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POVZETEK 

Magistrsko delo obravnava vlogo primarnega okolja pri pojavu agresivnega vedenja in 

eksternalizirane motnje vedenja. Osredotoča se na pogled vključenih mladostnikov na 

vlogo primarnega okolja pri razvoju agresivnega vedenja in eksternalizirane motnje 

vedenja, pri njih samih. Analizirani podatki so bili pridobljeni pri osmih mladostnikih, 

nameščenih v Vzgojnem zavodu Logatec ali Prevzgojnem domu Radeče. 

Pri obdelavi kvalitativno pridobljenih podatkov se prispevek opira na Bowlbyjevo teorijo 

navezanosti, ekološkosistemsko teorijo. Upošteva tudi dolgotrajne posledice travmatičnih 

izkušenj pri mladostnikih. 

Raziskave navajajo, da je primarno okolje ključnega pomena pri izgradnji čustvenega, 

kognitivnega in socialnega razvoja posameznika.  

V okolju prisotni spodbudni in nespodbudni dejavniki ves čas razvoja (so)vplivajo na 

posameznika in ga izoblikujejo. Primarno okolje tako predstavlja samo enega izmed 

ključnih dejavnikov za razvoj posameznika.  

Pridobljeni podatki so potrdili prisotnost nespodbudnih dejavnikov ‒ konzumiranje 

substanc (alkohol in droge); pomen tipa vzpostavljenega odnosa s skrbniki (vzpostavljena 

navezanost), socialnoekonomski položaj družine in prenos vzorcev agresivnega vedenja. 

K spodbudnim dejavnikom, sta bila umeščena usmerjenost v prihodnost ‒ delo ter 

vključenost v šolski sistem in vrstniki. 

Pri tem je treba poudariti, da lahko isti dejavnik deluje spodbudno ali nespodbudno, zato 

je treba pozornost pri obravnavi motenj vedenja usmerjati celostno, saj po besedah A. 

Koboltove (2010) pri nekaterih mladostnikih neželena vedenja sama po sebi izzvenijo, 

pri nekaterih pa se stopnjujejo. 

 

KLJUČNE BESEDE: eksternalizirana motnja vedenja, agresivno vedenje, nespodbudni 

dejavniki, spodbudni dejavniki, primarno okolje, mladostnik. 

  



 

 

ABSTRACT 

Master thesis examines the role of familiy surroundings in the emergence of aggressive 

behaviour and externalised  behavioural disorder. It focuses on the perspective and 

opinion of the adolescents, about the role of the primary environment in the development 

of aggressive behaviour and externalised behavioural disorder in themselves. 

The analysed data were obtained from eight adolescents, placed in the Logatec 

Educational Institution or the Radeče Pre-educational Home.  

In processing the qualitative data, were used Bowlby's attachment theory, ecosystem 

theory and theories of psycho-social developmen. It also includes effects of traumatic 

experiences in previous periods. 

Different Researchs suggests, that the primary environment is crucial in building 

emotional, cognitive and social development of people.  Presence of encouraging and 

discouraging factors constantly influence and shape the individual. The primary 

environment is therefore only one of the key factors in an individual's development. 

The obtained data confirmed the presence of discouraging factors like use of substances 

(alcohol and drugs); the importance of the type of established relationship with the 

caregivers, the socio-economic status of the family and the transmission of aggressive 

behaviour. Future orientation, as finding job, involvement in the school system and peers, 

were identified as motivating factors. 

It is important to note, that the same factor can be either encouraging or discouraging, and 

therefore the focus on behavioural disorders needs to be holistic, as according to A. 

Kobolt (2010), in some adolescents, undesirable behaviours resolve on their own, while 

in others they escalate. 

 

KEY WORDS: externalised behavioural disorder, aggressive behaviour, disincentive 

factors, incentive factors, familiy surroundings, adolescent 
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I. UVOD 

Značilnosti kulture, prepričanja ter načini soočenja z vsakdanjim življenjem so otroku podana 

med primarno socializacijo.  

Osnovna značilnost mladostnikov z vedenjskimi motnjami je, da njihovo izstopajoče vedenje 

ni v skladu s socialno oblikovanimi pričakovanji in je v nasprotju s socialnimi normami in 

pravili, ki urejajo vedenje določene družbe (Bečaj, 1987).  Mladostnike, ki se med razvojem 

niso naučili ločiti med pričakovanim in nezaželenim vedenjem, ali pa tisti, ki vedo, kaj je 

dovoljeno in kaj prepovedano, a svojega vedenja ne podredijo tem zahtevam Oven (1995), 

opredeljuje kot vedenjsko problematične.  

 

Pri motnji vedenja je mladostnik vpet v cel kup začaranih krogov, ki vedenjsko motnjo utrjujejo. 

Svetin Jakopič povzame (2005), da ker se konflikti pojavljajo na različnih življenjskih 

področjih, to za mladostnika pomeni, da je celostno oškodovan. Slednje terja intenzivno in 

dolgotrajno korekcijo z zgodnjim začetkom in z vključitvijo več različnih dejavnikov. 

 

V obdobju adolescence se v posameznikovem razvoju začnejo spremembe. 

 

Pačnik (1997) poudari, da sta čustvena in vedenjska dimenzija temeljno povezani s socialnim 

kontekstom, na katerega se sleherni človek odziva z lastnostmi svoje percepcije socialnega 

konteksta. Na podlagi svojih preteklih izkušenj in sedanjih pričakovanj upošteva doživljanje 

lastne socialne umeščenosti in socialnega položaja, ki ga zavzema v različnih socialnih okoljih. 

Emocionalni in vedenjski odzivi so tako na eni strani posledica dogajanja v posamezniku in v 

socialnem kontekstu. 

 

Mladostnikovo doživljanje je v obdobju adolescence intenzivnejše.  

 

V primeru, da so mladostniki v odnosu z osebami, ki so jih v času odraščanja sprejemali kot 

avtoriteto, doživljali sprejetost, spoštovanje in upoštevanje osebnih pravic, tudi v adolescenci 

nimajo pretirane potrebe po boju zase in kljubovanju. Slabše pa razrešujejo svoj odnos do 

avtoritete mladostniki, ki imajo že od zgodnjega otroštva dalje izkušnje, da so jih avtoritarni 

liki poniževali, nesmiselno kaznovali in omejevali, jih soočali z njihovo nemočjo in 

nebogljenostjo ali to njihovo odvisnost od avtoritete kakorkoli zlorabljali (Tomori, 2000). 

 

Dodaja (prav tam), da takrat še zaradi premalo izkušenj niso dovolj pripravljeni za doseganje 

vznemirjenja na neškodljiv ali celo ustvarjalen način. Zato lahko postanejo posebno privlačne 

dejavnosti, ki prinašajo vznemirjenje, hkrati pa ne zahtevajo preveč vztrajnosti in dolgotrajnih 

naporov. S tem si mladostniki zagotovijo notranje ravnovesje. Samopotrjevanje je tako v 

obdobju adolescence težje in dejansko zahtevnejše. Pripadnost vrstnikom in njihovo 

odobravanje je eden odločilnih temeljev mladostnikovega samospoštovanja.  

 

Skladno delovanje več dejavnikov ali bolje rečeno ravni je ključnega pomena, da bi mladostnik 

vzpostavil ravnovesje za nadaljnji razvoj.  
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II. TEORETIČNA IZHODIŠČA 

1. AGRESIVNO VEDENJE 

1.1. KAJ JE AGRESIVNO VEDENJE? 

V prvotnem pomenu besede agresija ‒ aggredi od ad gradi pomeni, gibati se, korakati naprej, v 

smeri cilja brez dvoma ali strahu. Beseda »agresirati« je že zelo zgodaj pridobila pomen napada 

(Kristančič, 2002). Tudi avtorica Vrbovšek (1992) definira agresivno vedenje kot socialno 

nesprejemljiv odgovor na situacijo, ki frustrira. A Berkowitz (1993) opozarja, da si pojem 

»agresija« običajno predstavljamo samo kot fizično vedenje, ki največkrat škodi drugim, da pa 

je vrst agresije več in so usmerjene k različnim ciljem. 

 

Agresivno vedenje je diadni dogodek, v katerem imata svojo vlogo agresor in oseba ali predmet, 

ki je deležen agresije. Nanj gledamo lahko kot na posamezne stopnje ‒ sekvence, ki se začnejo 

z »izzivalci«, ki se spremljajo kinestetični in drugi fiziološki dražljaji, povezani z zunanjimi 

znaki ali signali. Jeza posameznika1 in agresija se kažeta v povečanju samih dražljajev 

(Kristančič, 2002).  

 

Dejanje, je z izjemo verbalne agresije, pri kateri motorični del ni viden, sestavljeno iz 

motoričnega dela, ki ga je možno opazovati, kognitivno-spoznavnega vedenja, ki vsebuje 

osebne misli, zamisli in izražena čustva, ter fiziološkega dogajanja. Pri razlagi agresivnega 

vedenja je nujno treba upoštevati povezavo med osebno usmerjenostjo posameznika, ozadjem 

razvoja posameznika, razvojnimi sposobnostmi in zmožnostmi ter socialnim funkcioniranjem 

posameznika. Poleg tega so ključnega pomena karakteristike družine, način interakcije med 

člani družine in sestavljenost samega agresivnega vedenja (Kristančič, 2002). 

 

Med občasnimi agresivnimi vedenji, pri katerih gre za doseganje cilja in imajo le-ti 

instrumentalni in impulzivni značaj, in med ponavljajočimi ponotranjenimi vedenjskimi vzorci, 

pri katerih lahko pride tudi do antisocialnih vedenj, obstoji pomembna razlika (Vec, 2011).  

 

Treba je razlikovati agresivno vedenje in agresivnost. Slednja nastopi kot značilnost vedenja, 

ki vključuje nasilne, gospodovalne ali napadalne besede in dejanja. Je ena izmed oblik vedenja, 

ki jo lahko spremlja motiv, čustvo ali potreba, pri čemer so motivi, čustva in potrebe tudi 

podlaga zanjo. Usmerjena je k cilju in namenu in ni naključna (Mrevlje, 1995). Agresivnost ni 

vedno usmerjena v destruktivno, uničujočo smer. Poznamo tudi ustvarjalno agresivnost, katere 

namen je ohranjanje življenja in osebnostne integritete. Pri tej gre za pozitivni vidik agresivnosti 

(Lamovec, 1988; Vec, 2011).  

 

Nasilna dejanja so pogosto razglašena za agresivno vedenje, a če ta nimajo namena povzročiti 

škode drugi osebi, jih ne uvrščamo mednje (Frieze in Yu Li, 2010). 

1.2. TEORIJE NASTANKA AGRESIVNEGA VEDENJA 

1.2.1.Teorija socialnega učenja 

Teorija socialnega učenja razlaga, da se temeljev za agresivno vedenje posameznik nauči z 

opazovanjem. Bandura (1986 v Marjanovič Umek  idr, 2020) meni, da se posameznik ne uči 

 
1 V besedilu izrazi, zapisani v slovnični obliki moškega spola, so uporabljeni kot nevtralni in veljajo 

enakovredno za oba spola. 
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zgolj na osnovi lastnih izkušenj, temveč z selektivnim opazovanjem in posnemanjem modelov 

iz realnega in simbolnega sveta. Ključno je, kateri model bo vplival na vedenje, pod katerimi 

pogoji se pojavi vpliv in kako se posameznikovo vedenje spreminja kot rezultat učenja z 

opazovanjem. 

 

Agresivnost je naučena tako kot druge oblike socialnega vedenja. Pri tem je pomembno dejstvo, 

da se do učenja poleg lastne aktivnosti pride tudi z opazovanjem drugih ljudi (Žužul, 1989). 

Socialno okolje ima pomemben vpliv na otrokovo vedenje, pri tem pa tudi otrok s svojim 

vedenjem vpliva na spremembe v njegovem okolju (Lamovec in Rojnik, 1978). Vzroke, ki 

največ prispevajo k ojačitvi agresivnega vedenja, je tako treba iskati v celotni socialni situaciji 

in ne samo v posamezniku samem.  

 

Posledice neugodnega doživljanja emocionalnega vzburjanja vodijo v različne oblike vedenja 

glede na posameznikov značaj ter načine premagovanja stresnih situacij (Obid in Rapuš Pavel, 

2009), pri tem so namreč pomembni izvori agresivnega vedenja pogoji, pod katerimi se bo 

agresivno vedenje izvedlo, ter notranji in zunanji vzgibi, ki agresivno vedenje ohranjajo (Žužul, 

1989). 

  

1.2.2. Psihološke teorije 

Agresivnost je pogojena z motivacijo vedenja, katerega podlaga je motiv, ki se vzbudi ob 

frustraciji. Frustraciji ni mogoče ubežati in je trajni vir agresivnosti (Lamovec in Rojnik, 1978). 

To pomeni, da je agresivnost dejanje, s katerim posameznik končuje doživeto frustracijo 

(Krahé, 2001).  

 

Začetniki eksperimentalnega preučevanja agresivnih vedenj (Dollard, Miller idr.) so frustracijo 

opisali kot občutek, ki je ovira nekega vedenja z namenom dosege zadanega cilja. Pri 

frustracijski razlagi agresivnosti se predpostavlja, da do agresivnosti pride zaradi frustracije, in 

ne posameznika kot osebe (Vec, 2011).  

 

Teorija je bila kasneje nadgrajena. Avtor Berkowitz je začel govoriti o sprožilnih dražljajih, ki 

posameznika pripeljejo do agresije. To pomeni, da morajo v okolici obstajati določeni dražljaji 

oz. pogoji, ki v posamezniku vzbudijo ključno stanje jeze, ta pa vodi v notranjo pripravljenost 

agresije (Ule, 2004).  

1.2.3. Biološke teorije 

Agresivno vedenje razlagajo kot naravno lastnost posameznika, ki je evolucijsko pogojena. 

Agresivnost se ohranja, ker so določene vrste uspešnejše pri prenašanju tega genetskega zapisa 

na svoje potomstvo (Krahé, 2001). Vedenjsko-genetičen pristop zagovarja dejstvo dedovanja 

in zapisa v naših genih. Predstavniki verjamejo v možnost nastanka prisotnosti genetskih 

predispozicij za agresivno vedenje, vendar vseeno poudarjajo vpliv okolja (prav tam). Obstajajo 

tudi drugi dejavniki (hormoni, nevrokemikalije, motnje pozornosti in hiperaktivnosti ipd.), ki 

imajo vpliv na razvoj agresivnega vedenja.  

 

Na stopnjo agresivnega vedenja vplivajo možganske disfunkcije, možnost teh pa je lahko 

pridobljena že ob rojstvu (Anderson, 2000). Čeprav je pogosto slišati, da je pri moških 

agresivno vedenje pogostejše, avtor (prav tam) omeni rezultate raziskave Bettencourta in 

Millerja, ki sta dokazala, da se ob izpostavljenosti visoke stopnje provokacije ne pojavljajo 

razlike med spoloma. 
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1.2.4. Ekološkosistemska teorija 

Ekološkosistemska teorija razlaga razvoj posameznika kot zapleten sistem odnosov. Okolje 

posameznika razdeli na več ravni: mikrosistem, mezosistem, eksosistem, makrosistem in 

kronosistem. (So)delovanje ravni je povezano in ključnega pomena za uspešen razvoj 

posameznika. 

