema vse, kar je povezano s telesnim užitkom in 

derivati, ki so sublimacija nagona, zato je o seksualnosti govoril že pri otrocih (Batistič Zorec, 

2014). Pri novorojencu se kali seksualnih vzgibov nekaj časa prosto razvijajo, nato jih doleti 

vedno več zatiranja. Ovire pri seksualnem življenju predstavljajo gnus, občutek sramu ter 

zahteve estetskih in moralnih idealov. Seksualno življenje otrok postane okrog tretjega ali 

četrtega leta dostopno za opazovanje. Infantilna seksualnost se med drugim izraža tudi v 

obliki sesanja, ki pa je sesanje iz ugodja, na primer sesanje palca, ne pa sesanje zaradi 

hranjenja. Je ritmično ponavljanje, ki prinese neko zadovoljitev in ugodje. Seksualna 

dejavnost se najprej opre na dejavnosti, ki so pomembne za samo preživetje dojenčka oziroma 

otroka, od tega se ločijo šele kasneje (Freud, 1995). Za dojenčke in otroke tako telesni užitek 

 
1 Lešnik (2009) navaja, da je Freud fantazijo definiral kot izpolnitev želje (najočitnejši primer je sanjarija). 

Fantazijo sestavlja dogajanje, v katero je jaz vključen kot eden izmed glavnih dejavnikov. Nesprejete in 

prepovedane fantazije potlačimo v nezavedno, kjer v predzavestnem oblikujejo derivate, ki se nato vključijo v 

zavestno misel. Za psihoanalizo je odkrivanje strukturirajočih fantazij pomembno, ker te oblikujejo psihično 

realnost, organizirajo predstave v simptomske tvorbe, na primer s projekcijo uresničujejo obrambna prizadevanja 

in usmerijo mišljenje kot ciljne predstave. 
2 Vsa psihopatologija izhaja iz ekonomskih procesov, in sicer ugodnih (ustvarijo energetsko ravnotežje) ter 
neugodnih (porušijo energetsko ravnovesje), ki se ravnajo po ekonomskih načelih. Razlike med energetskimi 

nivoji vzburjenih lokacij zastopajo funkcije živčnega sistema, ki se nahajajo v psihičnem aparatu (»fikcija« ali 

konstrukt, s katerim je Freud predstavil psihične funkcije). Vsi psihični mehanizmi izvajajo ekonomske 

operacije, temeljna je zasedba (Lešnik, 2009). 
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na začetku pomeni tudi hranjenje, izločanje, nato materino naklonjenost in podobno. 

Fantazije, ki jih imamo (misli in občutja) v našem življenju, so – prav tako kot dejanski 

dogodki v življenju – zelo pomembne (Batistič Zorec, 2014) in v freudovski teoriji povezane 

z nagonsko strukturo. 

 

 

 

1.1.1 TVORJENJE LIBIDINALNIH TIPOV OSEBNOSTI 

 

Človekov libido je zelo zapleteno sestavljen, razvije se iz prispevkov številnih komponent in 

delnih nagonov. Periferna vzburjenja nekaterih specifičnih delov telesa, kot so genitalije, usta, 

zadnjik in sečnica (erogene cone), dajejo bistvene prispevke k seksualnemu vzburjenju. 

Dražljaji iz omenjenih mest ne doživijo vsi in v vsakem življenjskem obdobju enake usode. 

Za seksualno življenje je uporaben le del teh dražljajev, medtem ko se drugi del preusmeri k 

drugim ciljem. V času od zaključenega petega do enajstega leta starosti se na račun teh 

dražljajev iz erogenih con v duševnem življenju ustvarijo reakcijske tvorbe oziroma protisile, 

kot so sram, gnus in morala. Te se kasneje močno upirajo delovanju seksualnih nagonov. 

Freud na podlagi svojih analitičnih izkustev sklepa, da imata sadizem in analna erotika 

vodilno vlogo v neki »predgenitalni organiziranosti«, ki obstaja v razvoju človeškega libida 

pred obdobjem primata genitalij (Freud, 2013).  

 

Freud (2013: 23) celo navaja formulo, kako se iz pomembnih nagonov izoblikuje dokončni 

značaj: »/…/ stalne značajske poteze so bodisi nespremenjeni nasledki izvornih nagonov, 

njihova sublimacija, ali pa so reakcijske tvorbe zoper njih.«  

 

 

 

1.1.2 TRIJE OSNOVNI/ČISTI LIBIDINALNI TIPI OSEBNOSTI 

 

Tri osnovne oziroma čiste libidinalne tipe lahko ločimo glede na prevladujočo razporeditev 

libida po posameznih delih duševnega aparata. Freud jih v povezavi s psihologijo poimenuje 

kot erotični, narcistični in prisilni tip. Čisti tipi so izpeljani iz teorije libida. Ker prevladuje 

ena sama duševna instanca, imajo več možnosti, da se kažejo kot čiste značajske podobe. Vsi 
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ti tipi imajo malo možnosti oziroma pogojev za nevrozo in vsi lahko shajajo brez nje (Freud, 

2013). 

 

 

 

1.1.2.1 EROTIČNI TIP 

 

Erotični tip je v svoji čisti obliki dokaj pogost. Za erotike ima večji pomen biti ljubljen kot pa 

ljubiti. Osnovni interes je zanje to, da so posvečeni ljubezenskemu življenju, in prav na tem 

področju jih lahko obvladuje strah, saj se bojijo, da bodo izgubili svojo ljubezen. Ta strah jih 

pripelje do tega, da postanejo odvisni od drugih, še posebno tistih, ki bi jim to ljubezen lahko 

odrekli. Ta tip osebnosti v kulturnem in družbenem pogledu zastopa osnovne nagonske 

zahteve Onega, ki so se mu druge psihične instance podredile. Različice tega tipa se 

oblikujejo na osnovi prepletanja z drugima dvema tipoma, pomembna pa je tudi količina 

razpoložljive agresije. V primeru obolenja se pri teh ljudeh razvije histerija (Freud, 2013). 

 

Erotiki poskušajo v odrasli dobi ponovno čutiti ljubezen, ki so jo občutili v zgodnjem otroštvu 

od svoje matere. Po navadi pa odkrijejo, da nobena ljubezen, ki so je deležni kot odrasli, ni 

primerljiva s tisto, ki so jo prejemali od matere ali skrbnikov v otroštvu. Celo življenje 

poskušajo najti zamenjavo za mater oziroma njeno ljubezen do njih (Srivinasan, 1991). 

 

 

 

1.1.2.2 PRISILNI TIP 

 

Pri prisilnem tipu prevladuje Nadjaz, ki se je pod velikim pritiskom ločil od Jaza. Ne 

obvladuje ga izguba ljubezni, temveč tesnoba vesti. Izraža notranjo odvisnost, ni pa odvisen 

od drugih ljudi. V socialnem pogledu postane pristen, pretežno konservativen nosilec kulture 

in razvije veliko mero samostojnosti. V primeru obolenja se pri teh ljudeh razvije prisilna 

nevroza (Freud, 2013). 

 

Z izrazom prisila je Freud poimenoval notranji imperativ. Lahko se uresniči v nezavednih 

vedenjskih vzorcih in sili k določenim mislim ali vedenju. Izhaja iz gonskega vzgiba, za 

katerega je značilna neizprosnost. Prisila ponavljanja ne vsebuje nobenega notranjega boja, 
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subjekt v tem le uresničuje vzor, ki je nezaveden in izvira iz travme. Prisilne misli so 

nadomestek za dejanje, istočasno zadovoljujejo gon in na regresiven način premestijo 

konflikt, ki je na območju dejanja, v območje misli. Čeprav se subjekt tem mislim upira, mu 

jih ne uspe zatreti (Lešnik, 2009). 

 

 

 

1.1.2.3 NARCISTIČNI TIP 

 

Za narcistični tip velja, da ni nobene napetosti med Jazom (Idealom-Jaza) in Nadjazom. Ti 

ljudje nimajo prevlade erotičnih potreb, njihov osnovni interes je samoohranitev. Narcistični 

tip je bistveno negativno opredeljen, to pa zato, ker Jaz razpolaga z veliko mero agresije. To 

se zelo odraža v pripravljenosti na aktivnost, v ljubezenskem življenju ima namreč prednost 

ljubiti in ne biti ljubljen. Ljudje tega tipa so neodvisni, jih je težko prestrašiti in so dobra 

opora drugim, poleg tega prevzemajo vloge voditeljev in spodbujajo kulturni razvoj ali pa 

rušijo obstoječe stanje. V primeru obolenja se pri teh ljudeh razvije psihoza in imajo veliko 

bistvenih pogojev za hudodelstvo (Freud, 2013). 

 

Libidinalna investicija v Jaz (zaverovanost vase) le prekriva oziroma nadomešča močno 

sovraštvo subjekta do sebe, do lastne neobvladane agresivnosti in neznosno tesnobo pred 

objektom. Ker subjekt ni zmožen normalne objektne relacije in ga je objekta strah, investira 

libidinalno energijo v Jaz (Žižek, 1985). 

 

 

 

1.1.3 TRIJE MEŠANI LIBIDINALNI TIPI OSEBNOSTI 

 

Mešane tipe srečamo veliko pogosteje kot čiste libidinalne tipe. Erotično-prisilni, erotično-

narcistični in narcistično-prisilni tip glede na znanja, pridobljena iz analiz, dopuščajo dobro 

razvrstitev individualnih psihičnih struktur. Mešani tipi imajo v primerjavi s čistimi tipi več 

pogojev za nevrozo, vendar pa tudi ti lahko shajajo brez nje (Freud, 2013). 
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1.1.3.1 EROTIČNO-PRISILNI TIP 

 

Vpliv Nadjaza omejuje prevlado nagonskega življenja. Hkrati pa je oseba tega tipa odvisna od 

novih ljudi in zapuščine (znanja, podedovanih lastnosti, tradicije, navad itd.) svojih staršev, 

vzgojiteljev in vzornikov. Odvisnost pri tem tipu doseže najvišjo stopnjo (Freud, 2013). 

 

 

 

1.1.3.2 EROTIČNO-NARCISTIČNI TIP 

 

Erotično-narcistični tip je od vseh najpogostejši, saj združuje nasprotja, ki se v njem 

medsebojno ublažijo. V primerjavi z drugima dvema erotičnima tipoma sta pri tem agresija in 

aktivnost združljivi s prevlado narcizma (Freud, 2013). 

 

 

 

1.1.3.3 NARCISTIČNO-PRISILNI TIP 

 

Narcistično-prisilni tip tvori kulturno najdragocenejšo različico. Poleg njegove zunanje 

neodvisnosti in upoštevanja vesti ima še zmožnost odločnega delovanja (Freud, 2013). 

 

 

 

1.1.4 DRUGI PSIHOLOŠKI TIPI/KARAKTERJI 

 

Lešnik (2009) navaja, da je edini značaj, ki je konsistentno obdelan, analni značaj. Freud in 

nekateri drugi avtorji omenjajo še nekatere druge značaje, vendar ni nobeden opisan tako 

natančno kot analni. Omenjeni značaji so oralni, uretralni in falični značaj. 

 

 

 

 

 



9 

 

1.1.4.1 EROTIČNO-NARCISTIČNO-PRISILNI TIP (MEŠANI TIP) 

 

Freud omeni še en mešani tip, ki je teoretično možen, in sicer erotično-narcistično-prisilni tip. 

V praksi pa tak tip ne more obstajati, saj to ni več tip, temveč absolutna norma oziroma 

idealna harmonija. Fenomen tipa nastane zato, ker sta bili od treh, ena ali dve poglavitni 

aplikaciji libida v duševni ekonomiji privilegirani na račun drugih (Freud, 2013). 

 

 

 

1.1.4.2 ANALNI KARAKTER 

 

»Analni karakter« (značaj) je dokaj pogost tip, ki v sebi združuje tri značajske lastnosti: 

redoljuben, varčen in svojeglav. Te lastnosti izhajajo iz nagonskih virov analne erotike in 

nakazujejo okrepljenost analno-erotične komponente v seksualni konstituciji oseb s temi 

lastnostmi. Redoljuben pomeni telesno čistočo, vestnost pa velja pri izpolnjevanju vseh 

dolžnosti. Varčnost in svojeglavost sta med seboj bolj povezani kot z redoljubnostjo ter sta 

tudi bolj stalen del celotnega kompleksa. Nasprotje redoljubnosti bi bila neurejenost ali 

nemarnost, varčnost se stopnjuje do skoposti, svojeglavost pa do trme. Na trmo se najlažje 

vežeta maščevalnost in nagnjenost k jezi. Zgodnja otroška doba teh oseb nam pove, da je 

razmeroma dolgo trajalo, preden so uspele premagati infantilno nezmožnost zadrževanja blata 

in urina. Kot dojenčki so se branili izprazniti črevo, ko so jih posadili na kahlico, saj so s 

pomočjo defekacije dosegali dodatno ugodje. Iz teh znamenj Freud sklepa na prekomerno 

erogeno poudarjenost analne cone v njihovi prirojeni seksualni konstituciji. Po minulem 

otroštvu pri njih ni več moč zaslediti teh šibkosti in svojskosti, zato Freud domneva, da je 

konstantnost omenjenih lastnosti v njihovem značaju najverjetneje povezana z usahnitvijo 

analne erotike. O »analnem karakterju« pri odraslih osebah pa lahko govorimo takrat, ko te 

erogenost analne cone ohranijo v odrasli dobi, na primer pri določenih homoseksualcih. Ne 

smemo pozabiti tudi na možnost, da so drugi karakterni kompleksi povezani z vzdraženji 

določenih erogenih con. Freud dodaja, da je do leta 1908 spoznal le še neizmerno »pekočo« 

častihlepnost nekdanjih enuretikov (Freud, 2013). 
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1.2 JACQUES LACAN: KLINIČNE STRUKTURE DUŠEVNEGA 

DELOVANJA 

 

Lacan navaja (2010), da libido ni nič bežnega, fluidnega ter da se ne porazdeljuje in kopiči v 

središču ponujenega s strani subjekta. Libido predstavlja organ, in sicer v dveh pomenih 

besede: organ kot del organizma in organ kot orodje (Lacan, 2010). 

 

 

 

1.2.1 TVORJENJE KLINIČNE STRUKTURE DUŠEVNEGA DELOVANJA 

 

Oblikovanje subjekta omogoči Ime-Očeta3, ki subjekt podredi oziroma uvede v zakon 

simbolnega reda, s tem pa poruši imaginarni odnos, ki ga imata mati in otrok. Simbolni oče 

subjektu omogoči dostop do želje prav s podreditvijo zakonu. Na ta način željo prilagodi 

oziroma jo naredi takšno, da je za zakon sprejemljiva. Ob navzočnosti dejanskega očeta pa je 

pomembno, kako se v diskurzu do matere vede oziroma pojavlja. Je namreč nekdo, ki ima 

falos in mora zato zahtevati identifikacijo s seboj in postavljati zakon ter prepoveduje željo 

matere. Prek reguliranja materine želje vpelje subjekt v kastracijo. Ideal-Jaza se v subjektu 

oblikuje prek simbolne identifikacije z očetom oziroma splošneje z nosilcem simbolnega 

Zakona. Oče s simbolno funkcijo prepoveduje užitek z materjo in zato mora biti ubit (Salecl, 

1993). 