 

Mikrosistem predstavlja okolje, v katerem se posameznik najbolj vključuje v neposredno 

interakcijo in dejavnosti z njemu pomembnimi osebami, kot so skrbniki, sorojenci, vzgojitelji, 

učitelji in prijatelji. Bronfenbrenner posameznika pojmuje kot aktivnega udeleženca, ki 

sooblikuje in spreminja svoje trenutno okolje. Odnosi so dvosmerni in recipročni. Povratne 

interakcije imajo trajni učinek na otrokov razvoj (Hristovski, 2003). Davies in Lindsay (2004, 

v Marjanovič Umek, 2020) povezujeta konfliktni odnos med skrbnikoma z nedosledno 

socializacijo otroka in sovražnimi odzivi nanj. Otrokov odziv je lahko bojazen, tesnoba ali jeza 

in agresivnost.  

1.3. MOTNJA VEDENJA 

Motnje vedenja se nanašajo na težje, dlje časa trajajoče, ponavljajoče se, različne simptome, ki 

se pojavljajo na različnih področjih življenja. V nekaterih primerih se iz motečega vedenja 

lahko razvijejo motnje vedenja (Vec, 2011).  

 

MKB-10, Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične 

namene (šesta izdaja), definira motnje vedenja kot ponavljajoč se in trajen vzorec disocialnega, 

agresivnega ali predrznega vedenja. Takšno vedenje lahko velja za hujše kršitve starosti 

ustreznih družbenih pričakovanj; bile naj bi torej hujše kot običajna otroška objestnost ali 

adolescentna upornost in naj bi imele značaj trajnega vzorca vedenja (6 mesecev ali dalj). Znaki 

motenosti vedenja so lahko tudi simptomatični za druge psihiatrične motnje. Vzorec vedenja 

vključuje pretirano borbenost in ustrahovanje, krutost do drugih ljudi ali živali, hudo uničevalno 

težnjo do lastnine, požigalništvo, krajo, nagnjenje k laganju, »špricanje« šole in pobege od 

doma, nenavadno pogosto in hudo togoto ter neubogljivost (MKB-10, 2008). 

 

Bečaj (1987) govori o motnjah vedenja in osebnosti, ko se agresivni odzivi pojavljajo v 

otrokovih težnjah na čustvenem in vedenjskem področju kot del disocialne simptomatike. 

Težave so lahko pretežno internalizirane (čustvene težave), eksternalizirane (vedenjske težave) 

ali kombinirane (čustvene in vedenjske težave) (Kobolt, 2011). 

 

Otroke z vedenjskimi motnjami (Kobolt idr., 2015, str. 33) v Kriterijih za opredelitev vrste in 

stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami definirajo kot 

»posameznike, pri katerih so prisotni primanjkljaji v zaznavanju in interpretiranju kompleksnih 

socialnih situacij. Zmanjšano imajo sposobnost učenja iz izkušenj in sposobnost zavzemanja 

perspektive drugih oseb v socialnih interakcijah. Zmanjšana je tudi kontrola lastnih impulzov, 

kar lahko vodi v impulzivne in nepredvidljive vedenjske odzive. Zanje je značilno, da v 

konfliktnih situacijah težje uvidijo ter priznajo svoj delež, krivdo in napake tako pripisujejo 

drugim. Značilne so socialno neželene oblike vedenja, zato okolje otroka odklanja ali kaznuje, 

saj je vedenje moteče, kadar ni v skladu s pričakovanji in pravili. Tovrstni odzivi okolja 

primanjkljaj vzdržujejo in poglabljajo.«  
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1.3.1. Eksternalizirana motnja vedenja 

Gre za obliko nenadzorovanega vedenja, ki vključuje neposlušnost, grožnje, kljubovalno 

vedenje, pretepe, motenje pouka in destruktivnost (Essau in Conratd, 2006). 

 

Myscher (1999, v Kobolt, 2011) za otroke z eksternaliziranimi oblikami vedenja navaja 

značilnosti: agresivnost, hiperaktivnost, neupoštevanja pravil, motnje pozornosti, impulzivnost, 

izgubo kontrole nad svojim vedenjem, nepredvidevanje posledic vedenja. Za otroke in 

mladostnike s socializiranim delinkventnim vedenjem pa temu še dodaja pogosto agresivno 

vedenje, nizko frustracijsko toleranco in nesposobnost zavzemanja perspektive drugega. 

 

Skupino otrok in mladostnikov s težjimi vedenjskimi motnjami avtor Vec (2011) na 

kontinuumu soočenja s čustvenimi in vedenjskimi težavami uvršča v četrto, zadnjo skupino in 

dodaja, da so zanje značilne izrazitejše težave, za katere običajni načini soočenja niso učinkoviti 

in funkcionalni. Potrebno je usmerjanje otrok in mladostnikov v posebne programe, saj so 

težave tako izrazite in zahtevajo obravnavo v specializiranih ustanovah (vzgojni zavodi, 

stanovanjske skupine).  

 

Težave najpogosteje nastopajo v kombinaciji z internaliziranimi motnjami vedenja, kar 

potrjujeta tudi avtorja Oatley in Jenkinsove (2007), ki pravita, da so otroci, pri katerih je bila 

prisotna eksternalizirana motnja vedenja, poročali tudi o občutkih tesnobe in strahu. 

 

Raziskava BELLA, ki je bila izvedena v 13 evropskih državah, je pokazala, da ima 14,7 % 

mladostnikov, starih od 12 do 15 let, mejno ali povišano verjetnost težav na področju duševnega 

zdravja. Najnižji delež je bil v Nemčiji (med 10,3 in 12,2 %) in na Nizozemskem (10,2 %), 

najvišji pa v Združenem kraljestvu, kjer je delež mladostnikov s čustvenimi in vedenjskimi 

težavami presegal 24 % (Ravens-Sieberer, Erhart idr., 2008; Ravens-Sieberer, Wille idr., 2008 

v Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2018).  

 

V Sloveniji je analiza Centrov za socialno delo leta 2011 obravnavala 281 otrok in 

mladostnikov, ki so bili nasilni do sebe ali drugih, poleg nasilnosti pa so imeli diagnosticirane 

še duševne motnje (Inštitut Republike Slovenije za socialno varstvo, 2011, str. 55).  

 

Poročilo jih uvršča med otroke in mladostnike s hudimi motnjami vedenja. Zastopanost 

nasilnega vedenja otrok je bilo največja v starosti do 14 let, pri tem je bil delež fantov 78,7 %. 

Tudi v ostalih starostnih kategorijah je ostajal višji delež oseb moškega spola. Med adolescenco 

v opravljeni analizi ni bilo opaziti spremembe deleža glede na spol udeleženih. Kerfoot (2000, 

v Essau in Conradt, 2006) pokažeta, da se med otroki, mlajšimi od 15 let, pojavlja 

samopoškodovalno vedenje štirikrat do petkrat pogosteje pri deklicah kot pri dečkih. Dečki 

agresivno vedenje pogosteje usmerjajo navzven.  

 

Analiza duševnega zdravja otrok in mladostnikov, starih od 11 do 15 let, narejena leta 2018, 

navaja tudi, da so dekleta oz. mladostnice v primerjavi s fanti poročala o več čustvenih težavah, 

fantje oz. mladostniki pa več o težavah na področju odnosov z vrstniki.  

 

V nadaljevanju je analiza vzorca, v katerega so bili vključeni samo mladostniki, stari 15 let, 

ponovno pokazala, da mladostnice pogosteje poročajo o čustvenih težavah, medtem ko pri 

pojavu vedenjskih težav, odnosih z vrstniki ter hiperaktivnostjo in nepozornostjo ni bilo 

statistično pomembnih razlik (Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2018).  
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Avtorici Essau in Conradt (2006) glede na rezultate raziskave povzameta, da se pri dečkih 

začnejo težave bolj zgodaj in so nagnjeni bolj k antisocialnemu vedenju. Stopnja težavnosti 

simptomov je višja, medtem ko je pri deklicah opaziti porast prikritih (internaliziranih) oblik 

motenj vedenja v obdobju adolescence. 

1.4.  DEJAVNIKI TVEGANJA ZA RAZVOJ MOTNJE 

V okolju prisotni nespodbudni dejavniki, ki se prepletajo na materialnem, socialnem, 

somatičnem, psihičnem in družbenem področju (Vries in Bouwkamp, 2002), v mladostniku in 

še prej otroku pogosto spodbudijo nastanek stisk, ki otežujejo posameznikov zdrav in optimalen 

razvoj, ker ji sam sproti ne zmore predelati.  

 

Primarno okolje ‒ družina, na katero se osredotočam v magistrski nalogi, predstavlja tako le 

enega izmed sodelujočih dejavnikov tveganja. Poleg uvrščamo še genetske, individualne in 

vrstniške, dejavnike tveganja, povezane s šolo in dejavnike tveganja v socialnem okolju 

(Williams idr., 1997, v Bašić, 2000). Ti dejavniki se pogosteje pojavljajo pri mladostnikih, ki 

razvijejo in pokažejo različne motnje v vedenju.  

 

Oatley in Jenkinsova (2007) prav tako potrjujeta kombinacijo dejavnikov, kar povečuje 

tveganje v nastajanju motenj. 

 

Navajam nekaj razvrstitev dejavnikov tveganja:  

 

Boendermaker in Ince (2008, v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014) sta izluščili dejavnike 

tveganja pri mladostnikih z vedenjskimi težavami in prestopništvom.  

– Dejavniki tveganja v družini in vzgoji: starši, ki imajo sami psihične težave in so manj 

razpoložljivi in tankočutni, ki imajo nedosleden in grob stil vzgoje, ki jim manjkajo 

temeljne vzgojne veščine, pogosta menjava oseb, ki vzgajajo otroke, in doživljanje 

radikalnih dogodkov, so dejavniki tveganja, ki so lahko stalnica v družinah. V mnogih 

družinah mladostnikov z vedenjskimi težavami se zasidra ravnanje, pri katerem člani 

drug od drugega izsilijo negativno vedenje. Otroci se prek nerganja, tepeža, izbruhov 

jeze, naučijo neprimerno uveljaviti svojo voljo, zato tudi zunaj družine vse večkrat 

kažejo tako vedenje.  

– Druga kategorija so dejavniki, ki izvirajo iz otroka: so nevropsihološki in biološki 

dejavniki tveganja v samem otroku. Ti dejavniki porajajo razlike med otroki v 

občutljivosti, temperamentu, motoričnem razvoju, zmožnosti koncentracije, logičnem 

mišljenju in samonadzoru. Mladostniki z vedenjskimi težavami imajo pogosto nizko 

raven strahu: ni jih hitro strah posledic lastnega vedenja. Poleg tega imajo trdna 

prepričanja, zato pogosto napačno interpretirajo socialne informacije. Odzive drugih  

hitreje interpretirajo kot agresivne in se temu primerno odzovejo. Predvsem pri otrocih, 

ki so agresivni in vzkipljivi, obstaja nevarnost preraščanja problemov v resne vedenjske 

težave in prestopniško vedenje. Slednje nastopa samostojno ali kot del palete vedenjskih 

problemov. 

 

Goldstein (1974, v Kristančič, 2002) navaja, da nam kot napoved nasilno agresivnega vedenja 

v odraslosti pripomorejo tudi podatki iz otroštva: 

– prikrajšanosti za materinsko ljubezen,  

– šibka identifikacija z očetom,  

– zloraba od enega ali obeh staršev, 

– agresivnost otroka v starosti osmih let,  
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– daljša neprisotnost očeta,  

– nizka identifikacija s starši,  

– odsotnost nadzora v otroštvu,  

– materina izguba samozaupanja,  

– kronična agresivnost staršev,  

– nizke intelektualne zmožnosti,  

– mentalna zaostalost in šolska neuspešnost. 

 

Anderson in Allen (2017) izpostavljata situacijske dejavnike: 

– podkupovanje z življenjsko pomembnimi dobrinami (npr. denarjem, hrano)  

– deviantne socialne skupine,  

– vpliv prikazane vsebine medijev,  

– pomanjkanje spodbudnega in podpornega okolja. 

 

Na agresivno vedenje poleg predhodno naštetega vplivajo situacijski dejavniki, kar potrjuje 

Donnersteinova raziskava (Vec, 2006); hrup, gneča, bolečina vplivajo na pojav agresivnosti, če 

ljudje nimajo možnosti kontrole nad omenjenimi dejavniki (Vec, 2006). 

 

Raziskave, usmerjene na povezanost k sebi usmerjenih spremenljivk in agresivnega vedenja, 

so pokazale slabo neposredno povezanost aktualnega vedenja in posameznika kot osebnosti.  

 

Napoved agresivnega vedenja je pomembna za preprečevanje in kontrolo, a je treba upoštevati, 

da je napoved agresivnega vedenja težavna. Nasilno vedenje nastopi velikokrat v kombinaciji 

z agresivnim vedenjem in je tesno povezano z demografskimi in drugimi relevantnimi 

spremenljivkami, kot so preteklo vedenje posameznika, starost, spol, socialnoekonomski status, 

zloraba drog in alkohola (Kristančič, 2002). 

2. PRIMARNO OKOLJE  

2.1. KAJ JE PRIMARNO OKOLJE? 

Primarno okolje razlagamo kot človekov temelj emocionalnega razvoja. Človeku omogoča 

avtonomijo z odkrivanjem lastne edinstvenosti, svojih potencialov in neodvisnosti ter 

povezanost kot izkušnjo, da smo drugim pomembni, da nas potrebujejo, da zanje skrbimo 

(Čačinovič Vogrinčič, 1998).  

 

Družina je otrokovo primarno okolje, tako bivanjsko kot socialno (Krečič Štrancar, 2015). 

Poleg številnih vlog, ki jih ima družina v življenju posameznika, igrata čustvena varnost in 

starševska ljubezen najpomembnejšo vlogo pri intelektualnem, socialnem in telesnem 

stimuliranju razvoja otroka (Zloković in Dobrnjić, 2007).  

 

Teorija sistema opredeljuje družino kot interakcijski sistem, uravnavan s pomočjo 

vzpostavljanja ravnotežja oziroma ohranjanja homeostaze, z vzpostavljenimi mejami, 

podsistemi moči in hierarhije (Čačinovič Vogrinčič, 1998).  

 

Posameznikova identiteta se začne razvijati v primarnem okolju in po Eriksonovi teoriji 

psihosocialnega razvoja poteka razvijanje na vseh razvojnih stopnjah, ko se izoblikuje 

posameznikovo specifično pojmovanje sebe. Identiteta ni stalna, temveč se spreminja v 

odvisnosti od razreševanja vsake izmed psihosocialnih kriz (Marjanovič Umek idr., 2020). V 

tem se Erikson približa konceptu družinske sistemske teorije in govori o dveh temeljnih 
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potrebah človeka: potrebi po avtonomnosti in potrebi po intimni povezanosti z drugimi. 

Človekov življenjski cilj je ohranjati ravnotežje med tema dvema potrebama, česar se začnemo 

učiti v družini. Ohranjanje dinamičnega ravnotežja (Žmuc-Tomori, 1988) ima pomembno 

vlogo pri oblikovanju identitete mladostnika (Poljšak Škraban idr., 2004). 

 

Kot skupina je primarno okolje sestavljeno iz dveh ali več podsistemov ‒ članov. Člani v 

procesu socialne interakcije izmenjujejo vsebine in izvajajo vedenje, kar omogoča postopno 

oblikovanje odnosov. Prav socialna interakcija je bistvena za posameznikovo eksistenco, saj 

mu omogoča, da lahko le v prisotnosti druge osebe zadovolji svoje temeljne psihosocialne 

potrebe (Vec, 1998). 

2.2. ODNOS MED SKRBNIKOMA2 IN OTROKOM 

2.2.1. (Ne)vzpostavljena navezanost 

Prvi odnosi, ki jih otrok doživi, so čustvena in socialna podlaga za razvoj otrokovega 

vzpostavljanja stikov, čustvovanja in socializiranja z ostalimi člani družbe.  

 

V odnosu s skrbnikom otrok doživi, kako se lahko, ali pa tudi ne, varno naveže. Ta navezanost 

je za otroka nepogrešljiva, zato da se odpre svetu in v njem pridobi izkušnje, ki jih potrebuje za 

avtonomen razvoj. Dobra navezanost je temeljna za otrokov nadaljnji razvoj (Bouwkamp in 

Bouwkamp, 2014). 

 

Pri navezovanju gre za razvoj notranjega sistema, katerega funkcija je vzpostavitev bližine med 

otrokom in staršem/skrbnikom, tako da lahko otrok v plašljivih situacijah pri staršu poišče 

potrebno gotovost, varnost in zaščito (Bowlby, 1969/1982 v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). 

Bowlby (1969, 1982a, v Cugmas, 2020) opredeljuje navezanost kot trajno čustveno vez, ki jo 

dojenček ali dojenčica razvije z določenim objektom/subjektom. Navezanost je organizacijski 

konstrukt, ki vsebuje več razvojnih sistemov: vedenjskega, psihofiziološkega, čustvenega, 

spoznavnega in komunikativnega, ki postajajo z otrokovo starostjo vedno bolj usklajeni (Forbes 

idr., 2007, v Cugmas, 2020). 

 

Kako bo otrok skušal to doseči, je odvisno od njegovih dispozicij in temperamenta, situacije in 

izkušenj, ki jih pridobiva in s katerimi gradi svoj repertoar vedenj. Otrokova izkušnja, da so mu 

drugi v njegovem okolju na razpolago in so mu pripravljeni nuditi podporo in pomoč, otroka 

spodbuja k igri in raziskovanju okolice. Dobra navezanost je torej varno izhodišče za otrokovo 

(samo)raziskovanje v okolju. Na ta način otrok razvije občutek zaupanja vase, občutek nadzora 

in kompetentnosti. Skozi izkušnje s skrbnikoma razvije pričakovanja o razpoložljivosti 

pomembnih drugih oseb v svojem življenju (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). Navezanost, 

varnost in bližina, skupaj predstavljajo nepogrešljiva vzgojna sredstva, potrebna za razvoj 

funkcionalnosti družine in posledično za razvoj zdrave in stabilne osebnosti posameznika 

(Bergant, 1981).  

 

Vzorci navezanosti, pridobljeni v otroštvu, predstavljajo osnovo za navezanost v otrokovi 

odrasli vlogi. Iz tega lahko sklepamo, da tudi omenjena osnova navezanosti, ki jo skrbniki 

nudijo svojim otrokom, pravzaprav izvira že iz otroštva staršev (Bergant, 1981). Govorimo o 

medgeneracijskem prenosu stilov navezanosti (Crowell in Feldman, 1988; Fonagy idr., 1991, 

v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014).   

 
2 V uporabljeno besedo »skrbniki« vključujem biološke starše – dvostarševske, enostarševske družine in druge 

skrbnike. 
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Ustrezno vzpostavljen stik je medosebni proces, v katerem je odgovorna oseba skrbnik. Odnos 

med skrbnikom in otrokom torej bistveno vpliva na nastanek otrokovega stila navezanosti. To 

je pokazala tudi metaanaliza Marinusa Van IJzendoorna (1995, v Bouwkamp in Bouwkamp, 

2014), ki je primerjal klasifikacije navezanosti otrok. Pokazala se je močna povezava med 

varnimi, avtonomnimi skrbniki in varno navezanimi otroki, med odklonilnimi skrbniki in 

izogibajoče se navezanimi otroki ter med preokupiranimi skrbniki in preokupirano navezanimi 

otroki.  

 

Zgledi in izkušnje so torej najpomembnejši mehanizem za učenje človeškega vedenja. Skupaj 

s pričakovanji, ki izhajajo iz teh izkušenj in zgledov, tvorijo matrico, s katero otrok vstopa v 

svet, in delovni model, ki ga uporablja za svoje interakcije z okoljem. To pomeni, da način 

navezovanja v precejšnji meri vpliva na razvoj možganov, saj se ti oblikujejo s pridobljenimi 

izkušnjami, nadalje na način, kako se čustveno odzivamo, na naše osebne veščine in strategije 

soočanja s stresom (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014).  

 

Pomanjkanje ljubezni in naklonjenosti iz strani skrbnikov v obdobju zgodnjega otroštva, se 

lahko v kasnejših razvojnih obdobjih pokaže kot težava pri navezovanju socialnih stikov z 

drugimi ljudmi in vzpostavljanjem zanimanja zanje. Poleg tega so posamezniki sumničavi in 

predvsem nezmožni zaupati samemu sebi ali družbi (Adler, 1999). Redkokdaj so motnje v 

navezovanju biološko ali genetsko pogojene. To pomeni, da je navezovanje prva otrokova 

razvojna naloga. Šele ko otrok doživi prvo varno navezanost, je dovolj svoboden, da se lahko 

loti druge razvojne naloge ‒ igre.  

 

Odnos skrbnica (mati) ‒ otrok 

 

Otrokov izvorni objekt navezanosti je največkrat mama (Bowlby, 1973). Danes vemo, da 

obstaja navezanost tudi med drugimi osebami, zato lahko navezanost opredelimo kot specifično 

čustveno vez, ki jo oseba vzpostavi z drugo osebo (Seskin idr., 2010, v Cugmas, 2020), ki pa 

ni nujno vedno mama. V nadaljevanju odstavka zato uporabljam besedno zvezo »primarni 

objekt« navezanosti. Skrbnik (oče) lahko otroku nudi udobje in se z njim igra, ko se otrok dobro 

počuti in ve, kje je njegov primarni objekt navezanosti, a v ogrožajočih okoliščinah otrok poišče 

varno pribežališče pri primarnem objektu navezanosti.  

 

Da dojenčki raje izberejo stik s primarnim objektom navezanosti kot z drugimi osebami, so 

pokazale naturalistične raziskave M. S. Ainsworth v Ugandi (Main, 1999).  

 

Brez navezanosti otroka na skrbnika in navezanosti skrbnika na otroka ta ne bi preživel, saj 

vrsto let ni zmožen samostojno zadovoljevati lastnih potreb (Ranson in Urichuk, 2008, v 

Cugmas, 2020). Navezovanje ima tudi čisto biološko (evolucijsko) nalogo zaščite in preživetja 

(Rus Makovec, 2016). 

 

V primeru, da je mama dolgotrajno odsotna, ni zmožna vzpostaviti navezanosti ali je umrla, jo 

lahko nadomesti drugi skrbnik ali skrbnica. Navezanost na to osebo se razvije po enakih 

zakonitostih kot na biološko mater (Bowlby, 1973). 

 

Primarni objekt zadovoljuje eksistenčne in čustvene potrebe otroka, je z njim v neposrednem 

stiku in  otrok ga posledično doživlja kot del sebe (Adler, 1999).  
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Po teoriji navezanosti se temelji navezanosti razvijejo že v prvih letih otrokovega življenja, in 

sicer v stalnih interakcijah z objekti navezanosti (Bowlby, 1973). Da se otrok naveže na 

skrbnika, so potrebni stalni in pogosti telesni stiki.  

 

Glavne značilnosti posameznikove osebnosti se izoblikujejo do petega leta otrokovega razvoja 

in se preko poznejšega stika z vrstniki nadgrajujejo, s ciljem otrokove večje samostojnosti in 

uspešnejšega soočanja s težavami. Pri posameznikih, ki jim je v obdobju zgodnjega otroštva 

primanjkovalo materinskih stikov, zasledimo več pesimizma in občutka manjvrednosti, saj jim 

primanjkuje samozaupanja (Adler, 1999).  

 

Odnos skrbnik (oče) ‒ otrok 

 

Očetova vloga v družini je prav tako pomembna kot vloga matere. Adler (1999) pove, da mora 

imeti skrbnik sodelovalen odnos z drugim skrbnikom. 

 

Otroku predstavlja skrbnik temelj, na katerem otrok razvija socialno zrelost, ustvarjalnost in 

avtoriteto. Avtoriteta je sicer sestavni del očetove in materine vloge, saj imata oba starša znanje 

in sposobnosti, ki jih otrok še nima pridobljene (Adler, 1999). 

 

Pravila v primarnem okolju določa skrbnik. Če so kazni in grožnje v primeru kršitev pretirane, 

to lahko močno vpliva na zmanjšanje spoznavnih sposobnosti otroka. Enak učinek se pojavi pri 

permisivni vzgoji, zato je treba vzpostaviti enakomerno ravnovesje med enim in drugim (Žmuc-

Tomori, 1988).  

 

Vzpostavljen odnos med skrbnikom (očetom) in otrokom predstavlja temelj kasnejših splošnih 

medosebnih odnosov v življenju, vzorec moške in ženske vloge otroku predstavi odnos med 

osebama nasprotnega spola ter vzorec odnosa skrbništva, ki se kasneje odraža v otrokovi 

skrbniški (starševski) vlogi (Legen, 2017). 

2.2.1.1. Stili navezanosti 

Stil otrokove navezanosti in pri tem razviti vzorci vedenja v veliki meri določajo, kako bo otrok 

ravnal s samim seboj in z drugimi v nadaljnjem življenju (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). 

 

Otroci, ki so varno navezani, imajo dober občutek o sebi, zaupajo vase in v svoje okolje ter so 

pozorni na svoje potrebe in na potrebe drugih v okolici. Zlahka navezujejo zaupen stik in brez 

problemov ohranjajo ravnovesje med avtonomijo in povezanostjo. Značilna je visoka stopnja 

zaupanja, povezanosti in zadovoljstva (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014).  

 

Za razvoj varne navezanosti je bistveno, da je starš čustveno razpoložljiv, dovzeten in 

angažiran. Kadar otrok v svoji nuji po navezovanju dobi to, kar potrebuje, se čuti varnega in 

pomirjenega in je njegova potreba po bližini potešena. Je dovolj svoboden, da se posveti svetu 

okrog sebe. Otrok se nauči zaupati staršem, ne da bi postal odvisen od njihove stalne prisotnosti 

in razpoložljivosti. Za uravnotežen razvoj je ključno, da otrok že od malih nog dobiva signale 

povezanosti in avtonomije. Tako je njegovo iskanje povezanosti in razvijanje lastne avtonomije 

v ravnovesju (Bouwkamp, 1999, v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). 

 

Preokupirano navezani otroci se oklepajo staršev z nepotešljivo potrebo po prepoznavanju in 

priznanju. Njihovo zahtevno vedenje pri starših pogosto izzove zavračanje, zato se jih otroci 

oklepajo še bolj. Taki otroci se počutijo manjvredne in skušajo doseči sprejemanje s strani 
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staršev, da bi pridobili občutek lastne sprejetosti. Na vsak način si prizadevajo obdržati ljubezen 

staršev in ignorirajo lastne potrebe. Pojavi se lahko zamenjava vlog starš ‒ otrok. Otrok stori 

vse za dobro počutje staršev, se hitro počuti krivega in se razvije v »kompulzivnega skrbnika«, 

ki v nedogled daje, notranje pa se vse bolj jezi, ker njegovih potreb nihče ne prizna in zadovolji 

(Belsky, 1999, Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). V obdobju odraslosti so nadpovprečno 

občutljivi na možne vire stresa in groženj ter kažejo visoko raven tesnobe. Pogosto so 

preplavljeni z občutki nevrednosti. Vzpostavljajo konfliktne in burne zveze, ker dvomijo o 

razpoložljivosti drugega in so nanjo ves čas osredotočeni, včasih na zahtevajoč, teatralen ali 

manipulativen način (Bartholomew idr., v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). 

 

Plašljivo navezani otroci se izogibajo tesnemu stiku v strahu, da bi bili zavrnjeni ali prizadeti. 

Starš nanje deluje plašljivo ali zastrašujoče. Ker je pogosto nepredvidljiv in protisloven se otroci 

ne morejo nikamor zateči niti ne vedo, kaj naj naredijo. Takšni otroci bežijo pred seboj in 

drugimi, ker sebe doživljajo kot nevredne ljubezni, druge pa kot ne razpoložljive. Ne zmorejo 

se navezati na druge, niti niso povezani sami s seboj. Ločitev od staršev in pozneje od drugih 

izzove malo navzven vidnih reakcij. Kažejo minimalno zanimanje za stike, čeprav si želijo 

sprejetosti drugih, so čustveno manj izrazni, ravnajo po svoje, ničesar ne pričakujejo in se 

okolici ponavadi ne zdijo zelo prijazni. Vse to krepi njihov občutek, da niso v redu. Zlahka se 

zanemarjajo, in ker več ne iščejo nobene varnosti, lahko tudi pretiravajo v tveganem vedenju 

(Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). 

 

Posamezniki, pri katerih prevladuje odklonilna navezanost, dajejo vtis, da so neodvisni in 

neranljivi. Želijo si pozornosti in podpore, vendar oddajajo drugačno sporočilo. Ti otroci se 

komajda odzovejo na ločitev od staršev, a kljub njihovi navidezni mirnosti, ob snidenju občutijo 

močno fizično vznemirjenje. Od tod domneva, da je izogibanje, ki ga kažejo, obrambno in je le 

poskus, kako bi potlačili lastno potrebo po tolažbi in bližini.  

 

Prevladuje čustvo jeze in frustracije, a hkrati so zelo ranljivi. Zaščitijo se tako, da se delajo 

močne in se širokoustijo, s čimer hočejo prikriti, da drugega potrebujejo. Težko sprejemajo 

ljubezen in nežnost. Upirajo se bližini in hočejo ravnati po svoje. Navzven se zdi, da znajo 

dobro poskrbeti zase, vendar nimajo realnih predstav s tem, kaj zares potrebujejo v odnosih. 

Kot odraslim se jim zdi nekaj običajnega, da so jim drugi na razpolago, vendar se sami na druge 

navežejo iz strahu pred izgubo svojega položaja. Pred tem in pred razočaranji se zaščitijo tako, 

da se izogibajo pristni intimnosti v zvezah in se uprejo vsakršni avtoriteti. Vedejo se navidezno 

samozadostno (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). 

 

Razlikovanje petega stila navezanosti ‒ ambivalentna navezanost je empirično podprto, pri 

otrocih s kombinacijo preokupiranih in odklonilnih vedenj. Raziskava z intervjuvanjem 

navezanosti v odraslosti, po mnenju avtoric ter avtorja Bartholomew idr. (2001, v Bouwkamp 

in Bouwkamp, 2014) vsebuje kategorijo, ki je ni mogoče klasificirati in ki kaže na obstoj dveh 

nezdružljivih strategij navezovanja, in sicer preokupirane in odklonilne (Bouwkamp in 

Bouwkamp, 2014). 

 

Posamezniki, ki so ambivalentno navezani, močno hrepenijo po ljubeči pozornosti starša in to 

jih zaposluje ves čas. Sprva se starša oklepajo in naredijo vse, da bi doživeli bližino, v 

naslednjem trenutku pa jezno pretrgajo stik, ker niso dobili tega, kar so iskali. Zelo jih je strah, 

da bi bili zanemarjeni in bi izgubili pozornost starša. Imajo šibek nadzor nad impulzi in čustvi, 

hitro planejo v jok in hitro vzkipijo. Pogosto so z vsemi prijatelji in nimajo občutka za primerno 

distanco in bližino. Ljudi zbegajo, ker se zdi, da imajo z njimi vzajemen stik, v resnici pa ga 

največkrat ni. Ti otroci iščejo stik za zadovoljitev lastnih potreb in se tako rekoč ne ukvarjajo s 
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tem, kaj od njih potrebujejo drugi. Ta vzorec navezanosti je večinoma osnova za razvoj mejne 

osebnostne motnje (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). 