 

 

 

1.2.2 TRI KLINIČNE STRUKTURE DUŠEVNEGA DELOVANJA 

 

Glede na odnos do Zakona Lacan opredeli tri klinične osebnostne strukture, ki so: nevrotik, 

psihotik in perverznež. Čiste nepatološke pozicije po njegovem mnenju sploh ni, najbolj se ji 

približa nevrotična struktura, saj gre ta skozi vse tri faze Ojdipovega kompleksa, ki je 

»pravilno« razrešen in zato velja za »normalno«. Oseba s psihično osebnostno strukturo 

 
3 Ime-Očeta je simbolna funkcija oziroma prenašanje le-te – zato da deluje, ni nujno, da je prisoten biološki oče, 

dovolj je odnos, ki ga ima oseba (na primer mama) do njega. Očetovska metafora (Ime-Očeta) se identificira z 

likom zakona (Salecl, 1993). 
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psihotika lahko v najslabšem primeru postane množični morilec, perverznež pa serijski 

morilec (Završnik, 2009). 

 

 

 

1.2.2.1 PSIHOTIK 

 

Psihotik ima poseben odnos do realnosti, in sicer se ta kaže kot konflikt med jazom in 

zunanjim svetom. Svojo izgubljeno realnost nadomesti z navidezno realnostjo. Posameznik 

dogodke in komunikacije dojema kot resnične, čeprav izvirajo iz njegovih halucinacij in so v 

celoti namišljeni. Ojdipski oče kot nosilec Zakona, kot tisti, ki ima falus, regulira željo matere 

in bi moral subjekt uvesti v simbolno kastracijo, ne deluje. Ojdipski oče bi moral biti za 

pravilno delovanje »ubit«, in ker ni bil, subjekt zato nima vzpostavljene instance Ideala-Jaza 

(Završnik, 2009). 

 

Pri psihozi bistven del predstavlja nezavedno, ki pa pri posamezniku ni funkcionalen. 

Posameznik lahko tendenco sprejetja deluzijskega sistema sprejme kot organizirano realnost. 

Ti dogodki niso spontani, temveč so začasne rešitve, s katerimi skuša psihotik prekriti prepad 

v verigi označevalcev. Lacan to označi kot predelavo označevalca, iz katere izhaja težava 

imaginarnega. To traja toliko časa, dokler ne doseže ravni, na kateri se označevalec in 

označenec stabilizirata v deluzijsko metaforo, ki je pogosteje statična kot dinamična 

(Derganc, 2013). 

 

 

 

1.2.2.2 NEVROTIK 

 

Nevrotik ne zmore navezati svoje želje na kogar koli, zato mora na mesto Drugega postaviti 

specifično osebo. Slabo je prilagojen na višje nivoje hierarhije, saj sta želja in zakon v 

konfliktu, želja namreč ovira njegovo podreditev zakonu. Ideje in želje, ki jih nevrotik ne 

more realizirati zaradi sledenja pravilom, nazaj iz nezavednega prihajajo v obliki sanj, 

humorja ali v obliki govornih spodrsljajev (Derganc, 2013). 
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Potlačitev seksualnih tendenc je za nevrotika značilnost, saj gre za konflikt med Jazom in 

Onim. Ta konflikt se običajno kaže v obliki fobije, obsesivne nevroze ali histerije (Završnik, 

2009). Nevrotik je v temelju negotov glede svoje seksualne zadovoljitve in niti ne ve, kje bi jo 

lahko našel. Zaveda se, da obstaja primanjkljaj na tem področju, in zato vpelje iskanje 

izgubljenega objekta, kar imenujemo želja (hrepenenje po), ta želja pa implicira neko 

odsotnost. Obsesivni nevrotik ne potrebuje nikogar v svoji družbi, veliko časa nameni 

pogovorom s samim seboj, težko se odpre drugim – zanj je značilna intrasubjektivnost 

(Miller, 2001). 

 

 

 

1.2.2.3 PERVERZNEŽ 

 

Za perverzneža je lahko Ojdipska kastracija fizična realnost (prepričan je, da deklicam 

sčasoma zraste penis). Perverzneža bi lahko opisali tudi kot nikoli odraslo osebo, ki ohrani 

zgodnje (otroško) prepričanje tudi v odraslosti in ga ne predela, posledica tega pa je, da niha 

med fantazmatskima reprezentacijama dveh ženstvenih objektov. Pri njem igrajo pomembno 

vlogo fantazije, simbolno moč pa predstavlja fetiš, ki je bil prenesen iz manka – fetiš 

nadomesti tudi nekaj, kar v realnosti sploh ni manjkalo. Perverzneži pod vprašanje postavljajo 

uveljavljena prepričanja, zato spodkopljejo uveljavljane resnice in logike. Namen tega je 

dokazovanje, da je tudi navidezno očitna percepcija vedno vprašljiva, to pa pripelje do 

nezanesljivega simbolnega reda (Derganc, 2013). 

 

Perverznež predstavlja subjekt, pri katerem razcepljenost ni popolna zaradi simbolne 

kastracije. To se kaže v obliki sadizma, mazohizma, ekshibicionizma, voajerizma in zgoraj 

omenjenega fetišizma. Zakon jim predstavlja objekt želje, v simbolni red bi ga morala vpeljati 

kastracija, ki jo skuša dokončati sam. V kasnejšem življenju perverznež igra igro, ki ni nikoli 

kočana, v njej pa falus ni nikoli čisto prisoten ali odsoten – to igro igra zato, ker se kot subjekt 

poistoveti s falusom (Završnik, 2009). Za perverzneža problem predstavlja to, da je našel 

objekt seksualne zadovoljitve, vendar ta ni prave vrste. Diagnoza lahko temelji na objektivnih 

podatkih deviantne seksualnosti. Perverznež potrebuje obstoj Drugega, ta je pravzaprav nujen. 

Da bi bili lahko instrument užitka, bi morali omogočiti, da Drugi obstaja, zato je sublimacija 

pogosto odrešitev za perverzijo (Miller, 2001). 
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2 NEZAŽELENI POJAVI V PSIHIČNI STRUKTURI 

 

Da lahko govorimo o motenosti, nikakor niso dovolj le nevrotični simptomi, ki jih zamenjamo 

za nevrozo. Ti simptomi so lahko znak konflikta z okoljem ali pa specifične razvojne krize pri 

otroku. Takšna »nevroza« je bolj plodni moment, ne pa motenost (Praper, 1995). 

 

Mentalno ravnovesje temelji po eni strani na fiksnih odnosih med notranjimi instancami in 

njihovimi strukturami, po drugi strani pa na fiksnih odnosih med celotno osebnostjo in pogoji, 

ki jih ustvarja okolje. Ti odnosi se spremenijo s kakršnim koli povečanjem ali zmanjšanjem v 

derivatih Onega. Natančne meje med »nevrotičnim« in »normalnim« je težko določiti. Število 

posameznikov, ki prehajajo iz množice »zdravih« v množico »nevrotičnih«, je večje kot 

število posameznikov, ki prehajajo v nasprotni smeri. To velja tako za odrasle kot za otroke, 

pri čemer je pri otrocih mejo med »nevrotičnim« in »normalnim« še težje postaviti kot pri 

odraslih (Freud, 1972). 

 

Freud (v Lešnik, 2009) je skupaj z vpeljavo aktualne nevroze vpeljal tudi (dokaj drzno) tezo, 

ki pravi, da je seksualna nezadovoljenost sama po sebi patogena. 

 

Najpomembnejša genetična razlika med nevrozo in psihozo je po mnenju Freuda (1977) v 

tem, da je nevroza nekakšen rezultat konflikta, ki se zgodi med Jazom in njegovim onim, 

psihoza pa je nepretrgano nadaljevanje takšne motnje (nevroze) med odnosi Jaza in zunanjega 

sveta. 

 

 

 

2.1 NEVROZE 

 

Termin otroška nevroza se uporablja le, kadar je nedvoumno ugotovljena nevrotična psihična 

struktura pri otroku. Eden izmed dejavnikov nevroze je notranji konflikt, ki postane nevaren, 

kadar gre za trajno nezmožnost ustreznega uresničevanja nagonskih teženj, ki so življenjsko 

pomembne. Da preprečimo nadaljnje frustracije konflikta, njegove težnje potlačimo v 

nezavedno. Za nastanek nevroze so torej močni dejavniki povezani z otroštvom oziroma z 

izkrivljenim razvojem osebnosti. Pri nastajanju nevroze sodelujejo tudi mehanizmi aktivnega 
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pozabljanja, ki omogočajo, da iz zavesti odstranimo boleče konflikte – Freud jih imenuje 

obrambni mehanizmi. Nevroza lahko napreduje do stopnje, pri kateri nam ne določa le 

življenjskega stila, temveč preplavi tudi doživljanje samega sebe. Glavni izvori za nevrotično 

obolenje tičijo v zavrtosti teženj, strahu in stiski, ki se pojavljajo ob samih potrebah. Vse 

navedeno pa se povezuje tudi s slabo integriranim in neutrjenim otrokovim Jazom. Ta namreč 

otroku ne omogoča, da bi aktivneje iskal prilagoditve (Praper, 1995). 

 

Po Freudu (2013) so povodi za nevrozo frustracije, notranji konflikti, konflikti med tremi 

velikimi psihičnimi instancami, konflikti znotraj libidinalne ekonomije (posledica naše 

biseksualne zasnove) ter konflikti med erotičnimi in agresivnimi nagonskimi komponentami. 

Stanje nevrotikov razkriva, da jim je pri ključni nalogi, da postanejo »normalni« odrasli, 

spodletelo. To pomeni, da se kot odraščajoči individuumi niso ločili od avtoritete staršev, kar 

je sicer zelo boleč zastavek razvoja, hkrati pa tudi najnujnejši del. 

 

Poleg termina otroška nevroza Praper (1995) uporabi še štiri termine, ki so specifični za te 

nepravilnosti v razvoju otrok. Termin psihosocialne motnje pokriva otroške nevroze v 

povezavi z notranjim trpljenjem otroka in motnjami vedenja – te motnje se nanašajo bolj na 

trpljenje okolja kot pa na otroka samega. Ta termin bolj poudarja vlogo socialnih dejavnikov, 

najprimernejši pa je za situacijsko pogojene krize – z njim ne moremo pridobiti ocene o 

otrokovi notranji psihični strukturi. Motnje vedenja v primerjavi s klasično nevrozo 

predstavljajo simptomatsko sliko, ki je malo drugačna, vendar vseeno nastaja na prej opisanih 

zavrtostih. Iz zavrtosti se simptomatika zaradi šibkega Jaza (ega) in neadekvatnega Nadjaza 

(superega) spremeni v zavrto vedenje. To pomeni, da iz doživljanja tesnobe sledi premik v 

vedenje, ki postane manifestno destruktivno zaradi zavrtih agresivnih teženj – to vedenje se 

zgodi brez lastne odgovorne udeležbe. Če pride do spremembe iz doživljanja v moteče 

vedenje, se prognoza poslabša, obstaja namreč nevarnost, da se bo otrokov razvoj usmerjal v 

motnje osebnosti. K temu pripomore tudi šibka struktura Jaza (ega), to pa zato, ker je imel 

otrok premalo priložnosti, da bi ponotranjil trdne emocionalne vzorce, ali pa ima slabše 

predispozicije, mogoče tudi hiperaktivnost ali emocionalna impulzivnost, lahko tudi oboje. 

Termin emocionalne motnje se nanaša na neobičajno emocionalno odzivanje in reagiranje, ki 

je najznačilnejše za psihotična obolenja. Po mnenju Kannerja bi morali ta termin izpustiti iz 

klasifikacij, saj je preveč približen, da bi mu lahko pripisali strokovno vrednost (Praper, 

1995). 
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Nevrozo določa etiologija simptomatske tvorbe, analiza pa pokaže simptome različnih 

etiologij. Prav zaradi tega je zelo verjeten soobstoj različnih nevroz. Psihični konflikt se 

namreč okrepi ali na novo zastavi na različnih točkah v zgodnjem razvoju – libidinalnih 

dobah. Nevrozo zaznamujeta vzburjenje (ni ga mogoče odvesti) in njegova vezava v simptom. 

Razen aktualne nevroze, ki jo povzroči trenutna seksualna nezadovoljivost, imajo druge 

nevroze skupno dinamično etiologijo. Njihov izvor je v konfliktu (simbolično izražen) med 

potlačeno in potlačujočo instanco. Nevroza poskuša omejiti Ono in ga veže v simptomske 

tvorbe, te tvorbe pa se pripenjajo na dele realnosti (Lešnik, 2009). 

 

Nekaj tipov nevroze (Lešnik, 2009): 

̶ aktualna nevroza: nastane zaradi sedanje seksualne nezadovoljenosti. Podlaga za ta tip 

nervoze so učinki kemičnih sprememb v spolnih organih (navedene spremembe so 

posledica nezadostnega odvajanja vzburjenja – seksualna zadržanost, masturbacija); 

̶ psihonevroza: nastane zaradi preteklih doživetij seksualne nezadovoljenosti. Kot 

bolezenska kategorija koncept psihonevroze ni več v uporabi. Nekatere vsebine se danes 

uporabljajo v današnjem konceptu psihosomatskih motenj; 

̶ fobična nevroza: beseda fobija4 se uporablja za simptom, ki subjektu vzbuja tesnobo. 

Stopnjuje se lahko do panike, ki jo subjekt občuti v določeni situaciji ali pred določenim 

objektom; 

̶ mešana nevroza: histerija je temeljna organizacija, druge nevroze so mešane že zaradi 

tega, ker vključujejo tudi histerijo. Ta etiologija se ne omeji le na področje nevroz, 

temveč obstaja tudi na primer med psihozami in perverzijami; 

̶ narcistična nevroza: koncept se sprva ujema s psihozo, vendar Freud s tem konceptom ni 

poimenoval vzroka afekcije, temveč proces, ki deluje pri hudi prizadetosti Jaza (vzrok ni 

pomemben). Psihoanalitična obravnava in transfer nista možna, ker gre za afekcijo, pri 

kateri je libido odtegnjen z objektov in premeščen na Jaz. Zaradi tega je narcistična 

nevroza nasprotje transferne nevroze; 

̶ tesnobna nevroza: značilni so tesnobna pričakovanja in tesnobni napadi, nadomeščajo pa 

jih lahko kronična telesna stanja. Tesnobna nevroza se od histerije in prisilne nevroze, ki 

sta pogosto kombinirani v mešani nevrozi, loči po nakopičenem seksualnem vzburjenju, 

ki ostane psihično nepredelano; 

 
4 Fobije se pojavijo tudi pri psihozi, prisilni nevrozi in tesnobni histeriji. 
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̶ transferna nevroza: v transfernem procesu obnavlja otroško nevrozo, razrešitev oziroma 

razrešitev konflikta, ki ga obnavlja, pa je zelo pomembna za uspešno psihoanalitično 

obravnavo, med katero se sama nevroza tudi razvije; 

̶ travmatska nevroza: simptomi vključujejo prisilne elemente, na primer premlevanje 

travmatskega doživetja ter ponavljanje in tesnobne elemente, kot sta na primer 

nespečnost in nočne more. Pri tej nevrozi gre za vzburjenje, ki ga ni mogoče potlačiti, po 

Freudovi teoriji travme pa bi se morala potlačitev obnavljati. Travmatski učinek izvira iz 

preplaha, ki se naveže otroško doživetje; 

̶ značajska nevroza: lahko je asimptomatska, kar je v nasprotju z nevrozami, saj te 

temeljijo na tvorbi simptoma. V značajske poteze je lahko vključena tudi obramba pred 

gonskim vzgibom, in sicer tako, da te onemogočijo vzgib ali pa ga preusmerijo. Lahko 

tudi uresničujejo občutke krivde in vežejo tesnobo. Na ta način se Jaz zavaruje pred 

konfliktom, ki ga je doživel v otroštvu. Danes je ta koncept nadomestila kategorija 

osebnostnih motenj. 