2.2.2. Primarna socializacija 

Z rojstvom posameznika se začne proces primarne socializacije. V njem naj bi se človek naučil 

družbenih norm ter ponotranjil družbeno zaželene vzorce vedenja in pravila. Vzorci, ki jih 

posameznik ponotranji v obdobju primarne socializacije, so trajni (Berger in Luckman, 1988). 

Legan (2017) dodaja, da je ključnega pomena naučiti posameznika komuniciranja s samim 

seboj, s člani družine in širšim okoljem. 

 

Krečič Štrancar (2015) definira primarno socializacijo kot način umestitve posameznika v 

socialno okolje. Najbolj intenzivna je v obdobju zgodnjega otroštva iz kognitivnega, 

moralnega, telesnega, čustvenega in socialnega vidika. Nanjo vpliva skupnost ljudi, ki jih 

povezuje  medsebojna komunikacija in znotraj katere se izoblikujejo določena pravila, norme 

in vrednote. Vse našteto v dolgotrajnem procesu vzgoje, s pomočjo prej omenjene medsebojne 

komunikacije, skrbniki prenesejo na svoje potomce.   

 

Otrok že od konca petega leta pridobi enoten in izkristaliziran vzorec vedenja, s svojim lastnim, 

posebnim slogom reševanja problemov in nalog. Utrjuje najgloblje predstave in pričakovanje o 

sebi in okolici. V primeru, da so pomeni, ki jih otrok skozi svoje sheme razumevanja napačni, 

ga to vodi k nezadovoljstvu (Adler, 1999).  

 

Uspešno dosežena internalizacija omogoči posamezniku priboriti si svoje mesto v družbi in 

postati njen enakovreden član. Torej je primarna socializacija vsestransko in dosledno 

posameznikovo uvajanje v objektivni svet ali v enega od njegovih področij (Berger in Luckman, 

1988). Postopen razvoj sposobnosti in učenja (imitacije, identifikacije in kooperacije (Južnič, 

1989), bo tako omogočil posamezniku vključevanje v širši socialni prostor kulture, v kateri živi 

(Rebula, 2009).  

 

Proces identifikacije je najmočnejši v odnosu med otrokom in njegovimi starši/skrbniki, ki mu 

predstavljajo najbolj zanesljive »pomembne druge«. V tem procesu otrok pridobiva osnovo za 

poenotenje spolnosti in ljubezni ter se nauči uspešno izoblikovati svojo spolno identiteto 

(Rebula, 2009).  

 

Otrok starše občuduje, jim zaupa in se z njimi zelo intenzivno identificira. Socializacija poteka 

drugače pri otrocih, pri katerih je agresivno vedenje čezmerno prisotno, kar potrjuje tudi Jull 

(2008), ki poglavitno razliko poišče v različnih identifikacijskih procesih v družini, v kateri je 

prisotna agresija s strani skrbnika do preostalih članov. Dečki so se pogosteje identificirali z 

nasilnim skrbnikom in postali nasilni, medtem ko so deklice za vzor vzele mamo in prevzele 

njihove destruktivne vzorce. 

 

Kot mreža družbenih in kulturnih značilnosti ima svojo vlogo tudi skupinska identiteta (Južnič, 

1989). 

2.3. SOCIALNO-EKONOMSKI POLOŽAJ DRUŽINE 

Socialno-ekonomska stabilnost primarnega okolja ima pomembno vlogo pri razvoju motenj in 

pojavu destruktivnega vedenja pri posameznikih. Revščina oz. prikrajšanost na ekonomskem 

in materialnem področju v primarnem okolju vpliva na odnose zaradi soočenja z večjimi 

količinami stresa, ki se vnaša v odnose in vpliva na razvoj družinskih članov. 
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Revščine ne smemo preprosto povezovati z zanemarjanjem, saj gre pri slednjem predvsem za 

pomanjkanje čustvene opore, medtem ko lahko v revnih družinah srečamo tudi starše, ki nudijo 

potrebno ljubeče okolje kljub materialnemu pomanjkanju (Miller, 2000).  

 

V družinah brezposelnih staršev krivdo za brezposelnost, mladostniki ne iščejo v njihovi 

(skrbnikovi) nezmožnosti nadzorovanja zunanjih dejavnikov, ampak v skrbnikih samih. 

Omenjeno izkrivljeno zaznavanje lahko vodi do razvoja problematičnega vedenja, tudi 

delinkventnega vedenja (Seigal, 1984, v McWhirter idr., 1993).  

 

Vries in Bouwkamp (2002) dodajata, da je nakopičenost in zapletenost problemov na več 

življenjskih področjih pri družinah z nižjim socialno-ekonomskim statusom družine.  

 

Socialni kapital3 vpliva na psihološke in biološke procese ter s tem zvišuje vrednost 

posameznikovega življenja. Občutek pripadnosti in konkretne izkušnje v socialni mreži 

pripomorejo posamezniku- v mojem primeru skrbnikom in mladostnikom/otrokom, da se bolje 

spopadajo s travmami in življenjskimi razmerami (Zrim Martinjak, 2007). 

 

Ogroženost matere za revščino se neposredno povezuje z ogroženostjo otroka. Otrok je v 

kaotičnem okolju izpostavljen večji stopnji neprekinjenega stresa in ima zmanjšano možnost 

kakršnekoli podpore. Ti dejavniki tveganja, s poudarkom na preživljanju zgolj z enim 

dohodkom, večajo tveganje za razvoj antisocialnega in agresivnega vedenja pri otroku (Essau 

in Conradt, 2006). Oatley in Jenkins (2007) opažata, da je vpliv revščine opaziti predvsem pri 

mladostnikih z eksternaliziranimi težavami v vedenju. 

 

Pri samskih mladoletnih materah je Rutter s sodelavci (1998, v Essau in Conradt, 2006) zasledil 

poleg ekonomskih težav tudi (pre)malo čustvene opore iz okolja, prekinitev zveze s partnerjem 

zaradi konfliktov, delinkventno vedenje in zgodnja prekinitev šolanja. Samske matere se 

soočajo z večjim tveganjem za revščino, predvsem zaradi dejstva, da morajo družino preživljati 

zgolj z enim dohodkom (McWhirter idr., 2004).  

 

Študije na področju kriminologije (Sampson 1995 v Kawachi idr., 1999) so opozorile na 

povezavo med nizkim socialnim kapitalom in višjo stopnjo kriminala, kar pove, da je slab 

socialni kapital ena od karakteristik socialno dezorganiziranih skupin. O vedenjskih težavnostih 

Hogan (2001, v Zrim Martinjak) zaključuje, da je socialni kapital najpomembnejši resurs 

staršev ob prenosu norm in vedenjskih vzorcev na otroka. 

2.4.  PREVZEM VZORCA IZ PRIMARNEGA OKOLJA 

Otrok, vzgajan v družini, kjer je vsakodnevno prisotno nasilje, ima specifičen odnos do 

agresivnega vedenja, saj živi v svetu drugačnega vrednostnega sistema na ravni medosebnih 

odnosov. Sebe in druge doživlja skozi prizmo svojskega sveta in drugačnih osebnih mej. Tak 

otrok tudi v okolje izven družine prinaša odkrito ali prikrito nasilne komunikacije (Dečman 

Dobrnjić idr. 2004). 

 

 
3 Koncept socialnega kapitala je utemeljen skozi družbeno pogojen položaj posameznika, naravnanost in zahteve 

družbe ter temelji na idejah o vrednosti medosebnih odnosov za kakovost posameznikovega življenja (Zrim 

Martinjak, 2007). Norme in informacije so najpomembnejše oblike socialnega kapitala. Socialni kapital je javno 

dobro (prav tam). Predstavlja moralni resurs, zaloga katerega ob uporabi narašča, ob neuporabi upada (Putnam, 

1993, v Zrim Martinjak, 2007).  
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Stresne socialne informacije, ki jih otrok dobi v najzgodnejši dobi, negativno vplivajo na 

otrokov mentalni razvoj, pa tudi na zdravo organsko funkcioniranje. Na osnovi tega je mogoče 

zaključiti, da lahko npr. nezdrava ali patološka stanja in razmere v domačih družinah zelo 

neposredno vplivajo na otrokov razvoj in lahko zaznamujejo oziroma v marsičem spreminjajo 

otrokov nevropsihološki odziv na okolje, kar ima za posledico najrazličnejše patološke 

vedenjske odzive (Schmelzer, 2018; Van der Kolk, 2014, v Gostečnik, 2019). 

 

Okolje, ki ni stimulativno in otroka oropa za najrazličnejša spodbudna doživetja, lahko zelo 

kritično vpliva na razvoj možganov. Če se tu dotaknemo nemira, nasilja, ki večkrat vlada med 

otrokom in starši, potem je hitro mogoče ugotoviti, da obstaja povezava med nasilnimi starši in 

njihovimi otroki (Gostečnik, 2019). Jung (2003, v Zlokovič in Dobrnjić, 2007) meni, da večina 

nevroz izhaja iz problematične družine. Skrbnica, ki dovoljuje, da se nad njo in otrokom v 

družini izvaja nasilje, oziroma če je sama nasilna nad otrokom, je izvor in pojav nasilnega 

vedenja pri otroku. Tako mu daje vedeti, da je nasilje sprejemljivo vedenje v odnosih med 

ljudmi. Neustrezni vedenjski vzorci v družini se tako prenašajo naprej.  

 

Rugelj (2007, v Zlokovič in Dobrnjič, 2007) govori o psihičnih težavah in navaja, da so 

nevroze, ki nastanejo zaradi prikrajšanosti v psihosocialnem razvoju kot posledica 

nespodbudnega vzdušja v družini, šoli in družbi ter zaradi travmatičnih dogodkov, povzročenih 

od staršev, razlog za patološko vedenje in odnose posameznikov. V nasilnih partnerskih 

razmerjih so otroci primorani na eni strani prenašati nasilje očeta in drugi strani nevrozo oz. 

nemoč matere. V takšnem okolju odraščajoči in vzgajani otroci imajo zelo malo možnosti, da 

zrastejo v zdrave, svobodne, neobremenjene, ustvarjalne odrasle osebe.  

 

Patologijo in travme odnosov iz primarne družine prenašajo z manifestnim ali prikritim 

vedenjem v svoje medosebne in družbene odnose (Zlokovič in Dobrnjić, 2007). 

 

Pozitivne zgodnje interakcije z materjo otroku omogočajo razvoj mehanizma samoregulacije, 

metaboliziranja, navezanosti in empatije-sistem regulacije afektov. Otrok v zgodnjih mesecih 

sporoča materi svoje želje in potrebe tako, da v materi ustvari nemir in večjo ali manjšo 

anksioznost ter frustracijo, včasih jezo, skrb, manjšo žalost in razočaranje, kar so seveda 

prvenstveno otrokova doživljanja materinega nezadovoljivega razumevanje in odzivanja na 

njegove potrebe. Ko mati ta čutenja sprejme, predela, metabolizira in vrne otroku v 

sprejemljivejši obliki. Na ta način ga umiri in mu pokaže, kako naj se sooča s težkimi, zanj 

neobvladljivimi čutenji in afekti. Tako se postopoma nauči načinov, jih počasi ponotranji in si 

tako gradi mehanizem regulacije afektov. Če otrok v zgodnji dobi nenehno doživlja travmatične 

oziroma stresne dogodke, lahko to negativno vpliva na ves njegov nadaljnji razvoj ter se lahko 

nadaljuje v odrasli dobi. Od interakcije med materjo in otrokom je torej v marsičem odvisno, 

kako se v otroku razvijejo funkcije in procesi v limbičnem sistemu (Gostečnik, 2019).  

2.4.1. Vpliv travmatičnih izkušenj na otrokov psihofiziološki razvoj 

Možganski razvoj je v marsičem odvisen od odnosov, ki jih ima otrok s svojimi starši oz. 

skrbniki, zlasti z materjo, v začetnih fazah razvoja (Cozolino, 2017; Stern, 2004, 2010, v 

Gostečnik, 2019). Poleg tega se v desna kortiko-limbična možganska območja vpiše tudi 

otrokova sinhronizacija ali poskus le-te. V otrokov desno možganski implicitni delovni 

spominski sitem se vpiše travma in otrokov obrambni odgovor nanjo (Schore, 2003, 2012, 

2016, 2019a, 2019b; v Gostečnik, 2019). Od odnosa oziroma interakcije  med materjo in 

otrokom je torej v marsičem odvisno, kako se v otroku razvijejo funkcije in procesi v limbičnem 

sistemu, kot so regulacija afekta, soočenje s stresnimi situacijami, kakor tudi ostale funkcije 
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prilagajanja na okolje (Fonagy in dr.., 2007; Kitayama in dr., 2006; Schmelzer, 2018; Schore, 

2003, 2012, 2016, 2019a, 2019b; v Gostečnik, 2019).  

 

Strah in teror se izjemno močno vtisneta v otrokove razvijajoče se psihične strukture in se lahko 

prenašata skozi več generacij (Dutton, 2007; Schmelzer, 2018; v Gostečnik, 2019). Ko otrok 

začuti grožnjo ali je telesno napaden, v njem pospešeno deluje pretok informacij v primitivnih, 

reaktivnih možganih, kar otroku onemogoči prilagodljivo odločanje ter obvladovanje čustev 

(Siegel in Payne Bryson, 2016). 

 

Agresija tako lahko postane osnovni organizator posameznikovega socialnega življenja, kar 

pomeni, da bo posameznik zelo ranljiv in nezmožen funkcionalno odgovarjati na izzive nasilja, 

ki ga bo doživljal v svoji okolici-tako bo lahko tudi sam nasilno razreševal konflikte ali pa bo 

ostal popolnoma nefunkcionalen ob nasilju s strani drugih (OGden in Fisher, 2015; Schore, 

2016, 2019a, 2019b; Siegel, 2015,2017; v Gostečnik, 2019).  

 

Ko se epizode relacijske travme začnejo, otrok, ki procesira informacije iz zunanjega in 

notranjega okolja, ni v homeostatičnem ravnovesju in njegova čustva niso regulirana. Otrok 

povezuje ritmične strukture stanj in skuša doseči uglašenost (Gostečnik, 2019). 

 

Otrokov odziv na stres postane negativen, kar še nadalje producira škodljive vedenjske vzorce 

in odzive ter s tem v zvezi tudi neprilagodljive psihoorganske odzive, ki samo še naprej 

otežujejo otrokovo funkcioniranje in vključevanje v odnose z drugimi. Pri tem gre zlasti za prve 

ali najzgodnejše interakcije med materjo in otrokom, interakcije, ki bistveno krojijo otrokove 

prilagoditvene sposobnosti oziroma psihofiziološke odzive na okolje, le-te pa bistveno vplivajo 

tudi na vse ostale psihosocialne interakcije otroka z okoljem (Briere in Scott, 2015; Cozolino, 

2017; Kaplow in Widom, 2007; Rothschild, 2017; Schore, 2016, 2019a, 2019b; v Gostečnik, 

2019).  

 

Razvoj otrokovih možganov izkušnje utrjujejo in shranjujejo samo, če je otrok deležen novih 

in spodbujajo njihovo delovanje. Otrok se iz pridobljenih izkušenj uči. Če izkušenj ni ali jih ni 

dovolj, potem se možganski centri ne povezujejo in začno propadati (Siegel idr., 2011). 

2.4.2. Varovalni dejavniki znotraj primarnega okolja 

Med varovalne dejavnike uvrščamo pojave, dogajanja in procese, katerih vpliv na posameznika 

izpostavljenega ogrožujočim dejavnikom, zmanjša ali izniči učinke neugodnih okoliščin.  

Prisotnost teh dejavnikov ohranja psihosocialno zdravje in ustrezno delovanje posameznika, ki 

je izpostavljen dejavnikom biološke, družinske ali socialne narave, za katere je znano, da se 

povezujejo z odklonskim vedenjem in drugimi psihosocialnimi motnjami (Kos Mikuš, 1992).  

 

Izvor imajo lahko v posamezniku, njegovi družini ali širšem okolju. Med dejavnike, ki delujejo 

varovalno znotraj primarnega okolja, sodijo dobri medosebni odnosi v družini, dober odnos 

otroka z vsaj enim družinskim članom, dober odnos med sorojenci, jasno postavljena pravila 

vedenja v družini in podporna drža skrbnikov (Kos Mikuš, 1992). 

3. OBDOBJE ADOLESCENCE 

Razvojno obdobje mladostništva se kaže na biološkem, psihološkem, kognitivnem in socialnem 

delu osebnosti posameznika (Poljšak Škraban, 2004).  
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Termin adolescenca izhaja iz latinske besede »adolescere«, kar pomeni vzrasti, dospeti do 

godnosti. V tem pomenu je adolescenca proces (Pačnik, 2000).  

 

Je razvojno obdobje med koncem otroštva in začetkom zgodnje odraslosti (Marjanovič-Umek 

idr., 2004) in odločilno vpliva na posameznikov psihosocialni razvoj v odraslosti (Adams, 

Gullota in Markstrom-Adams-1994, v Poljšak Škraban idr, 2004). 

 

Po Anatrelli (1993, po Kobal 2000 v Poljšak Škraban idr., 2004) je mladostništvo obdobje 

privzemanja lastne spolne identitete ter ponotranjenja lastne identitete, ko se mladostnik zave 

svoje avtonomnosti, vendar pa je v svojem delovanju še vedno razmeroma odvisen od okolja. 

Označuje tudi razvoj kognitivnih sposobnosti, razvoj formalno-logičnega mišljenja, post-

konvencionalnega moralnega presojanja in strukturiranje samopodobe. S sociološkega vidika 

predstavlja mladostništvo vraščanje posameznika v družbo. 

 

Po lestvici Ingersolla (1989; Pačnik, 2000) so ključne razvojne naloge adolescence, 

izoblikovanje lastnega občutka individualne identitete (ujemanje sebe z realnostjo) in občutka 

lastne vrednosti, ki zajema predelavo telesne podobe, prilagajanje na bolj zrele intelektualne 

sposobnosti, prilagoditev socialnim zahtevam v smislu zrelega vedenja, ponotranjenje osebnega 

vrednostnega sistema in priprava na vlogo odraslega človeka.  

 

Greenberger in Sorensen (1974, v Poljšak Škraban idr., 2004, str. 13) obdobje adolescence 

imenujeta idealni zaključek rasti, socializacije in razvoja psihosocialna zrelost. Sem umeščata 

zmožnosti učinkovitega samostojnega funkcioniranja, zadovoljive interakcije z drugimi in 

odprtost do socialno-političnih sprememb, ter toleranco do individualnih in kulturnih razlik. 

 

Krizna dogajanja so značilna predvsem za obdobje poznega otroštva in adolescence, v katerem 

najdemo veliko agresivnega vedenja, motenj razpoloženja ter psihosomatskih težav (Mrevlje, 

1984).  
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III. EMPIRIČNI DEL  

1. Kvalitativna raziskava 

Kvalitativno raziskovanje je dinamičen, neurejen proces, ki združuje in povezuje probleme, 

teorije, metode, raziskovalne načrte, strategije, tehnike, zbiranje in analizo podatkov (Kordeš 

in Smrdu, 2015), pri katerem obdelujemo gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu brez 

uporabe merskih postopkov, ki dajo števila (Vogrinc, 2008).  

 

V kvalitativnem raziskovanju preiskujemo samo enega (ali nekaj) primerov in se ne 

osredotočamo na posploševanja v obliki frekvenc določenega fenomena, temveč iščemo poti in 

načine organiziranja, strukture in izkušnje. Pomembno je, da se zavedamo, da je začetna točka 

vsake raziskave natančen in jasen opis poteka. V procesu raziskave čim več stvari zapisujemo 

(Mesec, 1998).  

 

Po Creswellu (2002 v Kordeš in Smrdu, 2015) so glavne značilnosti kvalitativne raziskave 

naslednje: 

– analiza in kodiranje podatkov, pomembnih za opis in razumevanje teme, 

– interpretacija pomena informacij na osnovi osebne refleksije in preteklih raziskav, 

– zaključno poročilo, ki vključuje razmislek o osebni pristranskosti in fleksibilni strukturi. 

2. Opredelitev raziskovalnega problema in namena raziskave 

Primarno okolje predstavlja otroku in kasneje mladostniku prostor, v katerem se začne gradnja 

temeljev za emocionalni, socialni in kognitivni razvoj. Goldstein (1974, v Kristančič, 2002) 

opozarja, da so nizka identifikacija s starši, odsotnost nadzora v otroštvu, zlorabe, šibka 

identifikacija z očetom in drugi nespodbudni dejavniki, tisti, ki povečajo otrokovo prikrajšanost 

in onemogočijo normalen razvoj osebnosti. Kompleksnost sistemskih in strukturnih 

dejavnikov, ki medsebojno vplivajo, ima pomembno vlogo pri razvoju motnje vedenja in 

agresivnega vedenja. 

 

Osrednji namen kvalitativne raziskave je spoznati vlogo primarnega okolja pri razvoju 

agresivnega vedenja in eksternalizirane vedenjske motnje pri mladostnikih, ki bivajo v 

vzgojnem zavodu in prevzgojnem domu, upoštevajoč, da primarno okolje ni edini dejavnik, ki 

vpliva na razvoj obojega, in da je treba celotno vedenjsko sliko obravnavati celostno.  

 

V raziskavi vloge primarnega okolja pozornost usmerjam predvsem na nespodbudne dejavnike, 

ki so prisotni po Bronfenbrennerjevi ekološkosistemski teoriji (Ettekal in Mahoney, 2017) v 

mikrosistemu mladostnika in na dejavnike, ki iz drugih sistemov vplivajo na razmere v 

primarnem okolju. Sem uvrščam prisotnost različnih (prepovedanih) substanc, tip 

vzpostavljenega odnosa s skrbniki (navezanost), socialnoekonomski status družine in sprejetost 

le-te v širšem domačem okolju ter prisotnost agresivnega vedenje na relacijah skrbnik‒skrbnik 

in skrbnik‒otrok, mladostnik.  

 

Poznavanje vloge primarnega okolja pri razvoju eksternalizirane vedenjske motnje in 

agresivnega vedenja je pri mladostnikih ključna, če želimo doseči spremembe pri njihovem 

družbeno neustreznem odzivanju. Poleg tega se lahko v vedenju skrbnikov in mladostnikov 

pokažejo podobni vedenjski vzorci, ki nam pri delu pomagajo pri razumevanju ozadja motnje 

vedenja.  
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Prav zato je pomembno pridobiti vidik mladostnika, ki je bil v primarnem okolju deležen 

čustvenih in vedenjskih družbeno nesprejemljivih ravnanj. Pri tem želim ugotoviti, ali 

mladostniki zmorejo uvid v ozadje kritičnih situacij, zaradi katerih so bili nameščeni v 

prevzgojne institucije in ali lahko opredelijo vlogo primarnega okolja pri pojavu njihovega 

agresivnega vedenja in eksternalizirane motnje vedenja.  

3. Raziskovalna vprašanja  

– Kako intervjuvanec/-nka opisuje primarno okolje? 

– Na kakšen način se je mladostnik/-ca prvič soočil/-a z agresivnim vedenjem skrbnikov 

ali njemu pomembnim osebam? 

– Čemu mladostnik/-ca pripisuje ključen pomen za razvoj njegovega agresivnega 

vedenja? 

– Kako sedanji in pretekli odnos s skrbniki zaznava in razlaga intervjuvanec/-ka? 

– Na kakšne načine po mnenju intervjuvancev/-nk primarno okolje pripomore k razvoju 

eksternalizirane motnje vedenja in agresivnega vedenja? 

– Kakšno razmerje mladostnik/-ca pripisuje vlogi primarnega okolja in drugim 

dejavnikom, ki poleg primarnega okolja še vplivajo na pojav agresivnega vedenja in 

eksternalizirane motnje vedenja? 

4. Raziskovalna metodologija  

4.1. Opis vzorca raziskovanih oseb 

Vzorec raziskovanih oseb sestavljajo ena mladostnica in sedem mladostnikov. Zaradi zaščite 

intervjuvanih je tekom celotne magistrske naloge uporabljen univerzalni moški spol. 

 

Trenutna starost sodelujočih mladostnikov se je gibala med 17 in 21 let; starost M1 

intervjuvanca je bila 17 let, dva sta imela 18 let (M6 in M7), dva 20 (M5 in M8) in dva 21 let 

(M2 in M3). Eden izmed intervjuvanih svoje starosti ni želel povedati. 

 

M1 je bil prvič nameščen v vzgojni zavod v šestem razredu osnovne šole, nato premeščen pri 

15 letih v VZ Veržej. Trenutno biva v PD Radeče. M2 je bil v vzgojni zavod nameščen pri 15 

letih, njegovo bivanje je bilo kombinacija med vzgojnimi skupinami in stanovanjsko skupino. 

Pri 17 letih je bil prestavljen v trenutni PD Radeče. 

 

Predlog za namestitev v prevzgojno institucijo je po njegovem mnenju neupoštevanje pravil v 

OŠ in blagih kršitev M3 dobil že v zadnji triadi OŠ, a ga je po njegovih besedah res dobra 

učiteljica vzela pod svoje okrilje in zadržala, da je osnovno šolo zaključil v rednem programu. 

V SŠ je bil nameščen v VZ in nato pri 18 letih začel bivati v PD Radeče. 

 

Pri M5 natančnega podatka starosti pri namestitvi ni bilo, a je mladostnik povedal, da se je pri 

15 letih priselil v Slovenijo in da je pred namestitvijo v PD Radeče bival tudi v VZ Logatec. 

Prav tako M6 ni navedel točne starosti začetka namestitve, a je to njegov prvi vzgojni zavod. 

 

M7 in M8 sta bila v osnovni šoli prvič nameščena v vzgojni zavod; M8 pri 12 letih, medtem ko 

M7 ni navedel točne starosti. 

 

M4 ni navedel nobene starosti, je pa bil pred trenutnim bivanjem v PD Radeče nameščen v VZ 

Logatec.  
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4.2. Izbor raziskovalnega instrumenta  

Uporabljena metoda raziskovanja je bil delno strukturirani intervju.  

 

O delno strukturiranem intervjuju govorimo takrat, kadar uporablja oseba, ki opravlja intervju, 

vprašanja odprtega tipa, ki lahko sledijo predhodno določenemu razporedu in okviru ali pa so 

popolnoma prosta. Ta oblika intervjuja je fleksibilna in z njo lahko dobro raziščemo področje 

raziskovanja (Kordeš in Smrdu, 2015). 

 

Vse oblike intervjujev prištevamo med zahtevnejše metode zbiranja primarnih podatkov, 

vendar pa so tako zbrani podatki eden izmed najbogatejših virov informacij in temelj resničnega 

razumevanja proučevane problematike.  

 

Intervjuji se razlikujejo po stopnji strukturiranosti, enotnosti ter stalnosti vrstnega reda vprašanj, 

ki jih postavljamo sodelujočim.  

 

Kordeš in Smrdu (2015) razdelita intervju na tri vrste: 

− strukturirani intervju (tudi: ustna/osebna anketa),  

− delno strukturiran intervju,  

− nestrukturirani ali poglobljeni (globinski) intervju.  

 

Pred izvedbo delno strukturiranega intervjuja sem si postavila okvirna vprašanja, ki sem jih 

nato tekom intervjujev glede na mladostnika in njegove zmožnosti prilagajala. Z izbrano obliko 

sem lahko z intervjuvanci vzpostavila zaupnejši odnos in se z mladostniki pogovarjala tudi o 

bolj občutljivih področjih. 

 
Smernice intervjujev so bile kasneje v procesu kodiranja kategorije primarno okolje, agresivno 

vedenje, socialno-ekonomski položaj družine, prisotnost substanc, spodbudni dejavniki in 

drugo (teme, ki jih je mladostnik tekom pogovora odpiral). 

4.3. Postopek raziskovanja  

Podatke za namen kvalitativne raziskave sem zbrala z osmimi delno strukturiranimi intervjuji.  

 

Vodstvu izbranih zavodov sem predstavila raziskavo v obliki dopisa in jih povabila k 

sodelovanju.  

 

Glede na temo kvalitativne raziskave sta vodja vzgoje (PD Radeče) in psiholog (VZ Logatec) 

izbrala mladostnike, ki bi lahko sodelovali v intervjujih. Odgovorni osebi sem v dopisu prosila, 

da potencialnim intervjuvancem predstavita temo, da na intervjuje ne bi prihajali z odporom. Z 

njima sem se dogovorila tudi za termin in v vsakem izmed zavodov vse intervjuje opravili isti 

dan. 

 

Uvodoma sem intervjuvancem predstavila namen pogovora in jim zagotovila anonimnost in 

varovanje osebnih podatkov.  

 

Intervjuji so potekali tako, da sem mladostnikom pustila odprt prostor za govor, spodbujala sem 

jih k podajanju mnenja in jih s podvprašanji tudi usmerjala, da tema ni prepogosto zašla. 

Pogovore sem z njihovim predhodnim pisnim soglašanjem snemala in jih po koncu pogovorov 

dobesedno prepisala. Intervjuji so trajali okrog 60 minut.  
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4.4. Postopek obdelave zbranih podatkov 4 

Intervjuje sem obdelale z metodo kodiranja.  

 

To je postopek kategoriziranja enot kvalitativnega gradiva in je analiza, s katero členimo in 

združujemo različne podatke. Potrebujemo ga, ker teorije ne moremo narediti iz surovih 

podatkov. Kode so zapisi, ki označujejo pomen besed, fraz, stavkov, odstavkov (so metafore 

zanje, jih povzamejo, pogosto so kar okrajšave osnovnega koncepta, ki ga predstavljajo). Z 

uporabo kod lahko kasneje hitreje združimo pomensko sorodne dele. Kode variirajo od opisnih 

do inferenčnih, lahko nastajajo po konceptualnih okvirih (teoretična osnova) ali sproti med 

analizo (empirična osnova) (Podlesek, 2014 v Kordeš in Smrdu, 2015).   

 

Kodiranje je potekalo deduktivno, kar pomeni, da so bile na podlagi raziskovalnih vprašanj 

določene kategorije, nakar sem kategorijam določila t. i. kode. Kodiranje sem zaključila v 

največ štirih stopnjah (kategorija: koda 1. reda ‒ koda 2. reda in v primeru kategorije 

»konzumiranje substanc« koda 3. reda). Na podlagi skupnih kategorij sem naredila 

interpretacijo. 