 

 

 

2.1.1 OBRAMBNI MEHANIZMI 

 

Simptomi, ki so nevrotski ali psihopatološki, se pogosto pojavljajo v obliki poudarjenih 

obrambnih mehanizmov. Obrambno delovanje posameznika je lahko zelo zapleteno, 

posamezni obrambni mehanizmi prehajajo med seboj, dokler niso novi pogoji sprejemljivi za 

Jaz. Sama narava nevrotskih simptomov je odvisna tudi od psihičnega razvoja. V tisti razvojni 

fazi, v kateri pride do resnih motenj, bo razvoj zastal. Po tem razvojnem obdobju se bo 

pojavila fiksacija, simptomi bodo imeli značilnosti iz tega obdobja (Musek, 1999). 

 

Obrambni mehanizmi se aktivirajo s signalom, ki ga predstavlja bojazen, to pa zato, da Jaz 

lahko ohrani svojo integriteto. Bojazen nastane, ko je Jaz ogrožen z vdorom nesprejemljivih 

zunajzavestnih (nezavednih) vzgibov iz Onega, to so na primer seksualni ali agresivni vzgibi 

(Freud, 1977). 

 

Na kratko o obrambnih mehanizmih (Freud, 1977): 

̶ izrivanje predstavlja situacijo, ko v pozabljanje zapadejo zaznavne vsebine iz 

vznemirjujočih doživetij in predstave patogenih miselnih kombinacij, tako da jih ni več 
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mogoče reproducirati v spomin. Če je nezaželeni vzgib močno nabit z energijo, Jaz zgradi 

posebno pregrado, ki zadrži vdor nesprejemljivih teženj. Oblikuje se reakcija, ki v 

osebnosti ustvari potezo oziroma sistem vrednot, ki je nasproten izrinjeni težnji; 

̶ premik je energija nevarne težnje, ki se prenese na podoben cilj, ta pa simbolično lahko 

predstavlja prvotni objekt nagonskega vzgiba. K temu obrambnemu mehanizmu lahko 

priključimo še nadomestne dejavnike, ki se kažejo na primer pri zadrževanju agresivnih 

teženj kot grizenje nohtov ali stiskanje čeljusti; 

̶ pri sublimaciji (posebna oblika premika) gre za to, da se smer nesprejemljivega gona 

obrne k socialno konstruktivnim ciljem (ta mehanizem je zelo pomemben za človekovo 

vključenost v družbo, saj se z njim oblikujejo različne vrednote); 

̶ s projekcijo pripisujemo svoje negativnosti drugim ljudem, saj jih sami ne moremo 

sprejeti za resnične; 

̶ identifikacija je nasprotje projekcije, tuje lastnosti namreč povzamemo po drugih z 

opazovanjem in posnemanjem; 

̶ racionalizacija je mehanizem, ki na sprejemljiv način opraviči človekova stališča in 

ravnanja, kadar so ogrožena; 

̶ substitucija je namenjena temu, da bi človek lahko ohranil občutje lastne vrednosti. To se 

zgodi z zamenjavo nesprejemljivih (nedosegljivih) ciljev s sprejemljivimi (dosegljivimi); 

̶ kompenzacija je pomoč pri premagovanju frustracij in je eden izmed pomembnejših 

obrambnih mehanizmov pri oblikovanju karakterja; 

̶ regresija pomeni vrnitev na zgodnejši stadij libidinalnega razvoja in na nižjo raven 

prilagoditve; 

̶ pri konverziji (še ena oblika premika) dobijo večkrat zavrnjeni goni simboličen odraz v 

različnih telesnih manifestacijah, kot je na primer navidezna ohromitev; 

̶ z disociacijo nesprejete gone izoliramo in jih pustimo zunaj svojega sprejemljivega 

duševnega sveta. Lahko se zgodi, da se ti goni in njihov predstavni svet osamosvojijo ter 

se kažejo v obliki patoloških stanj, na primer kot podvojena osebnost; 

̶ kot obrambni mehanizem lahko velja tudi fantazija, v kateri Jaz zadovolji nesprejemljive 

težnje. 

 

Musek (1999) navaja še štiri drugačne obrambne mehanizme:  

̶ potlačitev pomeni potiskanje psihičnih vsebin v nezavedno (impulz blokiramo, še preden 

se ga zavemo); 
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̶ zanikanje je odklanjanje ali nepriznavanje znanega (ko rečemo: saj nisem mislil nič 

hudega/grdega); 

̶ premestitev pomeni, da premestimo gonski impulz od prvotne osebe k drugi (otrok svoje 

potlačen sovražne impulze, ki jih ima do staršev, prenese na druge osebe); 

̶ s sprevračanjem preoblikujemo nek impulz v njegovo nasprotje (dobrikanje šefu, ki ga 

nezavedno sovražimo). 

 

Kot obrambni mehanizem lahko imenujemo tudi beg v bolezen – v tem primeru ima oseba od 

»bolezni« korist. Da bi se oseba izognila konfliktni situaciji v družini ali službi, razvije 

simptome, ki so prepoznani kot »bolezen« (Lešnik, 2009). 

 

 

 

2.2 PSIHOZE 

 

Subjekt v psihozo vodi neuspela podreditev pravnim in jezikovnim (simbolnim) strukturam, 

saj zaradi tega neuspeha subjekt ni dokončno vzpostavljen. Izključitev predstavlja osnovni 

proces za nastanek psihoze. Subjekt zanika, da nekaj zanj obstaja, to pa se kasneje ponovno 

pojavi v polju realnega. Svojo »izgubljeno« realnost nadomesti s svojo realnostjo, ki je 

navidezna (Završnik, 2009). 

 

Odtegnitev libidinalnih zasedb z objektov nazaj na Jaz je glavni proces psihoze. Zaradi tega se 

psihotični subjekt umakne vase. To je videti, kot da je subjekt svojo libido umaknil z oseb in 

stvari zunanjega sveta, pri tem pa jih s fantazijami ne nadomesti. Poskus ozdravitve pomeni, 

da pozneje nadomešča objekte s fantazijami. S tem poskusom ozdravitve naj bi povrnil libido 

nazaj k objektu. V psihozi Ono prevlada, simptomi pa poskušajo v celoti nadomestiti realnost 

subjekta. Jaz se najprej odvrne od realnosti, jo utaji oziroma zavrne, nato pa realnost obnovi 

kot porušeni svet in zgradi novega. Postavitev novega sveta predstavlja ozdravitev, če pa se 

Ono zgolj polasti Jaza in ga libidinalno zasede (izključi zunanji svet), tega koraka ni (Lešnik, 

2009). 

 

Psihoza je konflikt med Jazom in zunanjim svetom. Vzroki za izbruh psihoze so odrekanja, 

neizpolnjevanja večno nezatrtih želja iz otroštva, ki so se globoko zapisale v nas. To se nanaša 

na zunanji svet, v nekaterih primerih pa lahko izhaja tudi iz notranje instance v Nadjazu. Ta je 
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prevzela zastopstvo zahteve po realnosti. Od tega, ali bo Jaz v tej konfliktni napetosti ostal 

zavezan svoji odvisnosti od zunanjega sveta in s tem poskušal utišati Ono ali pa se bo pustil 

premagati Onemu in se tako odtrgati od zunanjega sveta oziroma realnosti, je odvisen 

patogeni učinek (Freud, 1977). 

  

 

 

3 POSLEDICE OBOLENJA V ODRASLEM ŽIVLJENJU 

 

Naše prvo raziskovalno vprašanje je, do kakšnih nevroz in njihovih posledic pride v odraslem 

življenju, če nevroz v otroštvu ne odpravimo oziroma zdravimo. V nadaljevanju v nekaj 

primerih opisujemo, kakšne so lahko posledice nevroz in psihoz v odraslem življenju. 

 

Posebne osebnostne drže ali zadržanja so pogosto prvi znak, ki govori o napredujoči zavrtosti. 

Delci zavrtih motivov se prebijejo nazaj v stališča in zadržanja – ti motivi so sicer nejasni, 

zbledeli, pojavljajo pa se v obliki nekakšnega siljenja. Tak človek ne zna ob pravem času na 

pravem mestu pravilno odreagirati, prav tako pa se ne more odpovedati svojim potrebam ali 

se zadržati, in kmalu se začne bati svojih reakcij. Nekateri zaradi tega postanejo preveč 

pasivni, se izolirajo od drugih ljudi, ker se bojijo posledic svojih dejanj, drugi pa se preveč 

priganjajo, kar jih vodi v izčrpanost, kljub temu pa njihovo pretirano delo ne pokaže bogatih 

rezultatov (Praper, 1995). 

 

Obolenja je možno ozdraviti, in sicer tako, da ponovno oživimo potlačeno izkustvo oziroma 

da ga iz nezavednega spravimo nazaj v zavedno in ga tam naprej obdelujemo (Musek, 1999). 

Ob ponovnem doživljanju enakega izkustva ga lahko predelamo na drugačen, ustreznejši 

način, kot smo ga prvikrat. Tako to izkustvo ni več »patogeno«, še vedno nam lahko 

predstavlja negativno izkušnjo, ki pa je s tem ustrezno razrešena in nas ne ovira več. 

 

 

V nadaljevanju bomo s konkretnimi primeri opisali posledice obolenj prej opisanih Freudovih 

libidinalnih tipov osebnosti in Lacanovih kliničnih struktur duševnega delovanja. Opisani 

primeri so vzeti iz knjig. 
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3.1 HISTERIJA 

 

Histerija je skupno ime za več motenj. Poleg drugih simptomov, kot so teatralno obnašanje, 

izbruhi in »histerični« napadi, krči, nenadne ohromitve, izguba občutkov (vida, sluha, govora 

itd.), izguba spomina, napačne zaznave in drugo, se pri histeriji pojavijo mnoge telesne 

motnje, za katere se ne da ugotoviti nobenih organskih vzrokov. Histerične osebe so zelo 

podvržene sugestiji (Musek, 1999). 

 

Lešnik (2009) za histerijo navaja, da je bila nejasna in dvomljiva bolezenska kategorija. 

Charcot jo je nato uvrstil med travmatsko inducirane psihične motnje. Histerija je Freuda kot 

tip nevroze pritegnila prva ter ga je pripeljala do prvih pomembnih odkritij o psihičnem 

funkcioniranju in do psihoanalitične metode. Glavna mehanizma pri histeriji sta potlačitev in 

identifikacija, simptom pa praviloma prevzame obliko nadomestne tvorbe. Procesov, ki 

oblikujejo histerijo, in procesov, ki vzpostavljajo psihično funkcijo, ni mogoče ločiti. Prav 

zaradi tega je Freud sklepal, da je za razvoj histerije odločilen zgolj kvantitativni dejavnik.  

 

Nekaj vrst histerije (Lešnik, 2009): 

̶ konverzivna5 histerija: značilen je mehanizem konverzije tesnobe v telesni simptom, s 

čimer se subjekt osvobodi in mu ni treba doživljati tesnobe. Vodilni mehanizem te 

nevroze je oblikovanje simptoma z zgostitvijo gonskega vzgiba in obrambe (z zgostitvijo 

potlačenih predstav primarni proces obide cenzuro, ki tem predstavam ne dovoli, da bi se 

približale zaznavi, ter jih na ta način nevtralizira in naredi sprejemljive); 

̶ tesnobna histerija: izrazi se s fobijo in je poskus (znova) vezati tesnobo, ki izvira iz 

vzgonskih vzgibov, na eno izmed predstav, ki s tem postane sedež fobične repulzije. 

Simptom se lahko izrazi pri objektih ali pa v situacijah, ki to predstavo obudijo; 

̶ obrambna histerija: Freud je psihični konflikt, obrambo, prepoznal kot temeljni dejavnik 

histerije, zato se izraz obrambna histerija ne uporablja več; 

̶ retencijska histerija: značilen je izostanek odreagiranja, glavni mehanizem pa naj bi bil 

zadrževanje afektov. O tej vrsti histerije je Freud podvomil, saj gre bolj ali manj le za 

element obrambe in verjetno za nič drugega; 

 
5 Konverzivna in tesnobna histerija sta si nasprotni, saj se tesnobna izrazi s fobijo, pri konverzivni pa je tesnoba 

vezana v telesni simptom (Lešnik, 2009). 
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̶ hipnoidna histerija: ta se nanaša na hipnozo oziroma na stanje, v katerem je oseba med 

hipnozo. Zdaj hipnoza ni več metoda obravnave, je le še psihični proces. V dano sugestijo 

tako verjamemo, da jo za določen čas vzamemo kot resnično, čeprav to nikakor ni. 

 

Študija primera histerije: Miss Lucy R. 

 

Miss Lucy R. je bila po rodu Angležinja, ki je kot guvernanta živela v hiši tovarniškega 

direktorja v okolici Dunaja. Svojih otrok ni imela, si jih je pa želela. Do Freuda jo je ob koncu 

leta 1892 napotil zdravnik, ker njene bolezni ni več mogel pojasniti z lokalno afekcijo. K 

zdravniku je prišla zaradi gnojnega nahoda, po odkritju vzroka za nastanek te bolezni pa se je 

mlada dama začela pritoževati nad novimi simptomi. Razen njene nosne afekcije je bila 

dobrega zdravja. Do Freuda je prišla z naslednjimi simptomi; izgubila je občutek za voh, ves 

čas sta jo preganjali dve močni zaznavi vonjav, ob katerih se ni počutila dobro, počutila se je 

utesnjeno, utrujeno, imela je manjši apetit in težko glavo ter slabšo delovno zmogljivost 

(Freud, 2002). 