4.5. Definicija kategorij5 

Izjave intervjuvancev sem skozi proces odprtega kodiranja razdelila v naslednje kategorije: 

− osebni podatki, 

− agresija, 

− vedenje mladostnika, 

− primarno okolje, 

− socialno-ekonomski položaj družine,  

− konzumiranje substanc, 

− spodbudni dejavniki, 

− drugo. 

 

Osebni podatki je kategorija, v katero sem umestila osnovne podatke mladostnika, trenutno 

starost in starost mladostnikove prve namestitve v (pre)vzgojno institucijo. Podatki so 

razvrščeni kronološko. Kategorija je bila v večini uporabljena za opis vzorca raziskave. 

 

Agresija zajema prvi stik z agresivnim vedenjem v primarnem okolju ali družbi mladostnikov 

ter prenos oz. pridobitev vzorca agresivnega vedenja.  

 

Vedenje mladostnika zajema vedenje (npr. kazniva dejanja, grožnje s smrtjo), zaradi katerih so 

bili mladostniki nameščeni v (pre)vzgojne institucije in značilnosti njihovega vedenja, 

reagiranja v družbi. 

 

Primarno okolje je sestavljeno iz komponent članov družine in kakovost vzpostavljenega 

odnosa med mladostniki in skrbniki. 

 

Socialno-ekonomski položaj družine zajem vključenost in sprejetost družine kot skupnosti v 

širše družbeno okolje (socialni vidik) ter ekonomski položaj družine. 

 
4 Priloga 1: Primer kodiranja enega izmed intervjujev. 
5 Priloga 2: tabela kategorij in kod vseh stopenj, ki so glede na Prilogo 1 barvno ujemajoče. 
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Konzumiranje substanc vključuje razlog konzumiranja substanc, pogostost in količino jemanja 

ter po mladostnikovem mnenju povezave med konzumiranjem substanc, agresivnim vedenjem 

in eksternalizirano motnjo vedenja. 

 

Spodbudni dejavniki zajemajo vse, kar je pri mladostnikih zamejevalo razvoj agresivnega 

vedenja in eksternalizirane motnje vedenja. Ker so se isti dejavniki pri nekaterih mladostnikih  

pojavili kot spodbudni pri drugih pa kot pospeševalni, je v interpretaciji to ločeno razloženo. 

 

Drugo zajema vse teme, ki so jih mladostniki sami izpostavili in so bile po njihovem mnenju 

ključne poleg primarnega okolja za pojav agresivnega vedenja in eksternalizirane motnje 

vedenja.  
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IV. REZULTATI IN INTERPERETACIJA6 

Interpretacijo sem oblikovala kot odgovore na postavljena raziskovalna vprašanja in cilje 

raziskovanja. Vanjo sem vključila dobesedne odgovore intervjuvanih mladostnikov in jih 

podprla s strokovnimi viri. 

1. Kako intervjuvanec/-ka opisuje primarno okolje?  

Primarno okolje M1 sestavljajo mama, očim in štiri leta mlajša sestra. Sicer pa redke vikende, 

ki jih preživlja doma, biva pri babici: »Imam babico še po mamini strani. Z njo se razumem, 

njej vse povem. Prej nisem zaupal nič, ker me je izdala mami in … potem pač nisem več zaupal. 

Deda me pa nikoli ni izdal.« Biološkega očeta med opisovanjem primarnega okolja M1 ne 

izpostavi, a kasneje pove, da ima z njim občasne telefonske in v zadnjem obdobju tudi fizične 

stike. Biološka skrbnika M1 sta ločena. 

 

Varno navezanost razvijejo otroci v odnosu s skrbniki, ki so emocionalno dostopni in učinkoviti 

pri zadovoljevanju otrokovih potreb (Benčič idr., 2017). 

 

Mama je po poklicu konfekcijski modelar, trenutno je zaposlena kot šivilja. Biološki oče je 

avtomehanik, očim je mizar. M1 pove, da se mu zdi, da so iz ekonomskega vidika shajali 

normalno, a »včasih smo imeli premalo, nove hlače nisem dobil.«, »Na počitnice nismo hodli, 

nikol skorej. Ko sta bla onadva skup. Potem je sestrica šla prvič na morje, ko sta se ločla starša. 

Za atijem sem bil enkrat na morju.« 

 

Ločitev skrbnikov je bila prelomnica pri vedenju M3. V primarnem okolju ima trenutno 

najpomembnejšo vlogo mama, s katero vzpostavljata in popravljata odnos vsakodnevno. Mama 

je zaposlena v gostinstvu. V obdobju, ko je imel mladostnik največ težav se je mama vozila v 

Milano v službo, »imela je 3 šihte takrat in pol so bili fajti glede tega«. Za očeta pove, da je 

oče zamenjal več služb, a da ne ve, s čim se trenutno ukvarja. 

 

Z mamo živi mladostnikov pet let starejši polbrat, s katerim nimata toliko stikov. Na vprašanje 

vzpostavljanja odnosa z babicami in dedki pove, da ga po očetovi strani ne marajo, saj ga krivijo 

za ločitev staršev. »So me izločli, ker je izpadlo, da sem za vse jaz kriv (za to, kar je bilo med 

njim in očetom).«  

 

M4 opiše primarno okolje kot skromno, noben od staršev ni bil/je zaposlen, prejemali so 

socialno pomoč: »Mama je bila doma, oče tud ni delal nič. Imeli smo to… socialno pomoč. Bolj 

slabo. Tudi zdej mama bolj slabo.« A pove, da je imel vse.  

 

Izpostavi šest let pokojnega očeta, pri katerem je poudaril hudo odvisnost od alkohola, a boljši 

odnos v primerjavi z mamo. »Pri 14 ali 15 let (ih) je začel že pit. Pa non stop, vsak dan, vsak 

dan je pil.«; »Imam še dva brata in štiri sestre.« Starosti sorojencev ni znal/zmogel povedati. 

»Brat je starejši, sestro imam tudi eno starejšo, se mi zdi da je 24 let stara, pa brat je 26 let 

star, uff… sestre pa ne vem, imam, ne vem. Ena je 14, ena 17, ena 24 ali 23. Pa 17, ja, pa 15. 

Pa ne vem, če sem zdej use naštel.« Z eno izmed sester nimata stikov, ker ji mož zaradi razmer 

v primarnem okolju tega ne dovoljuje.  

 
6 V interpretaciji so uporabljene oznake intervjujev z mladostniki od M1 do M8 (npr. M1 

pomeni intervju prvega mladostnika), za bolj pregledno interpretiranje pridobljenih podatkov.  
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Primarno okolje M5 predstavlja starejši sorojenec, ki je po mladostnikovem mnenju prevzel 

očetovo in mamino vlogo in predstavljal njemu ključno figuro v družini. »Prepuščen sem bil, 

edini ko je bil kdo, je bil brat. Še zdej je.«; »V dveh letih fotra nikol ni blo na obisku, da je 

poklicu … Enkrat sva se dobila, dal mi je šteko čikov in 50 € in to je to. Brat, ko sem padu, sem 

(bil nameščen), je bil vsak drug teden na obisku, karkoli sem rabu, mi je prnesu.« 

Oče je zaposlen v gradbeništvu, medtem ko mama biva v Bosni. »Dol je mal tko, bolj švoh s 

službami in vsem. Pač mama ima neko bolezen, voda okrog srca, neki, in ji je zdravnik reku, da 

ne sme nič težkega delat.« V svojem otroštvu in zgodnjega mladostništva je bil mladostnik 

deležen več selitev med Bosno in Slovenijo. 

 

Tako kot pri M5 je tudi primarno okolje M6 razcepljeno med dvema državama. Mati 

mladostnika je prišla v Slovenijo zaradi boljših življenjskih razmer in se zaposlila v gostinstvu, 

ko je bil mladostnik star 4 leta. Vlogo skrbnika sta prevzela babica in dedek. »Živel sem z babico 

in z dedijem, oni so me itak čuval, a ne. Mama je prišla prej, je tukej že 13 let.« Mladostnik je 

svojega biološkega očeta videl samo nekajkrat do njegove smrti pred slabim letom. »Z mami se 

nista neki razumela in je mami šla stran od njega takrat. Js pa nisem vedu, da imam drugega 

fotra, ker sem že živel pri očimu.« Mladostnikovo primarno okolje je bil tako pred prihodom v 

Slovenijo sestavljeno iz babice, dedka in sestre, s katero sta pred dvema letoma prišla v 

Slovenijo, sedaj pa »imam še dva mlajša brata in eno starejšo sestro«, s katerimi živim skupaj 

z mamo in očimom. S slednjim imata konflikten odnos, saj »on mene ni hotu gledat doma, kar 

je on reku, je reku. Tko je bilo.« 

 

Mama, brat in sestra predstavljajo ključne člene primarnega okolja M7. Zaupen odnos ima 

mladostnik predvsem s sestro. Poleg njih živita tudi babica in dedek, ki je po mladostnikovem 

mnenju imel velike težave s sprejemanjem njegovega vedenja. »On je iz pomembne akademske 

sfere«, s čimer je M7 subtilno prikazal količino sramu, ki jo je izražal in jo občasno dedek, še 

vedno pokaže.  

 

Očeta samostojno ne omeni, pove pa, da sta se starša ločila, ko je bil M7 v četrtem razredu 

osnovne šole. Mladostnikov oče je bil odvisen od drog in v zadnjem življenjskem obdobju 

brezdomec. »Pač, ker moj fotr je skoz prodajal droge in jih imel par, že takrat, ko ste se 

spoznala konec drugega letnika in šla delat v tujino.« Hartman idr. (2015, v Čebašek Travnik, 

2016) poudarijo, da je odvisnost v družini lahko »nalezljiva«, saj otroci poleg genske 

obremenjenosti prevzamejo tudi odvisniški način vedenja. Socialno-ekonomski položaj družine 

je bil dober: »Mama je gostinka, oče je imel pa svojo firmo za malarstvo, drugače je droge 

prodajal tak kot jaz.« 

 

Oče je M8 zapustil, tako da po mladostnikovem mnenju težko govorimo o družini, saj je bila 

pri njem »bolečina« prevelika. »Oče je imel več punc ne. Imam še starejšega polbrata, ki je na 

svojem in mlajšega, ki živi drugje.« Po mamini strani ima mladostnik še polsestro in polbrata, 

ki ne živita z mamo.« Odnosi v primarnem okolju so bili po mladostnikovem mnenju ves čas 

problematični, saj je »mama trdila, da sem jaz problem in začela pritiskat iz drugih strani, 

klicala policijo in s tem mislila, da pomaga, delala je pa še slabše. Dobil sem prepoved 

približevanja, kregala sva se, tudi pri mami sem razbijal.« Mladostnik je kljub slednjemu v 

mami našel tudi oporo in varnost, saj ga je prav ona reševala iz »zapufanih« situacij na ulici. 

 

M2 je izmed intervjuvancev edini začel opisovanje primarnega okolja z zadovoljstvom, ki ga 

občuti, ko so omenjeni skrbniki. »Sem en redkih, ki starši vložijo tok v otroka, ki ima take 

probleme. Vse bi naredili, da bi mi pomagali!« Primarno okolje sestavljata starša, starejši brat 

in mlajša sestra. Bolj zaupen in sproščen odnos je M2 vzpostavil z očetom, saj je pri njem glede 
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na izkušnjo z odvisnostjo od alkohola pridobival drugačne vrste razumevanja in podpore. 

»Mama ni bla nikol odvisnik, moj ati pa je bil alkoholik, je zdej 18 let, odkar ne pije več, z 

atijem čist drugače lahko pogovarjam o temu kot z mami. Ati ve, kak je to, mal težje, ne, pač 

več, kak je, ko bil isto na odvajanju. Mami je zmer hotla, da je čist enostavno to pustit, ati pa 

je, jst tebe razumem, dejva počasi probat, pa sva res, velik stvari probala.« Odnos s 

sorojencema opisuje kot sprva buren, saj zaradi mladostnikovega vedenja niso zmogli 

vzpostavljati primernega odnosa. Nad mlajšo sestro deluje zaščitniško, ker ji skuša po njegovem 

mnenju preprečiti napake. Zaradi nerazumevanja in neodobravanja istospolne usmerjenosti 

imata s starejšim bratom skrhan odnos. Med ključne odnose v primarnem okolju M2 uvršča 

tudi navezanost med njim in dedkom, katerega smrt je po mnenju M2 bila ključna za prelomni 

»overdoze, bil sem v komi en teden, zelo blizu smrti«. 

 

Skupno razgovorom je nestabilno primarno okolje. Z izjemo dveh mladostnikov (M2 in M4) je 

v primarnem okolju prisotna ločitev skrbnikov. Razloga zanjo sta dva: konflikten odnos in želja 

po boljšem ekonomskem položaju.  

 

Ločitev pri posamezniku predstavlja prekinitev nečesa, takrat še obstoječega, in če ni 

predstavljena na primeren način, zagotovo pusti posledice. Kot dogodek ločitev ni bila 

odločujočega pomena, pomembnejši vpliv na razmere v družini je imelo neustrezno vedenje 

skrbnikov do pričakovanega trenutka razhoda.  

 

Disfunkcionalni vzorci delovanja družine (komunikacija, opora, zaupanje, konflikt) pred 

razvezo nakazujejo, da se odklonsko vedenje otrok zmanjša, ko se konča zakonska zveza v zelo 

neučinkovitih družinah (Andrejč, 2014). Na ločitev pogosto gledamo kot na osamljen dogodek, 

v resnici pa gre za dolg, kompleksen proces.   

 

Negativne posledice ločitve skrbnikov so lahko kratkotrajne, če je sama razveza na pravilen 

način predstavljena in sta skrbnika tudi po razvezi pripravljena vzpostavljati primerno 

komunikacijo. A Andrejčeva (2014) pove, da se v nasprotnem primeru pri manjšini otrok lahko 

pojavijo čustvene, vedenjske in druge težave, ki so lahko intenzivnejše in segajo tudi v odraslo 

dobo posameznika.  

 

Vpliv razveze staršev na otroke in mladostnike se kaže na učnem, čustvenem in vedenjskem 

področju. Hkrati poudari, da so negativne posledice bolj odvisne od nadaljnjega konfliktnega 

odnosa skrbnikov (prav tam). 

 

Poleg tega je emocionalna in fizična nedostopnost skrbnikov pri mladostnikih povzročila tudi 

odpor do vzpostavljanja odnosa s skrbniki in zavračanje le tega. 

 

Mladostniki svoje primarno okolje opisujejo preko njim pomembnih družinskih članov. Med 

pomembne osebe vsi intervjuvanci vključijo sorojence in vsaj eno odraslo osebo, ki pa ni nujno 

njihov skrbnik. Njim pomembne osebe so opisane v mladostnikom ključnih situacijah in 

odnosih. Povzamem lahko, da je bilo primarno okolje intervjuvanih mladostnikov nestabilno, 

predvsem zaradi konfliktnih odnosov med skrbniki ter med skrbniki in mladostniki. 