 

Freud je ob terapiji Miss Lucy R. ugotovil, da gre pri njej za pridobljeno histerijo in ne 

podedovano – imela je nagnjenje za pridobitev histerije. Med njenim Jazom in določeno 

predstavo je nastalo protislovje in mehanizem, ki je odgovoren za nastanek histerije, je na nek 

način nastopil kot varovalo za Jaz, po drugi strani pa je ustrezen za dejanje moralne 

neodločenosti. Njeni histerični simptomi so bili: splošna neobčutljivost za bolečine, pri čemer 

pa ni izgubila občutka za tip – na nosu je sicer čutila dotike, vendar je bil sam nos precej 

nefunkcionalen, zaznavala je bolj ali manj le dve specifični vonjavi ves čas. Ti dve vonjavi je 

bilo treba povezati s preteklimi dogodki, ki so za gospodično predstavljali travmo in jih je 

zato njen Jaz želel namerno potlačiti v nezavedno in pozabiti na te dogodke. Prevladoval je 

vonj po zažgani sladici, ki se je še posebej okrepil, ko se je Lucy razburila. Prvi, intenzivnejši 

vonj, vonj po zažgani sladici, je predstavljal spomin, ko je z otroki pripravljala sladico, med 

tem pa je prejela pismo svoje mame, in ker je bilo nekaj dni pred njenim rojstnim dnevom, sta 

ji otroka vzela pismo, saj sta želela, da ga prebere na svoj rojstni dan. Pismo jo je še bolj 

spodbudilo k izbiri med tem, da bi odšla domov, in tem, da bi ostala v hiši. Glavni razlog za to 

je bil, ker so se drugi zaposleni pri istem šefu začeli znašati nad njo ter se je med njimi 

počutila vedno slabše in osamljeno. Ta odločitev, ali naj ostane ali ne, je bila še posebno 

težka, ker je mami teh dveh otrok na smrtni postelji obljubila, da ostane z otrokoma in ju 

vzgaja, kot da bi bila njena, in to obljubo bi prelomila, če bi odšla nazaj k svoji mami. Sladica 
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se je medtem zažgala, in čeprav je imela Lucy takrat močan nahod, je ta vonj zaznala in se ji 

je vtisnil v spomin ravno v času, ko je bila razburjena. Konflikt med navedenima odločitvama 

je zanjo predstavljal travmatični dogodek. Drugi vonj, vonj po cigarah, je prišel do prevlade 

šele, ko je prvi izginil, prej se je le stežka razločil. Ta vonj je bil povezan s travmatičnim 

dogodkom, ko je oče otrok ob poslavljanju njegovega dobrega prijatelja zavpil, da ta ne sme 

poljubiti otrok v slovo. Ob tem so vsi v hiši kadili cigare. Lucy je kasneje tudi napovedal, da 

je preprečevanje takšnih dogodkov njena naloga, drugače bo poiskal drugo vzgojiteljico za 

svoje otroke. Ta dogodek je predstavljal travmo, ker je Lucy od šefa pričakovala, da se bosta 

poročila – vanj se je namreč zaljubila in je pričakovala, da se bo tudi on zaljubil vanjo. Po tem 

pogovoru je spoznala, da on vanjo ni zaljubljen in da se nikoli ne bosta poročila. Ta njena 

predstava oziroma želja, da se bosta poročila, je postala zelo močna, potem pa je na negativen 

način spoznala, da s tem ne bo nič. Ker je potlačila te misli, so postale patogene in so se kot 

simptomi pokazali s subjektivnimi vonjavami. Po predelavi teh dogodkov in patogenih 

spominov Miss Lucy ni več zaznavala le teh dveh vonjav, simptomi histerije so izginili in 

ponovno je postala vesela, polna energije in boljšega počutja. Še vedno je bila zaljubljena v 

svojega šefa, vendar si ni več delala utvar, da bi se z njim poročila, sprejela je dejstvo, da zanj 

le dela (Freud, 2002). 

 

 

 

3.2 PRISILNA NEVROZA 

 

Vodilna značilnost prisilne nevroze je prisila. Nevroza je povezana s prisilnimi dejanji, 

prisilnimi mislimi in prisilnimi afekti, zaznamujejo jo reakcijske tvorbe. Prisila izvira iz 

samoobtoževanja, simptomi pa kažejo na spodletelo obrambo in vrnitev potlačenega. 

Navezuje se na sadistično-analno dobo v otroštvu. V primarnem procesu sta njena mehanizma 

predvsem premestitev afekta s konfliktnih predstav na obrobne in regresija, pri obrambnih 

mehanizmih pa izolacija in izničenje. V povezavi z etiologijo gre, kar zadeva gon, za analno 

fiksacijo. Pri objektnih razmerjih pa gre za ponotranjanje zgodnjega sadomazohističnega 

razmerja med Jazom in (krutim) Nadjazom. Reakcijske tvorbe s takim nastankom nimajo 

vedno statusa kliničnih simptomov, oblikujejo lahko tudi značajske poteze, na primer analni 

značaj. Prisilna nevroza se lahko tudi kombinira s histerijo, čeprav je precej drugačna (Lešnik, 

2009). 
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Študija primera prisilne nevroze: Mali Hans 

 

Prisilna nevroza pri Hansu se je začela, ko je bil star pet let, in je v otroškem obdobju trajala 

do desetega leta – potekala je diskontinuirano. Najintenzivnejši in najdaljši je bil prvi napad, 

ostala dva sta se pojavila pri osmem in desetem letu starosti. Mali Hans je bil za svoja leta 

izredno pameten fant, predvsem na vero je gledal zelo kritično. Zelo rad je imel svojega očeta 

in njunemu odnosu je pripisoval velik pomen. Bogu se je upiral predvsem zato, da bi lahko 

obdržal svojega biološkega očeta kot edinega očeta. Želel si je biti tepen od očeta, kar je 

vodilo do drugega cilja – želel si je biti koitiran od očeta kot ženska. Po sanjah je bil v svojem 

nezavednem homoseksualec, kar se je med drugim kazalo s tem, da ga je zanimalo, ali ima 

Kristus tudi zadnjico in ali sploh lahko izloča blato. Sveto osebo je namreč sramotno 

povezovati s takšnimi predvidevanji. Po seksualni zavrnitvi njegove pestunje se je njegovo 

seksualno življenje razvilo v sadizem in mazohizem. Mučil je manjše živali in z njimi grdo 

ravnal. Prastaro identifikacijo z očetom je priklical v sadizmu, v mazohizmu pa si je očeta 

izbral za seksualni objekt. To je bilo v fazi njegovega seksualnega razvoja, kjer je bila 

dispozicija za prisilno nevrozo. Poleg vere in svetih oseb so ga učili tudi, da mora v nekaterih 

okoliščinah dihati na slovesen način. Ena izmed takšnih okoliščin je bila, ko se je pokrižal. 

Takrat je moral globoko vdihniti in tudi močno izdihniti, kar je pomenilo, da je vdihnil 

svetega Duha in izdihnil slabe, hudobne duhove. To je pripeljalo do tega, da je bil prisiljen 

močno izdihniti tudi takrat, kadar je videl usmiljenja vredne stare ljudi, berače, pohabljence 

ali grde ljudi, to pa je počel zato, da ne bi postal takšen, kot so oni. To se je navezovalo tudi 

na očeta. Dlje časa ga že ni videl in z mamo sta odšla v mesto pogledat očeta v bolnišnico. 

Oče je bil takrat v zelo slabem stanju in Hansu se je zasmilil. Oče mu je predstavljal vse te 

pohabljence in berače, pred katerimi je bil prisiljen močno izdihniti. Pri tem dejanju je kopiral 

očeta v pozitivnem pomenu, to so bili šumi, ki jih je slišal od očetu pri koitusu, in to 

identifikacijo spremenil v negativ. Ko je bil Hans star deset let, je dobil nemškega domačega 

učitelja. Ta učitelj je zanj predstavljal nadomestnega očeta. Zanj je bil zelo pomemben, in ko 

je opazil, da učitelj ne da nič na vero, je tudi njegova pobožnost izginila in skupaj z njo tudi 

odvisnost od očeta. Po razpustitvi prisilnih simptomov je kot posledica prisilne nevroze 

pobožno mišljenje zmagalo nad kritičnim, kar je vključevalo tudi potlačitev homoseksualne 

naravnanosti (Freud, 1989). 
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3.3 PSIHOTIK 

 

Množične morilce po Saleclovi (1993) lahko povežemo s problemom očetomora. Ojdipski 

oče je sam podrejen zakonu in zakon prenaša na otroke, deluje pa na Ideal-Jaza. Oče 

prvobitne horde ni podrejen zakonu in ima absolutno moč, je oče užitka in predstavlja hrbtno 

stran zakona, deluje pa na ravni Nadjaza. Razlika med Ojdipskim očetom in očetom užitka je 

povezana z nasprotnostjo med željo, ki je zavezana zakonu, in užitkom, ki se ne pokori 

zakonu. Ojdipski oče mora biti umorjen, predstavlja vedno mrtvega očeta. Smrt očeta 

prvobitne horde pa ne predstavlja osvoboditve, temveč se njegova moč prepovedi s tem še 

poveča. Z umorom množični morilec zahteva nekoga, neko instanco, ki ga bo prepoznala kot 

subjekt, da bo dobil identiteto, ki je do sedaj ni imel oziroma je ni našel. Množični morilec 

očeta (zakon, avtoriteto) skuša ubiti v dejanskosti. 

 

Študija primera psihotika: Denis Lortie 

 

V Lortijevi družini je bil oče zelo krut, ustrahoval je vse družinske člane, s svojimi hčerami pa 

je imel tudi incestuozne odnose. Pri Lortijevih desetih letih je ena izmed njegovih sester z 

očetom tudi zanosila. Zaradi tovrstnih zlorab svojih otrok je bil nekaj časa v zaporu. Denis 

Lortie ima dva svoja otroka, in ko je postal oče, se je močno bal, da bi postal takšen tiranski 

oče, kot ga je imel v otroštvu sam (Salecl, 1993). 

 

Lortie je zaradi odsotnosti očeta in njegove napačne vloge oziroma neprimernega odnosa z 

očetom v svojem življenju ustvaril patološki odnos do avtoritete. Prvo podobo tiranskega 

očeta je videl v svojem šefu, ko mu je ta enkrat odrekel dopust, za katerega je prosil. Najprej 

je želel ubiti njega in njegovo družino, saj ni prenesel tega, da dopust ni bil odobren. Kasneje, 

ob gledanju televizije, pa si je premislil in se domislil boljšega načrta, ki bi bil tudi 

učinkovitejši in bi hkrati lahko »rešil« veliko več ljudi, ne samo sebe. 8. maja 1984 je vdrl v 

parlament Quebeca. Njegov namen je bil, da se žrtvuje za druge prebivalce in ubije takratno 

vlado. To mu ni uspelo, saj vlada v tistem času ni bila v dvorani. V vladi, ki predstavlja večjo 

avtoriteto kot njegov šef, je še bolj videl obraz svojega očeta. Čeprav je bila dvorana prazna in 

tam ni ubil nikogar, je z avtomatsko puško ubil tri in ranil osem naključnih oseb na poti do 

dvorane, v kateri je mislil, da bo zasedala vlada. Ko je vstopil v prazno dvorano, je bil zelo 

jezen, po dolgem pogajanju s policijo pa je na koncu le predal svojo puško. Lortie svojega 

dejanja ni videl kot umor, temveč le kot nekaj, kar mora storiti, da bi imeli ljudje boljše 
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življenje, kot nekaj, kar ga bo ločilo od tiranskega očeta, hkrati pa je bilo to dejanje tudi 

iskanje očeta oziroma zahteva po očetu za vsako ceno. Šele ko so mu na sodišču predvajali 

posnetke z varnostnih kamer, ki so ga snemale na njegovi poti v parlamentu, je dogodek videl 

drugače, sam v sebi pa je bil kljub temu prepričan, da ni kriv. Iskal je namreč meje, želel je, 

da mu jih nekdo postavi. Ker v otroštvu ni delovala instanca Imena-Očeta, njegova simbolna 

funkcija ni delovala, ni mogel biti ubit, ga je Lortie poskušal ubiti v dejanskosti. S svojim 

dejanjem, ki ga je storil vsem na očeh, je zahteval potrditev za umor očeta in tudi to, da bi mu 

bil dodeljen naziv subjekt, da dobi identiteto, ki je do sedaj ni imel. Z umorom bi tako prišel 

do avtoritete oziroma do zakona in do Instance, ki bi ga priznala za subjekt (to je pričakoval 

od sodnika). Na sodišču Lortie ni dobil te potrditve, saj mu sodnik ni dal potrdila, da je ubil 

očeta, temveč so ga namesto priznanja, da je očeta dejansko ubil, obtožili umora nedolžnih 

ljudi (Salecl, 1993). 

 

 

 

3.4 PERVERZNEŽ 

 

Za serijskega morilca je lahko usoden odnos njegove matere do njega kot otroka oziroma 

njeno vedenje. S tem mati strukturira otrokovo osnovno razmerje do sveta. V Jazu je zaradi 

izkušenj z neempatično, ambivalentno in omnipotentno materjo vtisnjena povezanost med 

libidinalnimi in agresivnimi vzgibi ter grandioznim Jazom, pri čemer se je slednji izoblikoval 

kot obramba pred čustveno odvisnostjo. Grandioznost in patološka idealizacija takšne osebe 

se z zmagoslavjem nad lastnim strahom in bolečino potrdita tako, da strah in bolečino prenaša 

oziroma prizadene drugim. Njegovo samozavest pa dodatno okrepi sadistični užitek, v 

katerem so agresivnost in seksualni impulzi povezani. Za serijskega morilca je umor način, s 

katerim poskuša rešiti odnos z materjo (Šterk, 2007). 

 

Študija primera perverzneža: Metod Trobec 

 

Metod Trobec se je rodil neporočeni mami in očetu. Z očetom ni nikoli zares živel, videl ga je 

le, ko je včasih prišel na obisk. S sestro dvojčico sta bila tretji in četrti otrok v družini. Metod 

je bil bolj šibak od sestre, zaostajal je tudi v razvoju, spregovoril je šele pri štirih in shodil pri 

petih letih. Še preden sta se dvojčka rodila, je mama razmišljala o utajitvi enega otroka in ob 
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rojstvu je bil primernejši za to prav Metod, saj je bil že rojen kot šibkejši in manjši od sestre, 

pri razvoju in vzgoji pa je potreboval več pozornosti kot ona. V šoli ni sledil, ni se učil in 

delal domačih nalog. Doma ni imel stimulativnega okolja, mama se ni zanimala zanj, včasih 

ga je za tri dni zaprla v svinjak in mu ni dala jesti. Kljub temu je bil na mamo zelo navezan in 

tudi ona ga je imela najrajši prav zaradi njegovega slabšega razvoja in bolehanja. Bil je zaprt 

vase, ni imel prijateljev, rad se je družil le s sestro dvojčico in polbratom. Večkrat so ga 

opazili, da se je znašal nad manjšimi živalmi, jih trpinčil in tudi ubijal. Sovaščani so se 

večkrat pritožili in ga obtožili požigov. Sam je vse požige zanikal, verjela pa mu je le mati. 

Trobec je bil poročen dvakrat. Njegova mama ga je poskušala prepričati, naj se s prvo žensko 

ne poroči, nikoli je ni marala. Po prigovarjanjih Metodu, naj premisli o ločitvi, je postajal do 

žene vse bolj grob in jo je tudi pretepal. Z drugo ženo se je poročil, ko jo je poznal le tri dni. 