2. Na kakšen način se je mladostnik prvič soočil z agresivnim vedenjem? 

Hujše agresivno vedenje je bilo pri vseh intervjuvanih prisotno v primarnem okolju že v 

obdobja otroštva.  
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Slednje potrjuje izjava M1, ki pove, da je bil tepen že od malih nog naprej. » Od majhnega smo 

se že. Prvič se spomnim, da sem bil tepen okrog 5. leta, ko me je ata prvič udaru.« Problematika 

ohranjanja agresivnega vedenje skrbnikov se je nadaljevala tudi proti obdobju adolescence, ko 

se je zaradi ločitve skrbnikov in prekinitve stikov zadnji fizični napad nad M1 zgodil pri 14 

letih. »Dal mi je močno klofuto. To se je potem ponavljalo, pri 14 letih me je nazadnje udaru, 

ker pol nisem hodil več k njemu.«  

 

M4 je dodal, da je to v njihovi družini popolnoma normalno: »Stepemo se, pol… pff … že od 

majhnega, to so nas oni (skrbniki) naučili. Pri nas v družini se večkrat to zgodi, v družini z 

drugimi. Skregani smo.« 

 

V odgovorih lahko zaznamo (pre)veliko mero tolerance do agresivnega vedenja in iskanje 

opravičljivih razlogov, da je takšno vedenje samoumevno in nujno potrebno za vzgajanje 

otroka.  M2 je samoumevnost prisotnega agresivnega vedenja potrdil z »valda je bilo doma, js 

pa ati sva imela zelo velike probleme okrog tega«. Da je toleriranje agresivnega vedenja 

pogojeno z vzgojo, je bil prepričan tudi M6. »Včasih me je mogla mami tudi malo udart, drugač 

pa navadno. Ker kadar popizdijo se jim odpelje in dobiš še kakšne batine, to je navadno pač.« 

Vsakodnevno prisotni nespodbudni dejavniki, med katere zagotovo spada agresivno odzivanje 

skrbnikov, se akumulirajo v otroku in kot pravi Benedik (2004), je to za posameznika travma 

in večina ljudi je po preživeti travmi tudi bolj ranljiva za nove travme. 

 

V primarnem okolju M3 je bilo izvajanje agresivnega vedenja skrbnikov odvisno od 

razpoloženja in psihofizičnega počutja skrbnik: »Vse je bilo odvisno od dneva. Od stanja, koliko 

je/ni popil. Ko sem bil mlajši, me je pretepal. Me je skloftal, takrat je bilo kar hudo.« Pri M3 so 

prisotne tudi fizične posledice na ušesu in arkadi, medtem ko je M1 povedal: »Med iskanjem 

telefona sem kričal in mi je ponesreči zbil zob, da. Padu je na mene in mi z dlanjo zbil zob«. 

 

M5, M7 in M8 se prvega stika z agresivnim vedenjem ne spomnijo. Sklepam, da je pri zadnjem 

mladostniku prisotno vsaj od začetka osnovne šole, ko naj bi bil prvič nameščen v vzgojni 

zavod. Poleg tega je bilo pri vseh treh agresivno vedenje pogojeno s preprodajo prepovedanih 

substanc, pri čemer je bilo agresivno vedenje, najpomembnejša vedenjska strategija, za 

ohranjaje moči v njihovi družbi.  

 

Z zaključkom obdobja adolescence se pričakuje, da se bodo mladostniki zmogli prilagoditi 

socialnim zahtevam in da bo njihov vrednostni sistem pripravljen na vlogo odraslega človeka.  

 

Človek se nauči zdravega odzivanja na stres, ki se pojavlja v vsakdanjem življenju. Možnost 

zaščitnega ravnanja ob izrednih stresnih situacijah je večja (Erikson, 1963 v Benedik, 2004). 

 

Dejstvo, da so se mladostniki prvič srečali z agresivnim vedenjem že v primarnem otroštvu in 

se je to nadaljevalo do obdobja adolescence, izkaže, da je to usidrano v vedenjske vzorce 

skrbnikov, s katerimi tudi tvorijo družinsko dinamiko. Dolgotrajen stres, ki ga zagotovo 

predstavlja agresivno odzivanje skrbnikov ‒ tako vse pogostejša verbalna agresija kot v našem 

primeru izstopajoča fizična agresija, predstavlja nevarnost in ima škodljiv vpliv na psihični, 

čustveni in kognitivni razvoj posameznika. 
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3. Čemu mladostnik pripisuje ključen pomen za razvoj agresivnega 

vedenja?  

Agresivno vedenje je bila v primarnem okolju intervjuvanih mladostnikov, kot je bilo povedano 

že pri interpretaciji drugega raziskovalnega vprašanja, prisotno kot ena izmed ključnih strategij 

in vzgojnih metod. Mladostniki sicer v svojih odgovorih nakazujejo, da to ni bilo najbolj 

primerno, a se v njihovih trenutnih načinih reagiranja na krizne dogodke pokaže posnemanje 

vzorca odzivanja, kar ponazori izjava M1: »Jaz sem se pretepal s starši in oni mene«. Rus 

Makovec (2016) pove, da otrok ob doživetju strahu ali zapostavljanju, skuša najti vedenje, ki 

bo zmanjšalo tveganje in bolečino, kar jima je skupno z M3, pri katerem je v stiski agresivno 

vedenje odziv na dogajanje. »Včasih ful kričim, se tepem, pač tudi boksam v steno, kričim ful. 

Se tudi samopoškodujem. (pokaže na roki, celotna notranja stran leve roke). Imam tudi 

terapijo.«, »Sampoškodovalno vedenje je prisotno od 12. leta.«, »S prijateljico sem se 

pogovarjala, ona se je rezala in mi je rekla, da naj probam. Se sprostim, ko vidim kri se 

sprostim,« doda M1. Če otroci postanejo agresivni in se upirajo, je to lahko dodatni izgovor za 

izvajanje agresivnega vedenja nad njimi (Rus Makovec, 2016). 

 

Zaradi pogostih fizičnih napadov nad mamo in SMS-grožnje z umorom sestri je bil M1 

nameščen v vzgojni zavod. Predvsem omenjeni odnos z mamo je po mnenju M1 spodbudil 

razvoj mladostnikovega agresivnega vedenja.  

 

Ostalih sedem mladostnikov jasneje navede, čemu pri njih samih pripisujejo ključen pomen za 

razvoj agresivnega vedenja.  

 

Hude težave z odvisnostjo od prepovedanih substanc in posledično tri kazniva dejanja kraje je 

imel M2. » Imela sva (z očetom) zelo veliko sranje, ko sem bil js še odvisnik,« kar povzema 

njegov prvi razlog za pojav agresivnega vedenja ‒ konzumiranje prepovedanih substanc. 

»Takrat sem mislu, da bom lahko celo življenje tko fural. Hodu sem domov samo, da sem atija 

pa mami vidu, da sem se naspal, na hitr, in pol sem šou. Valda to gre in gre in gre in enkrat 

enmu poči. In z atijem sva se takrat počla, reku mi je, da ne grem nikamor.«  

 

Kot drugi razlog navede vzpostavljanje dobrih medsebojnih odnosov v družini, pri čemer 

izpostavi zaščitniški odnos do mlajše sestre. »No, pred kratkim je sestri z nožem grozil, tamala 

(15) je tam okrog skakala pa on je bil pijan. Sem mu reku, da ga imam dost in boš enkrat pršu 

na mojo vejo.« 

 

S krajami in pridobivanjem denarja s prepovedanimi substancami opiše M8 značilnosti in hkrati 

razloge za dolgotrajno agresivno vedenje. »Jaz sem ful kradel dilerjem, enkrat mi ni hotu dat 

trave in sem ga pretepu, kolkr je šlo. Nisem se ustavu, skaku gor na njega. Dali so me pol kolegi 

stran. Nonstop je blo tko, ne boš dal, boš dobil batine.« Posledično je na ta način po njegovem 

mnenju pridobil moč in ugled med prijatelji. »Da se te folk boji. Da dokažeš nekej, da lahko 

vplivaš. To ti postane všeč in hkrati postaneš od tega odvisen.« Mladostnik predstavlja agresivni 

pristop kot edini možen način za pridobitev česarkoli, kar bi oz. je potreboval: » Če ni bilo kaj 

po moje, je šlo na silo. Večinoma je bilo vse na silo.« Pove tudi, da je pri 17. letih mami zagrozil 

s pištolo zaradi nekaj besed: »Takrat začneš padat, ker nič ne traja večno. Začneš izgubljat 

ljudi, krog se zmanjša zaradi foušije ‒ preveč droge, preveč denarja in premalo pametni ljudje.« 

Meni je žal za dejanje, lahko bi boljše naredil to ‒ bolj človek, ne kot žival. Nisem se zmogu 

kontrolirat. Ko žival hoče več, bo naredila vse, da bo to dobila, in na tak način sem deloval jaz. 

Požrešen.« Dodaja, da sta v obdobju otroštvu in zdaj v obdobju mladostništva v njegovi družbi 

ključna znaka pripadnosti, količina in tekmovalni način pridobivanja materialnih dobrin.  
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M3 pripisuje glavni razlog za agresivno vedenje adrenalinu in pridobivanje pozornosti pri 

skrbnikih: »Pozornost, nalašč sem to počel, adrenalin, mora se nekaj dogajat. Meni je to 

predstavljalo adrenalin, pozornosti glih nočeš, ko se ukvarjaš s takimi stvarmi, bolj uno … Itak 

da zbujaš tudi pozornost pri starših s tem.«  

 

Hkrati pa se pri njem agresivno vedenje pojavi, ko je v hujši stiski. Zadnji dogodek, pri katerem 

se je razreševanje stiske pokazalo z agresivnim vedenjem je bilo, ko je poškodoval zavodsko 

opremo: »Zlomu sem žago, ker je bilo z mamo nekaj narobe. Takrat sem izvedu, da ima mama 

tumor v glavi in sem bil nesposoben za delat in žaga je cvilila in mi šla na živce. Žaga me je 

ziritirala.« Z ljudmi težko vzpostavi zaupan odnos in svojih stisk z nikomer ne podeli. Tako 

vzvodov in tudi posledic agresivnega vedenja ne poglablja z neudeleženimi osebami. 

 

M4, M5, M6 in M7 agresivno vedenje navajajo kot način soočanja in reagiranja na neskladnosti 

z njihovim vrednostnim sistemom in nestrinjanja v komunikaciji z drugimi. Toleriranje in 

sprejemanje drugačnih mnenj je bilo pri M7 nesprejeto in »na  vsako malo besedo sem popizdu, 

skoz jeza, tepu sem vrata ko budala«. Po mladostnikovih besedah je bilo prisotne »ogromno 

agresije. Tepu sem se skoraj vsaki vikend.« M4 izpostavi, da »ko je kašen kaj reku, kar mi ni 

blo ok, sem kar skoču«. Pri M5 se agresivno vedenje še stopnjuje: »To mi je tema ratala.«, »Kar 

noben drug ni hotu, jaz sem nardil.« Pogosto je bilo maltretiranje posameznika in izsiljevanje, 

največkrat za denar. »Takrat sem razmišljal, Bog mi je edini sodnik. Delali smo skupi s klapo 

in ni mi blo panike.« 

 

Poleg želje, sprostitve in »razpi*dijo me in se pol kregam z njimi ne in pošljem vse v k*rac«, je 

M6 po daljšem premoru tišine dodal: »Tudi da ne vem, kako odreagirat.« V trenutku reagiranja 

se mladostniku zdi, da je agresivni odziv najboljše, kar lahko naredi, na koncu pa mu je žal, da 

se je za to odločil. »Včasih dobim en »cut« v glavi in sam to nardim.« 

 

Glede na pridobljene odgovore in zgoraj navedene citate mladostnikov povzamem, da so bili 

razlogi vseh mladostnikov med seboj povezani, nekateri celo skupni več mladostnikom, iz česar 

lahko sklenem, da so si ozadja sodelujočih v nekaterih segmentih podobna. 

 

Zgoraj navedene vzroke mladostnikov lahko razložimo s teorijo socialnega učenja, 

ekološkosistemsko teorijo in biološkimi teorijami.  

3.1. Vzroki mladostnikov za agresivno vedenje glede na teorijo socialnega učenja 

Teorija socialnega učenja opredeljuje opazovanje kot ključno, za prevzemanje in posnemanje 

vedenjskih vzorcev in v poznejših življenjskih obdobjih tudi uporabo le-teh.  

 

Posameznikovo prevzemanje kakršnihkoli vzorcev vedenja je odvisno od modela, kako bo ta 

vplival na otrokovo vedenje, pod katerimi pogoji se pojavi vpliv in kako se posameznikovo 

vedenje kot posledica opazovanja spremeni (Bandura, 1986 v Marjanovič Umek  idr, 2020). 

 

Pridobljen vzorec agresivnega vedenja preko opazovanja je nastopal pri vseh udeležencih, le 

da je pri nekaterih mladostnikih izvor iz primarnega okolja bil točno izpostavljen.  

 

To zagotovo lahko trdim za M1, ki se je zaradi lajšanja stiske tudi večkrat samopoškodoval. 

 

M3 je bil v primarnem okolju redno deležen očetovega pretepanja mame.  
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Sama izpostavljenost agresivnim vzornikom še ne zagotavlja, da jih bo posameznik tudi 

posnemal, a največji vpliv imajo vzorniki, ki jih posameznik visoko ceni ali pa se z njimi 

identificira (Obid in Rapuš Pavel, 2009), k čemur v obdobju otroštva zagotovo lahko uvrščamo 

skrbnike ‒ starše, ki jim otrok brezpogojno zaupa in ki naj bi otroku zagotovili življenjske 

pogoje za otrokov psihosocialni razvoj.   
 

Uporaba agresivnega vedenja pri M4 in M6 je bila po njunem mnenju kulturno pogojena, saj je 

to lastnost skupnosti (narodu), ki izkazujeta svojo lojalnost, čeprav M6 agresivnega vedenja v 

primarnem okolju ni bil deležen. 

 

Pri tem Zaviršek (2018) poudari, da je nasilje neizgovorjeno, neprepoznano in samoumevno. 

Različni procesi psihologizacije družbe so povezani z normalizacijo nasilja.  

 

Čeprav Zavirškova omenja nasilje, bi sama rekla, da je tudi agresivno vedenje na nek način 

normalizirano v primarnih okoljih, v katerih so oz. še bivajo sodelujoči mladostniki, vsaj dokler 

ne pride do zavedanja skrbnikov in mladostnikov, da so takšni odzivi neustrezni in pogojeni z 

več dejavniki.  

3.2. Vzroki mladostnikov za agresivno vedenje glede na ekološkosistemsko teorijo 

Temelj ekološkosistemske teorije je v aktivni participaciji posameznika na vseh ravneh sistema. 

Pri tem naj bi vse ravni med seboj delovale skladno in se dopolnjevale.  

 

Avtor teorije je model razdelil na mikrosistem, mezosistem, eksosistem, makrosistem in 

kronosistem. Ravni se stopnjujejo od najožje do najširše, glede na posameznikov razvoj in na 

umeščenost posameznika v okolje (Ettekal in Mahoney, 2017). Medsebojno vplivanje ravni je 

pomembno, tudi za skrbnike, saj po mnenju Ettekal in Mahoney (2017) to omogoča spremljanje 

in koordinacijo vseh otrokovih aktivnosti. S tem tudi skrbniki uspešnejše otroku nudijo podporo 

in usmeritve. 

 

Intervjuvani M8, M2, M1, M3 so kot razlog za agresivno vedenje navajali vpliv družbe ‒

prijateljev in dejanja, s katerimi so pridobivali pozornost le-te. Hkrati se je delovanje družbe 

povezovalo s pridobivanjem različnih prepovedanih substanc, največ drog. Kot drugi razlog pa 

so navajali skrhane odnose s skrbniki. 

 

Navedeni razlog odnos s skrbniki (primarno okolje) in družba ‒ vrstniki predstavljata po tej 

teoriji dva mikrosistema, ki bi v idealnem primeru morala tvoriti mezosistem, ki bi z dobro 

interakcijo med njima in v sodelovanju še z drugimi mikrosistemi, npr. šolo, mladostnika 

okrepil.  