Njene mame ni nikoli prav dobro sprejel, obtožil jo je tudi, da mu je dala duševno zaostalo 

hčer za ženo. Zakon se je končal prej kot v letu dni, od svoje tašče pa je zahteval vse njeno 

imetje, ki mu ga seveda ni želela prepisati. Po drugem neuspelem zakonu je Trobec postajal 

vedno bolj izoliran od družbe, živel je sam in ni imel prijateljev. Njegove naslednje zveze z 

ženskami so bile kratkotrajne, brez čustev. Veliko je popival in tam spoznaval dekleta, izbiral 

je predvsem nemočne, ranljive ženske, ki so ga videle kot prijaznega, nežnega, nezahtevnega 

in prijaznega moškega ter se čudile, da nima prijateljev. Dva meseca po materini smrti si je 

Metod v zaporu sodil sam – obesil se je v svoji zaporniški celici (Šterk, 2007). 

 

Prvič je bil Metod Trobec obsojen za požig pri petnajstih letih. Nato so ga obsodili na 

osemnajstmesečno zaporno kazen zaradi tatvin in ropov. Ta čas je bil tudi prvič v obravnavi 

na ljubljanski psihiatriji, saj je imel v zaporu znake psihiatričnih problemov. Elektrošoke, ki 

jih je tam dobival, je pozneje krivil za vsa njegova še hujša dejanja, kot pa je bil požig. 

Kasneje je bil 5. avgusta 1979 aretiran zaradi poskusa ropa nemškega turista. Ker je bil med 

aretacijo ves čas tiho, so se policisti odločili, da preiščejo še njegovo hišo. Našli so zelo veliko 

ukradenih predmetov in ženskih oblačil. Zaradi najdenih predmetov so se odločili, da 

preiščejo še hišo, v kateri je živel prej. Tam so v krušni peči, hlevu in gnojni jami našli 

zoglenele človeške ostanke. Obtožen je bil umora petih žensk, kasneje pa naj bi priznal še 

umor šeste ženske. Odkrito je o umorih spregovoril šele, ko mu je tako naročila mati (če tega 

ne bi storil, ona ne bi več hodila na obiske v zapor in tega se je ustrašil). Prej je podajal veliko 

neresničnih pripovedi o tem, kaj naj bi se zgodilo in da on ni kriv za umore. Izjave je 

velikokrat popravljal in govoril, da predhodne niso resnične, za veliko informacij ni bil 

prepričan, kdaj in kako se je kaj zgodilo, niti se ni spomnil vseh imen svojih žrtev. Ni bil 
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prepričan, kaj je delal in česa ni, kako so si sledili dogodki in ali se sploh spomni vsega. Svoje 

žrtve je zadavil in njihova trupla nato sežgal v krušni peči. Med spolnim odnosom jih je začel 

pretepati, daviti ali praskati. Po končanem občevanju so bile krvave in niso imele pulza. 

Trobec se je ustrašil, da jih je mogoče ubil, in zato sežgal v krušni peči. Medtem ko so gorele, 

ni hodil nikamor, v hiši je počakal, da so dokončno zgorele (Šterk, 2007). 

 

Slavoj Žižek v svoji psihoanalitski interpretaciji pravi, da je šlo pri Metodu Trobcu za mejno 

motnjo osebnosti (sindrom malignega narcizma). Motnja je posledica odnosa z mamo, ki mu 

ni »dovolila«, da se osamosvoji oziroma razreši separacijo z njo na ustrezen način, preveč ga 

je priklenila nase. Trobčev Nadjaz je ostal materinski, saj ni bilo očeta, da bi prekinil ta odnos 

z mamo in mu dovolil, da se izoblikuje v neodvisno osebnost. S svojimi dejanji je Metod 

udejanjal željo matere, potrjeval je svojo zvestobo do nje, hkrati pa se je s tem od nje želel 

ločiti (Šterk, 2007). 

 

 

 

4 NEZAŽELENI POJAVI V PSIHIČNI STRUKTURI PRI 

PREDŠOLSKEM OTROKU 

 

Naše drugo raziskovalno vprašanje je, kdaj lahko rečemo, da gre pri otroku v predšolskem 

obdobju za razvoj v nezaželene pojave v psihični strukturi. Zanima nas tudi, kako to 

ugotovimo. V nadaljevanju bomo opisali, kdaj se nevroza lahko začne, kako prepoznamo 

njene znake in kateri so lahko dejavniki povečanja tveganja za obolenje. 

 

Neskladnosti v otrokovi osebnosti povzroči razvoj na različnih točkah, ki pri posamezniku 

napredujejo proti zrelosti z različno hitrostjo. Do teh »neenakosti« pride zaradi regresije 

različnih elementov strukture in njihovih kombinacij. Interakcije med napredovanjem in 

nazadovanjem v razvoju so zapletene, veliko je neskladij, neravnovesij in zapletenosti, 

variacij normalnosti pa je nešteto (Freud, 1972). 

 

Nevroza se praviloma začne/zastavi že v otroštvu. V obdobju latence se nevroza potuhne in se 

ponovno pojavi pozneje, zato jo v otroštvu lahko spregledamo. Če je otroška nevroza 

posledica travmatičnega dogodka, to predstavlja poskus umika z različnimi obrambami. V 
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odrasli dobi pa to pomeni poskus ozdravitve. Za ozdravitev se odcepljeni deli Jaza iz otroštva 

integrirajo v enotno – nevrotično – organizacijo, ta pa se oblikuje v razmerju z zunanjo 

realnostjo. M. Klein navaja, da so zgodnje otroške tesnobe v temelju psihotične, iz njih pa se 

lahko kasneje v življenju razvijejo psihoze. Tudi če se ne razvijejo psihoze, ostane psihotično 

jedro dejavno. V zato ustreznih situacijah to jedro lahko pripelje do psihotičnega odziva, ki ga 

prepoznamo zlasti v obnovi zgodnjih obramb (Lešnik, 2009). 

 

 

 

4.1 PREPOZNAVANJE ZNAKOV 

 

Nevrotični otrok je otrok, ki trpi in se tega ne zaveda, izvora njegovega trpljenja pa ne najdejo 

oziroma ne prepoznajo niti njegovi starši. Pri ocenjevanju, kdaj gre za nevrozo kot bolezen ali 

le za zaostren konflikt v razvojni fazi, se lahko orientiramo glede na kronološko zaporedje 

razvojnih faz. Če na primer opazimo, da otrok pri petih letih še vedno ni usvojil stvari, ki naj 

bi jih obvladal triletnik, moramo postati pozorni na njegovo notranjo strukturo. Jasna ocena pa 

se lahko določi šele v času psihoterapevtskega procesa (Praper, 1995). 

 

V nadaljevanju bomo opisali nekaj znakov, ki kažejo na stisko otroka, ni pa nujno, da vsak 

znak tudi dejansko predstavlja otrokovo stisko, in prav tako vsak znak ne predstavlja nujno 

napovedi za nezaželen razvoj, lahko so to le obdobja med fazami razvoja. Pozorni moramo 

postati, če se teh znakov pojavi več skupaj in trajajo dlje, kot bi morali. 

 

̶ Telesne motnje 

Najpogosteje jih srečamo pri dve leti starih otrocih, saj je njihova komunikacija še preslaba, 

da bi omogočala predelave izkušenj in njihovih predstav. Pretirana ješčnost lahko predstavlja 

občutek notranje praznine, ki jo težko napolnimo oziroma jo polnimo dolgo. S pretiranim 

izločanjem otrok sporoča občutke slabih notranjih vsebin, zato se njegov organizem odzove s 

tem, da poskuša te slabe stvari, tujke, spraviti stran, torej iz telesa. Takšno doživljanje se 

izraža kot bolečine v trebuhu, pogoste driske ali bruhanje. Če otrok želi to zadržati zase, se to 

kaže s pogostimi zaprtji. To pomeni tudi, da otrok preizkuša in išče točko med ubogljivostjo 

in samovoljo, s tem se zahtevam upira in naredi drugače, ob tem pa preizkuša, koliko časa 

lahko to zadrži zase. Če se pri triletnem otroku ponovno pojavi močenje, brez vidnih stresov 

in pritiskov, to lahko pomeni povišano tveganje za nadaljnji razvoj (to velja še posebej, če so 
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poleg tega prisotni še drugi simptomi). Motnje spanja spanec kalijo, nespečnost je običajno 

povezana z agresivno mobilizacijo. Pri predšolskem otroku se to povezuje z odnosi v družini, 

s postavljenimi zahtevami, ki pri otroku vzbujajo strah in dvom vase. Znak stiske 

predstavljajo motnje spanja predvsem po petem letu starosti, ko otrok na vsak način želi spati 

pri starših ali da eden izmed staršev spi pri njem, zavlačuje, ko je treba iti spat, in ima polno 

izgovorov. To pomeni stisko otroka, napetost, sram in občutke krivde ob napetostih v družini. 

Bolečine po telesu so povezane z agresivnimi zadržanji in trajno opozicionalno držo, to pa je 

povezano s strahom, ki ga predstavljajo napori in to, da kakšne naloge ne bi zmogel opraviti – 

najizraziteje je to ob vstopu v vrtec ali šolo (Praper, 1995). 

 

̶ Emocionalni in vedenjski znaki 

Nevrološko ozadje ima lahko neobvladanost v obliki togotnih izbruhov tako v motorični kot 

tudi verbalni obliki. V obdobju trme so izbruhi običajni, kasneje pa je to vedenje otrok, ki se 

počutijo manjvredne in s tem dosegajo kompenzacijo. Po starosti pet let lahko strahovi, kot je 

na primer grmenje ali tema, pomenijo razvojni zastoj. Bojazni imajo močan dejavnik 

zavrtosti, poleg tega pa tudi pokvarijo njegovo zmožnost zadovoljevanja potreb, kažejo se kot 

strah pred ločitvijo, ki kasneje lahko preide v strah pred smrtjo in podobno (Praper, 1995). 

 

 

 

4.2 DEJAVNIKI POVEČANJA TVEGANJA ZA OBOLENJE 

 

Otrok je primarno narcistična oseba (egoizem, značilen za majhne otroke), vse se vrti okoli 

njega, vse želje mu izpolnjujejo drugi, predvsem mama. Za razvoj otroka v želeno smer ga je 

treba odvrniti od narcističnih želja in zadovoljevanja vseh želja v istem trenutku, ko si nekaj 

zaželi. Z vzgojo otroka usmerjamo tako, da bo lahko presegel lastne želje in njihove takojšnje 

zadovoljitve. Z uvajanjem v simbolni red otrok vzpostavi Ideal-Jaza in se začenja učiti, 

kakšne so zahteve staršev, ki ga vodijo v tem razvoju, spoznava norme in pravila, ki veljajo v 

njegovem okolju. Ko se pri otroku vzpostavi Ideal-Jaza, nastopi Simbolno kot ponotranjeno. 

Svojo prvotno željo se otrok z vzorci, po katerih to delajo njegovi starši, lahko nauči podrediti 

prvotnemu užitku, to je Imenu-Očeta (simbolnemu Zakonu) (Miller, 2001). 

 

Ko je otrok že vpeljan v simbolni red in je prišlo do vzpostavitve Ideala-Jaza, je dobro, da 

odrasli dovolijo otroku, da sprejme kakšno svojo odločitev, seveda le določene odločitve, ki 
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so primerne otrokovi starosti in niso ključne za njegovo varnost ali varnost drugih okoli njega. 

V primeru, da odrasli ne dovolijo sprejemanja nikakršnih odločitev (namesto otrok odločajo, 

katere dejavnosti bodo obiskovali, kaj bodo oblekli in tako naprej, ne prepustijo nobene izbire 

otrokom), to postane dejavnik tveganja. Ker otrok nima možnosti, da bi se odločal sam in se 

tako navadil, da usklajuje svoje želje in potrebe, zato nima nobena njihova odločitev notranje 

resonance, saj ta nikoli ni bila kriterij njihovega odločanja in ravnanja. To jih pripelje do 

neodločnosti in lahko postanejo čustveno in osebnostno zavrti – takšen način vzgoje lahko 

zasledimo pri starših, ki svoje otroke vzgajajo v avtoritarnem vzgojnem slogu. Problem 

nastane, ko socialno in drugačno okolje postane sistematično neustrezno. Ti vplivi v različnih 

razvojnih obdobjih predstavljajo različne oblike in stopnje tveganja, so pa tudi kapacitete 

odpornosti in prožnosti pred psihološkimi poškodbami in drugimi patogenimi dejavniki temu 

ustrezne (Masten, 2014). S tem ko otrokom nalagamo določeno odgovornost na podlagi tega, 

da določene odločitve sprejema sam, postaja vedno bolj samostojen. Kanoy (2014) navaja, da 

samostojno odločanje znotraj razumnih odločitev lahko dovolimo že dvoletnikom. To jim 

lahko dovolimo pri izbiri oblačil (če otrok pozimi želi obleči kratke hlače, mu damo na izbiro 

več dolgih hlač, ki so primerne za zimo, in tako otroku omogočimo, da se sam odloči, katere 

hlače bo oblekel, hkrati pa zagotovimo letnemu času primerno oblačilo – v tem primeru 

»zmagata« oba, tako otrok kot starš), izbiri hrane, ki jo bo pojedel (že dojenčki vedo, kateri 

okus jim je bolj všeč – materino mleko namesto tisto v steklenički, prav tako pa vedo tudi, 

kdaj so siti, če otrok jasno pokaže/pove, da nečesa ne mara, ga ne silimo, da to poje, lahko mu 

ponudimo, da se sam odloči, na primer, ali bo pojedel jabolko ali banano – tako se otrok sam 

odloči, katero sadje bo jedel). Za odločitve, pri katerih ne more sodelovati oziroma mu jih ne 

dovolimo, je dobro, da mu pojasnimo, zakaj je tako, na primer, ko gre za sedenje v 

avtomobilskem sedežu med vožnjo, se o tem ne pogajamo (če otrok ne želi biti v sedežu), ker 

gre tu za njegovo varnost – to mu tudi povemo. Vsako leto, ko je otrok starejši, mu lahko 

dovolimo več takšnih odločitev in mu tako nalagamo vsako leto nekoliko več odgovornosti, ki 

so primerne določeni starosti. Za uravnoteženo razvijanje otrokove samostojnosti moramo to 

razvijati na telesnem, socialno-čustvenem in finančnem področju. 

 

Eden izmed razlogov, da se razvije nevroza, je tudi odraščanje brez starševske ljubezni. Za 

mentalno zdravje je torej zelo pomembno, da otrok ve, da je ljubljen. Pri tem pa ne smemo 

pozabiti tudi na disciplino. Za otroke je pomembno tudi to, da se naučijo, da so neprijetne 

stvari lahko koristne, tega pa ne morejo usvojiti le z ljubeznijo staršev do njih in brez 

discipline (Milivojević, 2014). 
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Temperament otroka lahko predstavlja konstitucionalni dejavnik razvoja nevroze. Thomas in 

Chessova sta skupaj z Birchom spremljala otroke od rojstva od starosti dvajset let. Ena izmed 

glavnih ugotovitev je bila, da se k nevrotičnemu razvoju bolj nagibajo otroci, ki so 

preobčutljivi na dražljaje, se bolj umikajo kot približujejo, imajo neobičajen ritem pri 

bioloških funkcijah in so pretirano aktivni ali mirni. To seveda ne drži za popolnoma vse 

otroke s takim temperamentom, vendar pa se ti otroci zaradi svojega temperamenta veliko 

bolj zapletajo v nevrotogene odnose (Praper, 1995). 

 

 

 

5 KRITIČNA OBDOBJA RAZVOJA V OTROŠTVU 

 

Na začetku se moramo zavedati, da je vsak otrok unikat, ima svoje potrebe in za določen 

napredek potrebuje svoj čas, vsakdo različno količino. Zato E. Hrovat Kuhar (2017) navaja, 

da je jasno, da moramo za optimalno delovanje otrok prilagoditi svoje zahteve do njih in da 

jih razlikujemo glede na danosti, ki jih ima posamezen otrok. Popolno enakost za vse pa 

primerja z dresuro pravil, zapovedi in prepovedi brez občutka do konkretnega otroka in ne s 

pojmom vzgoja. Vzgojni okviri, v katerih vzgajamo otroka, morajo biti prilagojeni 

posamezniku, trdni, a hkrati prožni, nikakor pa ne zabetonirani. 

 

Kritične točke oziroma obdobja v otroštvu za otrokov razvoj in učenje so prisotne vse 

življenje. Posamezna obdobja so za razvijanje posameznih spretnosti in sposobnosti 

primernejša kot druga, saj se takrat otrok uči najučinkoviteje, je najbolj pripravljen na učenje 

te spretnosti. Vsako posamezno področje v razvoju se razvija učinkoviteje pri določeni 

starosti kot pa kasneje ali pred to starostjo. Za napredek v razvoju otrok potrebuje konflikt. Ta 

konflikt pri njem poruši trenutno stopnjo razvoja in od njega zahteva, da se premakne na 

novo, višjo stopnjo razvoja. Za uspešen premik je pomembno, da razmik med trenutnim 

razvojem in novo stopnjo razvoja ni prevelik. Otrok mora na svojih dosedanjih izkušnjah 

graditi, pridobivati nove izkušnje na čim bolj različnih področjih in jih med seboj povezovati 

(Marjanovič Umek, 2010). Neravnovesje med razvojnimi točkami postane patogeno, če je to 

pretirano ali pa stalno, torej ne le faza v otrokovem življenju. V primeru, da do tega pride, so 

otroci moteči za svojo okolico in tudi sami sebi. Težko se vključijo v kakršno koli okolje, 

sami ne sprejemajo okolja in prav tako okolje ne sprejme njih (Freud, 1972). 
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Nekatere spretnosti oziroma procesi pa se lahko razvijajo v vseh obdobjih, kot na primer 

čustva, govor, mišljenje in tako naprej. Pomembno je, da vsako kritično obdobje upoštevamo 

in ga pustimo, da je takšno, kot je, ga ne gledamo le kot pripravo na naslednjo stopnjo 

razvoja. Pustiti moramo, da vsako obdobje traja toliko časa, kolikor je potrebno, ne 

prehitevamo in ne hitimo. Vsak otrok potrebuje določen čas pri določenem obdobju, nekateri 

ga potrebujejo malo, drugi pa lahko tudi veliko več od drugih sovrstnikov (Kurikulum, 1999). 

 

V nadaljevanju bomo opisali nekaj ključnih kritičnih obdobij v razvoju otroka in navedli, 

zakaj so prav ta obdobja tako pomembna: 

 

̶ od dojenja k samostojnemu prehranjevanju: na začetku sta mati in otrok povezana 

oziroma vzpostavljata vez prek dojenja. Otroku sta hrana in mati povezana pojma, s tem 

ko sprejema hrano, sprejema tudi mater. Nenadno prenehanje dojenja ima na malčka slab 

vpliv, seveda mu to ne bo prav in bo pokazal nezadovoljstvo, poleg tega pa bo to lahko 

zmotilo njegovo uživanje oziroma zadovoljstvo ob hranjenju s trdo hrano. V nadaljevanju 

se mora otrok naučiti, kako jesti, koliko nesti v usta, kako prežvečiti hrano, kako 

uporabljati žlico, kako vilico in podobno. V dobi Ojdipovega kompleksa, ko otrok že 

uživa trdo hrano, so prehranjevalne navade povezane z infantilnimi seksualnimi 

teorijami, kot so fantazije, da bi zanosili prek ustne votline (to predstavlja strah pred 

zastrupitvijo), fantazije o nosečnosti (strah pred debelostjo), fantazije o analnem porodu 

(strah pred vnosom in izstopom), pa tudi z reakcijskimi formacijami proti kanibalizmu in 

sadizmu. Ko ta faza izzveni, se zadovoljstvo ob lastnem hranjenju poveča in v tem 

obdobju se individualne prehranjevalne navade posameznika oblikujejo in zapišejo, se 

ohranijo in nadaljujejo v odraslo življenje. Če se zgodi nenadna ločitev otroka od matere, 

lahko otrokovo zavračanje hrane pomeni tudi zavračanje materinega nadomestka, 

prenajedanje pa lahko pomeni, da otrok razume/vzame hrano kot nadomestek materine 

ljubezni (Freud, 1972); 

 

̶ od močenja in umazanije do nadzora mehurja in črevesja – toaletni trening: v analni 

fazi razvoja otrok na svoj urin in blato gleda, kot da je to »darilo« njegovega telesa njemu 

ali ljubljeni osebi, na primer mami. To pa lahko uporablja tudi v nasprotni smeri in izraža 

kot agresijo oziroma nasprotovanje nečemu. Otrok uživa ob delanju nereda, packanju, 

igranju z blatom in raziskovanju le-tega. S sočutjem in razumevanjem matere bo otrok 
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lahko ostal suh in čist. Brez podpore matere pa se bo otrok upiral in bo navajanje na 

čistočo trajalo dlje (Freud, 1972). Primarni motnji enkopreza (puščanje blata) in enureza 

(močenje) sta najverjetneje odraz še neustrezno izpeljanega toaletnega treninga, medtem 

ko v sekundarni obliki lahko pomenita resnejšo grožnjo, da bo iz tega simptoma v 

prihodnosti možno pričakovati neko motenost. Do enkopreze pride, če so starši začeli 

prehitro z navajanjem na čistočo oziroma s toaletnim treningom (to je pred zaključenim 

prvim letom) ali če odrasli otroka preveč kritizira, ko se mu zgodi nesreča. Pri primarni 

enurezi problem predstavljajo matere, ki si preveč želijo, da bi njihov otrok ostal majhen 

oziroma dojenček, pri sekundarni pa otroci običajno ljubosumno reagirajo na novega 

dojenčka ali pa se z njim identificirajo in se vrnejo na njegovo stopnjo razvoja (Praper, 

1995); 

̶ pojav trme je nekaj čisto razvojnega in vsak otrok pride v to obdobje, je kratek stik med 

otrokom in njegovo okolico. Sama po sebi trma seveda ni »nevarna«, lahko pa postane 

problem, če se nanjo kot odrasle osebe ne odzivamo pravilno. Otrok, ki mu s kričanjem, 

cepetanjem in podobnim uspe prepričati starša, da mu kupi želeno stvar, in mu jo starš 

kupi, ker se počuti osramočenega v trgovini, bo to vedenje še okrepil in nadaljeval tudi, 

ko bo obdobje trme razvojno že mimo (Hrovat Kuhar, 2017). Za dojenčka ločitev od 

matere predstavlja zelo neprijeten dogodek, tega, da se mati vrne, se mora šele naučiti. 

Dojenčku ugodja v tej situaciji ne predstavlja materin odhod, temveč njena vrnitev, te je 

zelo vesel. Pri materinem odhodu ima dojenček pasivno vlogo, svojo vlogo v aktivno 

spremeni z igro »fort-da« (fort predstavlja besedo »odšel«, da pa vrnitev/tja–nazaj). Pri 

tej igri ima otrok nadzor nad dogajanjem. Predmet vrže stran od sebe ali ga skrije, na 

primer v škatlo, in kadar želi, ga vzame iz škatle – tako ga ponovno vidi. To ponavljanje 

igre oziroma prizadevanje bi lahko pripisali nagonski želji po uveljavljanju nadzora, ki 

deluje povsem neodvisno od tega, ali je bil spomin prijeten ali ne. Z igro otrok spozna, da 

je odhod matere nujen za njeno vrnitev. Na igro vpliva otrokova želja po odraščanju, da 

bi lahko delal, kar delajo odrasli (Freud, 2003). Dojenčku užitek predstavlja materina 

vrnitev k njemu, ni se še zmožen ločiti od objekta in Drugega. Otrok je odvisen od 

materine želje in šele s simbolizacijo otrok lahko razveže svojo odvisnost od materine 

želje (otrok mater postavi za bitje, ki je lahko tu, lahko pa ga ni) in prenese željo na 

objekt. Otrok se je z odraščanjem naučil, da mati želi izpolniti vsako njegovo zahtevo, ko 

je lačen, joka in mati ga nahrani, neguje, vzame v naročje, ko zajoka, mati ugodi njegovi 

želji. Ker je to zanj ugodno, to med odraščanjem ohrani. Z vpeljavo v simbolni Zakon se 

mora otrok naučiti, da obstajajo meje in pravila, ki se jih mora v družbi držati, da se mu 



34 

 

vse želje ne morejo izpolniti tako, kot si on želi. Naučiti se mora tudi preseganja lastnih 

želja in jih podrediti Zakonu. Vse to pa seveda ne gre brez otrokovega kljubovanja 

vsakemu poskusu Drugega, ki mu želi preprečiti dostop do želje/ugodja, saj se otrok še 

uči in raziskuje svoje možnosti, kaj sme in česa ne, na kakšen način je kaj dovoljeno. 

 

Trma je lahko koristna (na primer, ko se vztrajno nekaj učimo), lahko pa je le trmasto 

vztrajanje (nesmiselno vztrajanje, ki nikomur ne koristi). Otrok mora zgodaj spoznati, da 

vsako njegovo vedenje in reagiranje v določeni situaciji ni sprejemljivo. Če je možno, izbruh 

trme ignoriramo (pomembna je varnost otroka, da se ne poškoduje), in ko mine, otroku 

povemo, da takšno reagiranje ni bilo sprejemljivo, in mu predlagamo, kako naj se naslednjič 

izrazi s sprejemljivejšim vedenjem (Končnik - Goršič, 2004). Če bi v prej opisanem primeru 

starš ignoriral otrokovo trmo in se z otrokom pogovoril, ko bi trma minila, bi otrok takšno 

vedenje v trgovini začel opuščati, saj s tem ne bi nič dosegel. Mackonochie (2006) pa navaja, 

da je trma čustveni izbruh otroka, ki dobi občutek, da stvari, ki jih želi nadzirati, ne more več 

nadzirati, izgubi nadzor. Ni nujno, da je trma vedno izraz otrokove jeze, lahko pomeni tudi 

frustracijo ali zbeganost otroka ob tem, ko telesno in/ali umsko ni dorasel želenemu. Vsak 

otrok je drugačen, in to se pokaže tudi pri trmi – nekateri izbruhov skorajda nimajo, drugi 

lahko večkrat na dan. Začne se lahko že pri osemnajstih mesecih, pri drugih šele pozno v 

drugem letu starosti. Do približno četrtega leta starosti naj bi se otrok naučil, da za izražanje 

obstajajo boljši načini, kot je trma, in zato naj bi se v tem obdobju izbruhi trme prenehali. 

Lahko pa se nadaljujejo vse do šole – v tem primeru je treba preveriti, zakaj je tako (lahko se 

je le naučil, da tako doseže svoje cilje, lahko pa to pomeni, da dejansko nima nadzora nad 

seboj). 

 

Poleg navedenih kritičnih obdobij otrokovega razvoja se v določenih libidinalnih fazah 

razvoja pojavijo tudi določena vedenja otroka, ki so v skladu z določeno fazo popolnoma 

normalna. Za oralno fazo razvoja so značilni grizenje, pljuvanje in požiranje, za analno fazo 

udarjanje, brcanje in uničevanje ter za falično fazo prekoračitve, prevladovanje in nasilno 

vedenje (Freud, 1972). 

 

Razen samih razlik med otroki se po svoji naravi zelo razlikujejo tudi deklice in dečki, zato 

vzgoja ne sme biti popolnoma enaka za oba spola. Deklice imajo drugačne potrebe kot dečki 

in se na različne dogodke tudi različno odzivajo. Ker je za primernejšo vzgojo treba razumeti 
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tako deklice kot dečke, bomo v nadaljevanju na kratko predstavili nekaj bistvenih razlik med 

spoloma in kaj kateri spol bolj potrebuje v najzgodnejšem življenjskem obdobju. 

 

 

 

5.1 VZGOJA DEKLIC IN VZGOJA DEČKOV 

 

Grant in Grant v kontekstu sodobne zahodne kulture ugotavljata, da so deklice usmerjene v 

odnose, so bitja odnosov, hrepenijo po tem, da bi bile zaželene. Izkazujejo veliko težnjo po 

intimnosti in povezanosti, težijo k temu, da skrbijo za nekoga. Pomembno je, da te težnje 

negujemo in jih ne zatiramo, saj deklici s tem omogočimo svobodo, ki jo potrebuje za to, da 

bo postala taka, kot si želi postati. Deklice potrebujejo čustveno podporo, morajo biti slišane, 

starši pa morajo od njih veliko pričakovati. Pri razlaganju situacij potrebujejo pomoč, saj 

otroci dobro opazujejo in slabo razlagajo. Prav tako pa jim je treba pomagati pri razumevanju 

tega, kako delujejo njeni hormoni, da lahko prepozna svoje cikluse in jih razume, obvlada v 

težavnih obdobjih. Od staršev morajo slišati, da so lepe. Deklice navzven kažejo več strahu, 

žalosti in sramu kot fantje in manj jeze kot oni. S tem ko je deklici ponujena čustvena podpora 

s strani odraslih, se bo lažje spoprijela s stresnimi dogodki. Dojenčice so že ob rojstvu bolj 

usmerjene v to, da jih zanimajo odnosi in obrazi ljudi, prej se odzivajo na človeški glas in 

obraz kot dečki, prej se začnejo tudi smehljati (Grant in Grant, 2013). 

 

Po Grantu (2013) dečki potrebujejo občutek pripadnosti, kar pomeni, da morajo starši imeti 

močan občutek za to, za kakšna stališča se zavzema njihova družina, biti pa morajo tudi 

dovolj zaščitniški, da lahko prevzamejo vodenje. Varno se bodo počutili, če bodo vedeli, da 

so cenjeni deli družine. Poleg tega pa potrebujejo tudi občutek namena, biti morajo vključeni 

v družinska srečanja, poznati pravila, moto in poslanstvo družine, ki ji pripadajo. Od staršev 

potrebujejo visoko stopnjo podpore, visoka pričakovanja in potrditev svojih najglobljih sanj. 

Imeti morajo veliko priložnosti za zabavo, veliko dogodivščin in fizične izzive. Dečku je treba 

podariti individualnost in izbiro, to pomeni, da se ga vpraša za mnenje in se ga tudi ceni. 

Medtem ko so deklice zmožne izraziti svoja čustva takoj, se morajo dečki potruditi, da se 

odločijo, kaj čutijo in zakaj to čutijo. Dečki za razliko od deklic bolj uporabljajo desno 

polovico možganov, kar naredi njihove možgane bolj prostorne. Zaradi večje količine 

testosterona in manj serotonina že od začetka pri njih to povzroča očitnejšo agresijo. Dečki se 

običajno vedejo neprimerno zaradi treh stvari: ker so lačni, utrujeni ali razdraženi. Majhni 
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dečki niso sposobni dolgotrajne pozornosti, zato je dobro, da so rezultati dejanj in vedenj 

takojšnji (Grant, 2013). 

 

 

 

5.2 POGLED PSIHOANALIZE NA VZGOJO 

 

Vzgoja je eden izmed treh nemogočih poklicev, kjer se učenje nikoli ne konča. Prva naloga 

vzgoje je, da se otrok nauči obvladovati svoje nagone, zato je nemogoče, da mu vzgoja pusti 

popolno svobodo. Vzgoja mora prav zaradi tega zavirati, zatirati in prepovedovati. Ker pa to 

tlačenje nagonov pri otroku pripelje do nevarnosti za nevrotično obolenje, je pomembno, da 

vzgoja najde pravo in primerno pot med svobodo otroka in prepovedovanjem. Freud je 

izpostavil potrebo po uvajalnem psihoanalitičnem usposabljanju vzgojiteljev in učiteljev 

(oboji po Lacanu zastopajo »subjekt, za katerega se predpostavlja, da ve«). To praktično 

usposabljanje naj bi jim v lastni analizi z vpogledom v lastne transferne strukture kasneje 

pomagalo pri razumevanju mehanizmov transferja pri otrocih in pri kontroliranju lastnih 

mehanizmov. Po mnenju Freuda je temeljit psihoanalitični trening (didaktična psihoanaliza) 

vzgojitelja edina primerna priprava za ta poklic, čeprav je to le priporočilo (Felman, 1992). 

 

Tako kot Felmanova (1992) piše o pravi poti med svobodo otroka in prepovedovanjem, tudi 

Milivojević (2014) navaja, da je cilj staršev, da otroka pripravijo na samostojno življenje v 

družbi, kar pa ni možno brez konflikta med tistim, kar je družbeno sprejemljivo (zahtevajo 

starši), in otrokovo prvotno zahtevo ugodja. Ker je »želja« pri otroku veliko močnejša od 

njegovega znanja, jo zelo težko nadzira in se kontrolira. Če ima otrok željo po nečem in 

razlago starša, da to ni dobro, ga bo želja najverjetneje prevzela. Tu pomembno vlogo dobi 

kazen, in sicer če je otrok zaradi neprimernega vedenja kaznovan, bo naslednjič, ko bo imel 

enako željo nekaj storiti, pomislil tudi na to, da bo kaznovan, in ga ne bo več vodila le želja, 

temveč nekakšno vodilo staršev, naj tega ne naredi. – Opisani primer lahko pojasnimo tudi 

prek simbolne identifikacije. V simbolni identifikaciji, ko je otrok že vpeljan v govorico 

(jezik), se lahko identificira z Zakonom. V ta simbolni Zakon ga vpelje Ime-Očeta, ki zahteva, 

da svoje užitke in želje podredi Zakonu. Na nezavedni ravni otrok Zakon ponotranji oziroma 

sprejme za svojega. To mu omogoči, da se zaveda pravil in norm ter jih je tudi zmožen 

upoštevati, saj se zaveda posledic, ki sledijo v nasprotnem primeru. Ta identifikacija pomeni 

tudi ugoden izid Ojdipovega kompleksa. Otrok se v simbolni identifikaciji ne identificira s 
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tistim, kar lahko posnema, temveč s tem, da bo ob upoštevanju pravil vreden ljubezni, ki si jo 

želi od staršev. – To bo pri njem pripeljalo do notranjega konflikta, na podlagi katerega bo 

sprejel svojo odločitev. Pri tem ni pomembno le to, da se otrok nauči, kako naj se ne vede, 

temveč tudi to, kako naj se vede v določeni situaciji. 

 

Tudi Freud je vpeljal koncept »potreba po kazni« (za to potrebo se uporablja klinični izraz 

negativna terapevtska reakcija), in sicer v povezavi s sanjami. Sanje, ki nasprotujejo temu, da 

so sanje izpolnitev želje, so »kaznovalne sanje« oziroma predstavljajo izpolnitev želje po 

kazni. Tak mehanizem je Freud kasneje našel tudi v prisilni nevrozi. Sama potreba po kazni 

lahko izvira iz sadističnega Nadjaza ali pa Jaz samostojno išče mazohistično zadovoljitev. 

Kazen v vsakem primeru prinese tudi libidinalno zadovoljitev (Lešnik, 2009). 

 

Anna Freud je temeljno poslanstvo psihoanalize videla v njeni uporabi pri vzgoji in 

izobraževanju. S pomočjo psihoanalize bi se lahko zmanjšali zunanji pritiski, najbolj z 

ozaveščanjem staršev o morebitni škodi, ki jo ti lahko povzročijo pri njihovem odzivanju na 

gone, potrebe, želje in emocionalno odvisnost otrok v kritičnih obdobjih razvoja. Poleg tega 

pa lahko pomaga tudi pri razumevanju vezi med materjo in otrokom, razumevanju materine 

vloge kot pomožnega ega za otroka, dopuščanju otrokom, da izražajo agresivnost, 

seksualnemu prosvetljevanju otrok ter prepoznavanju vloge konfliktov in anksioznosti v 

razvoju otrok, ki ima za posledico omejevanje starševske avtoritarnosti (Batistič Zorec, 2014). 

 

Viški vrtci v Ljubljani so povezali vzgojo v vrtcu s psihoanalizo. Tedanja vodja Viških vrtcev 

R. Bačer je z namenom, da bi vzgojiteljice izvedele kaj več o psihoanalizi oziroma duševnem 

razvoju otrok, v vrtec kot predavatelja povabila M. Lunačka. Po predavanju je nastala skupna 

ideja o preventivnem – psihoanalitičnem oddelku v vrtcu. Zasnovana ideja vzgojne prakse 

izhaja iz tega, da je psihoanalitična teorija najobširnejša zbirka vednosti o otroškem psihičnem 

razvoju. Skupina je heterogena in hkrati uravnotežena po starosti in spolu otrok. Otroci v 

oddelku so bolj povezani med seboj, njihovi odnosi so intenzivnejši in vzpostavljajo globlja 

prijateljstva. Konstantna vzgojitelja v oddelku otrokom zagotavljata varno navezanost. 

Oddelek s svojim pristopom sledi ciljem in načelom kurikula za vrtce. »Verjamemo namreč, 

da so prva leta otrokovega življenja, ko se psihične strukture vzpostavljajo, izjemnega 

pomena za celotno življenje.« (Viški vrtci, 2019) 
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6 PREVENTIVNI DEJAVNIKI V VZGOJI 

 

Pri razvoju otroka pride tudi do nazadovanja v njegovem vsesplošnem razvoju, kar pa je 

povsem običajno, če to nazadovanje traja le neko obdobje. Otrok lahko izgubi kontrolo nad 

stvarmi, ki jih je prej že obvladoval oziroma osvojil, pri čemer gre lahko tudi za obrambni 

mehanizem. Anna Freud (1972) navaja, da se to zgodi, ker otrok išče zavetje in varnost prav s 

tem, ko se vrača nazaj na prejšnja vedenja, ter se tako spet počuti varnega in bolj udobno v 

razmerju z mamo, ki ga je imel pred napredkom v razvoju. Te poti nazaj ne smemo preprečiti, 

blokirati ali omejiti z negotovostjo okolja in notranjo represijo, saj bo to koristilo svobodnemu 

nadaljevanju napredka v razvoju.  

 

Otrok se s postavitvijo mej, ki jih določijo odrasli, počuti bolj varno in samozavestno, ker ve, 

kaj lahko in kaj ne. Otroku je treba reči tudi ne, ločiti moramo med njegovimi potrebami, ki 

morajo biti zadovoljene, na primer potrebe po varnosti, prehrani, spanju, oblačilih in tako 

naprej (Juul, 2013), in med tem, kako se otrokova želja formira skozi konflikt med primarnim 

narcizmom ter zahtevo otroka po ljubezni drugega na eni strani in različnimi odzivi staršev na 

drugi strani (Krek, 2018). Otroci na začetku sami ne ločijo, kaj zares potrebujejo in česa ne, 

zato jim morajo pri tem pomagati odrasli. Odrasli morajo otrokom kdaj reči ne, in obratno, 

tudi otroci kdaj morajo reči ne odraslim. Otroci svojega nestrinjanja pogosto ne znajo izraziti 

z besedami, zato to pokažejo s svojim vedenjem ali pa to lahko opazimo v obliki glavobolov, 

omotice, trebušnih bolečin ali težav z zbranostjo in v drugih oblikah. Pomembno je, da kot 

odrasli prepoznamo otrokov ne in ga sprejmemo, saj s tem otroku dovolimo, da pritrdi sebi, 

svojim željam in potrebam, ne našim. Otrok, ki ne sme izraziti svojega ne, ga ne bo izrazil niti 

v odraslem življenju. To pomeni, da ne bi znal reči ne stvarem, ki bi jim moral, na primer 

slabim prijateljem, ki ga bodo izkoriščali in z njim manipulirali, ne bo znal zagovarjati svojih 

individualnih meja, potreb in vrednot, preveč se bo podrejal ljudem okoli sebe, namesto da bi 

poslušal sebe (Juul, 2013). Določenim otrokovim željam moramo reči tudi da oziroma mu jih 

omogočimo (na primer, če se otrok pred spanjem želi igrati s svojo igračo, namesto da bi 

poslušal pravljico, mu to seveda lahko dovolimo in s tem upoštevamo njegovo željo). Treba je 

najti pravo ravnovesje med »ne« in »da«, med tem, kaj bomo otroku dovolili, in tem, česa mu 

ne bomo. Pri teh odločitvah je pomembna tudi starost otroka. Njegovo primerno vedenje 

pohvalimo, mu povemo, zakaj nam je to vedenje všeč. Otroku prisluhnemo, upoštevamo 

njegove predloge, odgovarjamo na zastavljena vprašanja in mu pokažemo, da je za nas 
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pomemben. Največji »da« pa otroku lahko po našem mnenju damo s tem, ko mu pokažemo, 

da ga imamo radi in da ga sprejemamo takšnega, kot je. 

 

Praper (1995) navaja tri profesionalne vrste preventive, in sicer primarno, sekundarno in 

terciarno. Cilj terciarne preventive je, da pomaga posamezniku ali tudi družini, da že 

kronificirane in neozdravljive težave najdejo način, kako se izognejo dodatnim zapletom, 

kako živeti čim bolj polno in koristno življenje. V primeru, ko mora nevrotik sprejeti 

pomembne odločitve o svojem življenju, je takšna preventiva nujna. Nujna pa je tudi, če 

psihična struktura začne izgubljati na integriteti, saj takrat lahko zagrozi tudi psihotični 

razpad. Najpogostejša oblika preventive v zdravstvenih ustanovah je sekundarna preventiva. 

Odkloni so diagnosticirani, ko motenost šele nastaja. Takšno zgodnje odkrivanje temelji na 

prilagojenih diagnostičnih sistemih (prognozi), zahteva pa zelo natančno izpeljane 

preventivne programe. Cilj tega je, da se takšen razvoj prekine, ustavi ali vsaj upočasni. 

Najzahtevnejša preventiva pa je primarna. Pri tej preventivi gre za to, da predvidimo 

nevarnost za razvijajočo se motenost oziroma obolenje in jo preprečimo. Tu ne moremo 

uporabiti terapevtskih pristopov in diagnostičnih sistemov, saj ti temeljijo na odkrivanju 

znakov motenosti, ki pa jih na stopnji primarne preventive še ni. Z raziskovanjem, ki je nujen 

del primarne preventive, je treba preverjati, kateri dejavniki zvišujejo tveganje za nastajanje 

nevroze. Glede na rezultate ustvarimo sistem, s katerim preverjamo stanje ugotovljene stopnje 

tveganja za nastajanje nevroze. Pri tej preventivi moramo nevtralizirati učinek medsebojno 

povezanih tveganih dejavnikov in poustvariti varovalne dejavnike, lahko za posameznika 

samega ali pa v njegovem okolju. 

 

 

 

6.1  SPP-3 

 

Sistematični psihološki pregled triletnega otroka (SPP-3) je psihološki presejalni postopek, 

namenjen otrokom, starim tri leta. Sestavljen je iz dveh vprašalnikov za starše, in sicer o 

poteku kognitivnega razvoja otroka, drugi pa se nanaša na adaptacijske težave, in iz 

razvojnega testa, ki neposredno oceni otrokov kognitivni razvoj. Služi sekundarni preventivi 

pri otrocih, ki zaostajajo v duševnem razvoju. Za primarno preventivo je namenjen tistim, ki 

imajo visoko tveganja razvoja nevrotične motenosti osebnosti ali pa motenosti v prilagajanju. 

S tem postopkom ne skrbimo samo za populacijo, temveč tudi za pospešeno zdravljenje 
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samega otroka ali celotne družine. Pridobimo tudi podatke o tem, kakšna strokovna pomoč je 

potrebna na posameznem področju. Rezultati tega postopka so lahko dobri, lahko pa pokažejo 

tveganje, ki še ne pomeni motenosti ali diagnoze, je le opozorilo, da se otrokova razvojna 

spirala odvija v smer nevrotične strukture. Najpomembnejši za tako napoved so številni znaki 

neadekvatnega prilagajanja, še posebno, če so ti med seboj povezani tako, da otrok postaja vse 

bolj moteč za okolje, okolje pa zato začne vse bolj pritiskati nanj. To ustvari začarani krog, ki 

se vrti vedno hitreje. Poleg teh znakov so pomembni še konstitucionalni dejavniki, kot so  

telesno stanje po porodu in preobčutljivost, potem dejavniki okolja, na primer, kakšen je 

položaj med sorojenci, in tudi neuspešno razreševanje razvojnih kriz v kritičnih točkah 

razvoja (Praper, 1995). 

 

 

 

6.2  PRUSMERITEV OTROKOVEGA RAZVOJA OSEBNOSTI IZ 

SPRIRALE TEŽAV V SMER ZAŽELENEGA RAZVOJA 

 

V šestem poglavju smo že predstavili nekaj preventivnih dejavnikov v vzgoji glede razvoja 

nezaželenega osebnostnega razvoja otroka. Naše tretje raziskovalno vprašanje pa je, kako 

otrokov osebnostni razvoj, ki se odvija v spiralo težav, preusmerimo v smer zaželenega 

razvoja. V nadaljevanju bomo predstavili nekaj raziskanih možnosti, kako otrokov osebnostni 

razvoj, ki se že odvija v spirali težav in je tako prepozno za preventivo, preusmerimo v smer 

zaželenega razvoja. 

 

Z opazovanjem otroka in spremljanjem njegovega vedenja, ki odstopa od običajnega, lahko že 

kmalu opazimo, kaj ni v redu oziroma da nekaj ni tako, kot bi moralo biti. Poskušamo 

ugotoviti, kaj povzroča otrokovo nezaželeno vedenje, ob kakšnih situacijah se tako vede, in te 

situacije spremenimo v ugodne za otroka. Če otrok že dovolj obvlada govor, se z njim 

pogovorimo, zakaj ga nekaj moti, kaj mu ni prav in kaj bi želel spremeniti oziroma kaj bi 

želel, da se spremeni. 

 

Otrok prek igre spremeni neugodne situacije, ki jih je doživel ali jih doživlja, v ugodne. Še 

posebno otroci, ki so prešibki v rabi jezika, da bi se lahko pogovorili o svojih težavah, stiskah, 

z igro dobijo novo priložnost, da se svojih napetosti in konfliktov rešujejo na ta način, izživijo 

svoje neugodne pritiske. Domišljijska igra otrok leži v mehanizmu premagovanja bojazni v 
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zgodnjih vsemogočnih fantazijah, narcističnih fantazijah najprej o sebi in nato o objektu. 

Velikokrat se vsebine teh iger povezujejo z zadovoljevanjem teženj po zmagi, nadvladi, 

veljavi, ljubezni, uspehu in pravičnosti. Pogosto pa lahko otrok na ta način izraža negativno 

stran navedenih teženj, te predstavljajo zavist, ljubosumnost ali željo po nesrečnem izidu 

borbe. Ta vrsta igre otroku dovoli, da uredi zmešnjavo v svojem notranjem svetu in si 

vzpostavi kontrolo realnosti. Otrok se sam nagiba k določeni vrsti igre in s tem nakazuje, v 

kateri razvojni fazi je (Praper, 1995). 

 

Psihoterapija je tako možnost zdravljenja kot možnost za preventivo. Poleg psihoterapije so 

učinkovite pomoči tudi vedenjske in družinske terapije ter kognitivna terapija. Pomagajo tudi 

že samo posvetovalni obisk staršev in kakšni nasveti strokovnjakov s tega področja (Praper, 

1995). 

 

 

 

6.3 VZGOJA V VRTCU: PREVENTIVNO DELOVANJE 

 

Zadnje (četrto) raziskovalno vprašanje je, na kakšne načine lahko vzgojitelj in strokovni 

delavci v vrtcu z vzgojo preventivno delujemo na otrokov osebnostni razvoj. Poleg prej 

opisanega preventivnega delovanja, ki naj bi ga poznali tudi vzgojitelji in strokovni delavci 

vrtca, smo raziskali in v nadaljevanju predstavili še nekaj možnosti preventivnega delovanja, 

ki se nanašajo bolj na delo vzgojitelja in strokovnih delavcev v vrtcu. 

 

Da poskušamo preprečiti najhujše izide nevrotičnih obolenj, se mi zdi zelo pomembno, da 

določene stvari v povezavi s tem poznamo tudi vzgojitelji predšolskih otrok in se zavedamo 

pomembnosti tega ter prispevamo svoj delež pomoči pri vzgoji. Poleg staršev smo vzgojitelji 

tisti, ki z njihovimi otroki preživimo veliko časa in si nekaj vzgoje delimo s starši. 

 

Z vzgojo moramo otroku zagotoviti kontinuirane ustrezne zunanje odzive in komunikacije. Za 

zdrav razvoj so potrebne številne ustrezne stimulacije na vseh področjih, saj bodo na tem 

temeljile otrokove izkušnje. Kot pomoč otroku pri razvijanju odpornosti na dejavnike 

tveganja, krepitev potencialov in virov mu moramo zagotoviti zaščitniške dejavnike. 

Negativni oziroma škodljivi odzivi pomembnih odraslih v otrokovem življenju so: 

nasprotujoče si konfliktno odzivanje, na primer prepiri in nasprotujoče stimulacije, nejasno in 
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nekonsistentno odzivanje, neodzivanje v situacijah, ko bi se morali odzivati, na primer 

pohvala ali konstruktivna kritika, grobo odzivanje, kjer so kršene sprejemljive meje otroka, 

lahko gre na primer tudi za travmo ali poškodovanje. Opisani primeri škodljivih nasprotujočih 

si stimuliranj otroku predstavljajo situacije, ki so preplavljene z dražljaji, med katerimi se ne 

more znajti (Masten, 2014). 

 

Otroka lahko prizadene slaba, neprimerna kritika odraslega ali pa njegov neprimerni odziv, 

saj je pomemben odrasel v njegovem življenju nekdo, ki ga ne želi razočarati, s takšno kritiko 

pa mu sporočamo ravno to, da smo nad njim razočarani.  

 

Če ima vzgojitelj popolno zaupanje vase in občutek, ki mu pove, da nekaj ni tako, kot mora 

biti, lahko začuti oziroma prepozna stisko otroka. Vzgojiteljeva lastna psihohigiena mora biti 

na najvišjem nivoju, kjer jo mora ohranjati, ne sme je zanemariti, biti mora osebnost, ki otroka 

usmerja in mu je zgled, po katerem se lahko ravna (ima prijetno in prijazno komunikacijo s 

sogovorci ter jih posluša, ko imajo oni kaj za povedati, se odziva na vprašanja, spodbuja k 

postavljanju vprašanj) in je pri tem zagotovljen celostni razvoj otroka – razvijajo se tako 

telesne sposobnosti kot tudi duševne (Colnerič, 2016). 

 

Ni nujno, da je pozitiven tisti odziv, ki je otroku všeč, je pa tisti, ki upošteva temeljne potrebe 

otroka, hkrati pa omogoča pogajanje za meje in pozicije. Ta pogajanja in pozicije so odvisni 

od otrokove starosti. Do približno treh let se ta možnost povečuje, v obdobju od tri do šest let 

otrok razume razmejitve, saj ima za svojo starost primerno kognitivno kapaciteto. Sposobnost 

operativnega mišljenja (za razumevanje vseh omejitev, ki jih mora razumeti odrasel človek) 

se razvije po enajstem letu starosti (Masten, 2014). 

 

Otrok se mora šele naučiti, kako zadovoljiti svoje potrebe na sprejemljiv način za svojo 

okolico, zato je bolje, da mu pri tem pomagamo, ga motiviramo in z njim sodelujemo, ne pa, 

da ga ocenjujemo in nenehno opozarjamo. 

 

Že Anna Freud je verjela, da je družinska oziroma starševska vključenost v vzgojo nujna za 

optimalen razvoj majhnih otrok. V svoji raziskavi je ugotovila, da otroci, ki ostanejo s svojimi 

materami ali skrbnicami dlje časa, bolje napredujejo na vseh področjih razvoja. S sodelavci je 

Freudova delala tudi z otroki s posebnimi potrebami, pri čemer so se veliko pogovarjali z 

njihovimi starši o težavah, ki so jih imeli ti otroci, in poskušali otroke čim bolje vključiti v 
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skupine. Diagnostiki so ocenili vsakega otroka, psiholog pa je opravil bolj formalno testiranje 

osebnosti in intelektualnih sposobnosti. Celotna ekipa strokovnjakov je nato razvila celovit in 

obširen diagnostični profil za vsakega otroka. Ta profil je služil temu, da so lahko za vsakega 

otroka posebej razvili najprimernejši oziroma najustreznejši načrt, po katerem bodo delali z 

otrokom. Vsak diagnostični profil otroka je imel nekaj standardnih komponent, in sicer opis 

otroka, družinsko ozadje, osebno zgodovino, vplive okolja in razvojne ocene. Profile je 

Freudova uporabljala, ker je verjela, da morajo otroka ves čas spremljati in ocenjevati njegov 

razvoj, ocena pa mora biti pridobljena iz številnih opazovanj in zbiranja podatkov. Anna 

Freud je bila tako prva, ki je verjela, da sta sodelovanje z družino in individualno delo z 

otrokom zelo pomembna za optimalen razvoj majhnih otrok (Aldridge, Kilgo in Jepkemboi, 

2014). 

 

Za vzgojitelja v vrtcu je lahko veliko lažje delati z otrokom, če je seznanjen s tem, kaj se z 

otrokom dogaja doma. To še posebno velja za določene situacije, kot so smrt v družini, 

ločitev staršev, prihod novega družinskega člana ali le neprespana noč in podobno. Vzgojitelj 

tako lahko razume spremenjeno vedenje otroka, ki se morda lahko pojavi ob teh situacijah, in 

ga obravnava na otroku takrat najprimernejši način. Ker ga razume, mu lahko nudi oporo v 

težkih trenutkih in se ne posveča le temu, kako neprimerno je njegovo vedenje. Če se 

družinska vzgoja in vzgoja v vrtcu dopolnjujeta, sta pri vzgoji lahko uspešnejša tako družina 

kot vrtec – doseže se lahko več zastavljenih ciljev, povezanih z vzgojo otrok. 
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SKLEP 

 

Freud je libidinalne tipe osebnosti določil z namenom, da bi si z njimi pomagali pri analizi 

pacientov na analitični kliniki. Deli jih na čiste, kjer prevladuje ena sama duševna instanca in 

imajo zato več možnosti, da se kažejo kot čiste značajske podobe, in mešane tipe, ki se 

pojavljajo pogosteje kot čisti, ker dopuščajo dobro razvrstitev individualnih psihičnih struktur. 

V vsaki skupini so po trije tipi (čisti: erotični, prisilni in narcistični; mešani: erotično-prisilni, 

erotično-narcistični in narcistično-prisilni), opiše pa še analno-erotični karakter. Teoretično 

obstaja tudi četrti mešani tip, ki pa v življenju ni mogoč. Vsi tipi lahko shajajo brez obolenj, 

vendar so mešani tipi bolj nagnjeni k njim. Sadizem in analna erotika imata vodilno vlogo v 

»predgenitalni organiziranosti«, ki obstaja v razvoju človeškega libida pred obdobjem primata 

genitalij. Lacan govori o treh tipih osebnosti, in sicer o psihotiku, nevrotiku in perverznežu. 

Freudova teorija temelji na libidinalnih razporeditvah, medtem ko Lacanova teorija temelji na 

poziciji subjekta v odnosu. Poznavanje libidinalnih tipov osebnosti nam v edukaciji lahko 

pomaga tako, da na podlagi poznavanja teh tipov lažje ugotovimo, kaj vsak otrok potrebuje, in 

tako vemo, kaj mu prepovemo ali zapovemo in kje mu pustimo svobodo, s čimer lahko 

zmanjšamo možnost nevrotičnega obolenja. 

 

Opisani primeri nevroze in psihoze pri odraslih (Hans, D. Lortie, Lucy R. in M. Trobec) 

nakazujejo, da so te osebe v svojem otroštvu doživele veliko neprijetnih in negativnih 

izkušenj, največkrat kontinuiranih, ki so jih v življenju psihično zaznamovale. Kasneje v 

življenju se jim te izkušnje oziroma motivi zamegljeni in nejasni, »neznani«, vračajo nazaj iz 

nezavednega, kamor so jih potisnili v otroštvu, v zavedno, in sicer v obliki njihovih stališč in 

določenih zadržanj. Kot posledica tega v odrasli dobi pogosto ne znajo odreagirati tako, kot 

od njih pričakuje družba, svojih potreb ne znajo zadovoljiti na družbeno sprejemljiv način 

oziroma se jim ne znajo odpovedati, saj so njihove potrebe velikokrat drugačne od običajnih 

oziroma »normalnih«. Ob njihovih dejanjih pa ne trpi samo njihova okolica, temveč trpijo 

tudi sami. 

 

Pri ugotavljanju, ali je otrokov razvoj običajen ali se odvija v nezaželeno smer, ne smemo 

prehitro sklepati – otrok ima lahko le težje obdobje, ki bo minilo, ali pa je pred njim težji 

konflikt, ki ga mora razrešiti, za kar potrebuje nekoliko več časa, ko ga razreši, pa se bo 

njegov razvoj odvijal v zaželene smeri. Prav tako ne smemo soditi le po enem znaku, ki ga 
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opazimo pri otroku. V primeru, da nezaželeno vedenje traja dlje časa in se kaže več znakov, 

pa je treba ukrepati. Ob opazovanju otroka smo pozorni na njegove telesne, emocionalne in 

vedenjske znake. Le z ocenjevanjem s testi (SPP-3) lahko ugotovimo, ali gre pri otroku za 

nevrozo ali le za zaostren konflikt v razvojni fazi, saj se nevrotičen otrok ne zaveda svojega 

trpljenja, prav tako pa izvora njegovega trpljenja ne najdejo starši. 

 

Ko opazimo, da se otrokov razvoj ne odvija po družbeno zaželeni poti, je včasih dovolj že 

samo pogovor z otrokom, lahko pa mu tudi omogočimo, dovolimo, da svoje tesnobe, strahove 

izrazi prek igre, z ustvarjanjem. S pogovorom otroku pomagamo pri premagovanju njegovih 

razvojnih kriz, mu pokažemo, da se na nas lahko obrne, če potrebuje pomoč. Z igro otrok 

lahko uredi zmešnjavo v svojem notranjem svetu in na ta način vzpostavi kontrolo realnosti. 

Ob resnejših zapletih v razvoju je učinkovita pomoč otroku terapija (psihoterapija, družinska 

terapija, vedenjska in kognitivna terapija), pomoč staršem pa pogovor ali nasveti kakšnega 

strokovnjaka s področja vzgoje ali terapije, saj posledično starši znajo pomagati otroku. Ni 

nujno, da razne vrste terapij in pogovorov s strokovnjaki predstavljajo le rešitev za že nastalo 

situacijo, lahko služijo tudi kot preventiva. 

 

Prava pot med svobodo otroka in prepovedovanjem je zelo pomemben dejavnik vzgoje, da ne 

pride do nevrotičnih obolenj kasneje v življenju. Treba je postaviti jasne meje, pri tem pa 

upoštevati tudi otroke in njihove predloge, sposobnosti in želje. Pomembno je, da ima 

vzgojitelj lastno psihohigieno na najvišjem nivoju, kjer jo tudi ohranja. Otrokom daje zgled, 

jih usmerja, kjer je to potrebno, sicer pa jim pusti, da tudi sami izberejo pot, po kateri želijo 

iti. Otrokove izkušnje bodo temeljile na situacijah, ki mu jih bomo ponudili, zato je 

pomembno, da razvijamo vsa področja njegovega razvoja. To lažje zagotovimo tudi s tem, da 

sodelujemo z otrokovimi starši in z njimi dopolnjujemo vzgojo doma in v vrtcu. Pomembno 

je, da se na otroka odzivamo na primeren način, mu dajemo jasne odgovore/odzive, da ve, kaj 

želimo sporočiti, da zanj to ni preveč kaotično in se zaradi tega ne znajde v situaciji. Grobemu 

odzivanju se moramo izogibati in ga ne uporabljati, saj lahko pri otroku povzroči tudi travmo. 

 

Zaključujemo z mislijo W. R. Inge: »Pravi čas za vplivanje na otrokov značaj je okoli sto let 

prej, ko se ta rodi.« (v Praper, 1995: 183) 
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