 

A Hristovski (2003) opozarja, da se mikrosistemi hitro spreminjajo glede na življenjsko 

obdobje posameznika. Ljudje lahko vstopajo ali izstopajo iz pomembnih odnosov, specifične 

skupine postajajo s časom bolj pomembne kot druge.  

 

Pomembnost skrbnikov v obdobju adolescence upada, medtem ko so vrstniške skupine vedno 

bolj pomembne. Iz tega je razvidno, zakaj je mladostnikom pomembnejša pripadnost 

vrstnikom, še posebej če v primarnem okolju skrbniki ne zmorejo zagotoviti primernih 

življenjskih pogojev. 
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3.3.Vzroki mladostnikov za agresivno vedenje glede na biološke teorije 

M2, M5, M7 in M8 so na vprašanje, čemu razvoj agresivnega vedenja, izpostavili različne stike 

s prepovedanimi substancami.  

 

V obdobju adolescence postanejo možgani zaradi procesa mieliniziacije in tvorjenja novih 

sinaptičnih povezav bolj ciljno naravnani. Strukturno se poveča »sivi« del možganov. Pri tem 

sta ključnega pomena limbični sistem in delovanje v prefrontalnem korteksu. 

 

Prvi je biološko starejši in povezan s čustvi, gibanjem, spominom in impulzivnostjo. 

Prefrontalni korteks je odgovoren za izvršilne funkcije, odločanje in omogoča nadzor impulzov. 

Prav zadnji je odločilen pri tem, da je vedenje v obdobju adolescence pogosteje posledica 

impulzivnega delovanja in manj podprto s kritičnim razmišljanjem (Fairbanks, 2017). 

 

Iz tega je lahko razložljivo tvegano vedenje vključenih mladostnikov in prepričanje, da bodo 

na takšen način ohranili samospoštovanje. Kot dodaja avtor (prav tam), se vedenjsko 

mladostniki večkrat zatekajo k tveganemu vedenju. 

 

Vse substance delujejo ne prej že omenjeni limbični sistem. V njem deluje več različnih 

nevrotransimeterjev (prenašalcev), a sama se bom osredotočila na dopamin, katerega stopnja se 

pri konzumiranju substanc poviša. Na dolgi rok vpliva konzumiranje tudi na druge 

nevrotransmiterje in ne samo na dopamin. 

 

Dopamin regulira čustva in pomaga možganom pri tvorjenju povezav med vedenjem in 

pripadajočimi (pozitivnimi) učinki v okolju (Fairbanks, 2017). 

 

Povečana aktivnost dopamina v adolescenci pomeni, da mladostniki hitreje reagirajo na vse, 

kar je in ni v skladu z njihovim vrednostnim sistemom, saj je čustvovanje veliko bolj intenzivno 

in prevlada kognitivni del.  

 

Nespodbudno primarno okolje in kombinacija tega z drugimi dejavniki je skupna vsem 

mladostnikom in določene komponente iz tega po mnenju mladostnikov razlog, zakaj se je 

začelo agresivno vedenje. Izpostavljeni razlogi so razloženi preko treh teoretičnih vidikov ‒

teorije socialnega učenja, ekološkosistemske teorije in preko biološkega vidika. 

4. Kako odnos s skrbniki zaznava in razlaga intervjuvanec? 

Ule (2009) odnos med dvema ali več osebami razlaga kot močno soodvisnost, ki traja dlje časa. 

Vzpostavljajo se lahko v obliki vedenjskih interakcij oz. brez fizične bližine. Za razvoj odnosa 

je ključnega pomena kontinuiteta interakcij, kar pomeni, da so nazadnje pridobljene interakcije 

v odvisnem odnosu s starejšimi in hkrati vplivajo na v prihodnje pridobljene.          

4.1. Odnos med skrbnikoma 

Primarna okolja, iz katerih so otroci oddani v različne oblike zavodske vzgoje, ne zmorejo 

zadostiti otrokovim razvojnim potrebam. Skrbniki so pogosto negotovi, kaotični, nestabilni 

preobremenjeni z lastnimi partnerskimi, čustvenimi, delovnimi, socialnimi in materialnimi 

problemi. Pogosto so tudi sami odraščali v neurejenih družinskih razmerah in niso pridobili 

nujnih kompetenc, ki bi jim v starševski vlogi omogočile ustreznejše ravnanje, piše Kobolt 

(2010). 
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Odnos med skrbnikoma je bil pri M1 šibak. Iz širšega konteksta pripovedovanja je razumeti, da 

je bil mladostnik v prvem razredu osnovne šole močno obremenjen z ločitvijo staršev, kar 

navaja kot ključni razlog za pojav motnje vedenja. Lansford (2009 v Andrejč, 2014) potrjuje, 

da otroci razvezanih staršev kažejo več vedenjskih težav, odklonilnega vedenja in težav z 

avtoritetami. Obstoji tudi večja verjetnost za pogostejše konzumiranje alkohola in drog 

(Lansford 2009 v Andrejč, 2014), kar se je izkazalo tudi pri M3. 

 

M3 pri omembi odnosov poudari, da je odnos med skrbnikoma zelo slab: »Moja dva se itak ne 

marata, mama ga ne more! (poudarjeno).« Pri mladostnikovi starosti sedmih let sta se starša 

ločila in izbiro glede stikov prepustila mladostniku: »Povedala mi je, da ona noče imet stikov z 

njim (očetom), meni je pa rekla, da naj se odločim, kokr hočem.« V poznem otroštvu in začetku 

adolescence opiše mladostnik odnose v primarnem okolju z besedama »nasilje pa alkohol«. 

Očetova daljša odsotnost zaradi namestitve v zapor (skoraj štiri leta) je botrovala temu, da je 

mama cele dneve preživljala v službi, za kar M3 izrazi razumevanje: »Mamo razumem, ona je 

delala ne, js njo ne smatram (za krivo), ker je ni bilo doma z razlogom, očeta ni zanimalo. kaj 

ga bluzim.« Odnosi so se v med skrbnikoma drastično spremenili, ko so iz centra za socialno 

delo prišli na dom in ugotovili, da sva bila z bratom sama doma: »Pol je pa nastal problem, 

naju dveh je u bistvu ulca vzgajala. Pol so pršli kregi, ti si kriv, ne, ti si kriv …«  

4.2. Odnos med skrbnikom in mladostnikom 

Vzorci vedenja v odnosu med skrbnikoma služijo otroku kot zgled in izkušnja. Dejstvo, da 

lahko ti ne delujejo v koristni smeri za posameznika, pa se v disfunkcionalnih primarnih okoljih 

žal pokažejo (pre)pozno.  

 

S pričakovanji, ki izhajajo iz izkušenj in zgledov, tvori temelj, s katerim otrok vstopa v svet, in 

delovni model, ki ga uporablja za svoje interakcije z okoljem, kako se čustveno odziva, na naše 

osebne veščine in strategije soočanja s stresom (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). Posamezniki 

so bolj sumničavi in predvsem nezmožni zaupati samemu sebi ali družbi sami (Adler, 1999). 

Temelj za to izhaja iz vzpostavljene navezanosti otroka v zgodnjem otroštvu. 

 

M2 je izmed intervjuvancev edini izrazil zadovoljstvo, ko je bil izpostavljen odnos skrbnik ‒

mladostnik. Bolj zaupen in sproščen odnos je M2 vzpostavil z očetom, saj je pri njem glede na 

izkušnjo z odvisnostjo od alkohola pridobival drugačne vrste razumevanja in podpore v 

primerjavi z mamo.  

 

M4 je pri odnosu s skrbniki prav tako izpostavil boljše razumevanje z očetom, a je ta žal že šest 

let pokojni. Poudaril je hudo odvisnost od alkohola, a boljši vzpostavljen odnos v primerjavi z 

mamo: »Pri 14. ali 15. let(ih) je začel že pit. Pa non stop, vsak dan, vsak dan je pil.« 

 

Nemoč ob razvezi skrbnikov in nadaljnji odnos s skrbniki je zaznamoval razvoj ostalih 

mladostnikov. 

 

M1 je povedal: »Pogrešal sem pa ljubezen iz strani družine, to ful nisem imel ljubezn, pa 

občutka cenjenosti nimam.« Mama ga še danes redko objame, v zameno za to ponuja stvari, da 

bi se vedenje in agresija pri M1 izboljšali. Sprva je »krivil sebe, da sem jaz kriv za ločitev, pa 

niso mi povedali, ata je kar šou«, za kar je kasneje ugotovil, da je bil razlog razveze v očetovem 

konzumiranju substanc. Odnosi med staršema so se razvijali v za razvoj M1, po moji oceni, 

neugodno smer: »Eno leto pa pol nisem smel k njemu (očetu), nisem sploh imel stikov, ker se je 
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mama tko odločla. Ata je hotu, da ima vsak nad eno (sestro) skrbništvo, pa me je mama hotla 

dat ateju, tak je vsaj ata meni govoru, pol me pa ata ni hotu in sem bil potem pač pri mami.«  

Ločitev skrbnikov je botrovala tudi slabšemu odnosu s skrbniki pri M5. V neverbalni 

komunikaciji mladostnik preda ogorčenje in nezadovoljstvo s skrbnikoma: »Do 3. leta sem živel 

pri mami, to se nič ne spomnim, v Bosni. Kasneje sta se onadva ločla, pol je neki cajta skrbela 

teta za nas, pol je pa stric.«  

 

Mladostnik je med celotnim pogovorom dajal vtis neodvisnosti in velike samozavesti. Zavračal 

je kakršen koli odnos s staršema, a se je hkrati videlo, da si (je) želel boljšega odnosa na relaciji 

mladostnik ‒ skrbnik.  

 

Poudari, da se še sedaj čuti zapostavljenega iz očetove strani: »Meni je odvzel, ker nisem bil 

priden v šoli, in ga dal njej (hčeri druge žene); vzemal je od svojih otrok in njim dajal. Ni ga 

(očeta) blo. Iz strani očetove partnerke sem bil pretepen.« Doda: »Mogu sem si sam kuhat, sam 

prat. K sem reku, da bi si šol kaj iskat v trgovino, mi ta njegova žena ni hotla dat denarja.« 

Zato je »že zgodaj začel delati (14, 15 let), pač te betonske cegle sem prestavljal. Pa mi ni bil 

problem, sem vedel zvečer, da bom lahko šou v trgovino in jedu in da bom imel naslednji dan 

čike. Če bi reku fotru, ne bi nič blo od tega. Obleke sem si mogu sam kupovat, vse. Od 15. leta 

sam svoj!« 
 

Odnos z materjo posredno na kratko povzame. Predi kratkim sta namreč z materjo imela hujši 

konflikt, zaradi katerega se morata oba »pohladiti«. V obdobju 15 let sta se z materjo, ki biva 

v Bosni, videla samo dvakrat. Iz zadnjega obiska ga je odpeljala policija.  

 

M7 skupnega odnosa med skrbnikoma ni izpostavil, prav tako očeta samostojno ni omenil. 

Starša sta se ločila v mladostnikovem otroštvu in od takrat naprej mladostnik z njim ni imel 

stikov: »Doma je bil 10 min od mene (nas). Če sem ga kdaj srečal na poti, sem ga srečal, če pa 

ga nisem tam, ga nisem.« Mladostnikov oče je bil odvisen od drog in v zadnjem obdobju 

brezdomec.  

 
Medtem ko ima M3 z očetom skromne odnose, se dobro razume z očimom. Izrazi tudi 

razumevanje do ločitve staršev, ampak da je pomembno, da ostane odnos med njima primeren: 

»Ti nosiš glavo okoli in otrok odrašča brez tebe. Pol enega zanima, drugemu je pa vseeno. Še 

ko si v takih letih, valda da greš tam, kjer je lažje.« Žerovnik (2011, v Andrejč, 2014) je 

primerjal čustvene in vedenjske težave 46 otrok razvezanih in 52 otrok nerazvezanih staršev in 

pri tem dognal, da so težave otrok odvisne od kakovosti odnosov s staršema in ne od dejstva, 

ali sta starša razvezana ali ne. Je pa pri težavah otrok razvezanih staršev najbolj izstopalo 

agresivno vedenje, sledile pa so težave s pozornostjo in socialne težave. 

 

Brezina (1998, v Tivadar, 2000) navaja, da slabi odnosi med staršem in otrokom vplivajo na 

otrokovo vedenje. Po njegovem mnenju posameznik brez tesnih socialnih vezi s starši s 

prestopništvom bistveno manj tvega kot tisti, ki ima z njimi dobre odnose, saj se bojijo 

njihovega obsojanja. Ko starši v otroku pogosto povzročajo močna negativna čustva, kot sta 

jeza in sovraštvo, lahko to vodi v željo po maščevanju v obliki nasilništva, tatvin ali vandalizma. 

 

Celotne slike odnosa med skrbnikoma M8 nima, saj so bili ti po mladostnikovem mnenju ves 

čas problematični. Skupnega življenja skrbnikov ne pomni, poleg tega je »mama trdila, da sem 

jaz problem, in začela pritiskat iz drugih strani, klicala policijo in s tem mislila da pomaga, 

delala je pa še slabše. Dobil sem prepoved približevanja, kregala sva se, tudi pri mami sem 



 

32 

razbijal.« Mladostnik je kljub slednjemu v mami našel tudi oporo in varnost, saj ga je prav ona 

reševala iz »zapufanih« situacij na ulici.  

 

»Ne živim pri mtki. Js živim pri enmu gospodu, kolega od mami, ker sem dobil prepoved 

približevanja. To imam zarad očima,« je zaključek dalj časa trajajočih sporov med M6 in 

očimom, zaradi česar je kot edini mladoleten tudi štiri mesece preživel v zaporu. Mladostnik si 

želi in ocenjuje, da bi zmogel živeti sam, a ker še ni polnoleten, mu to ni dovoljeno in za to ne 

izkazuje razumevanja.  

 

Glede7 na tip navezanosti, ki naj bi jo otrok vzpostavil v prvem letu življenja, glede na določene 

segmente (manjvrednostni kompleks, zanemarjanje, tvegano vedenje), ki so skupni M1, in 

glede na značilnosti pri tem prvem mladostniku izstopa model plašljivo vzpostavljene 

navezanosti. Po Bouwkamp in Bouwkamp (2014) so takšni otroci pogosto nepredvidljivi in 

protislovni ter se ne zmorejo nikamor zateči. Sebe doživljajo kot nevredne ljubezni, druge pa 

kot nerazpoložljive. Zlahka se zanemarjajo, in ker več ne iščejo nobene varnosti, lahko tudi 

pretiravajo v tveganem vedenju. 

 

Pri ostalih mladostnikih ocenjujem zametke odklonilne navezanosti. Predvsem iz življenjske 

situacije M6 je razbrati, da se mladostniku zdi, da zmore že sedaj poskrbeti zase, a pri tem ne 

izkaže realnih predstav, kakšne dobrine bi pri tem potreboval. 
 

Posamezniki z vzpostavljeno odklonilno navezanostjo dajejo vtis, da so neodvisni in neranljivi. 

Želijo si pozornosti in podpore. Prevladujoči čustvi sta jeza in frustracije, a hkrati so takšni 

posamezniki zelo ranljivi. Zaščitijo se tako, da se delajo močne, s čimer hočejo prikriti, da 

drugega potrebujejo. Težko sprejemajo ljubezen in nežnost. Upirajo se bližini in hočejo ravnati 

po svoje. Navzven se zdi, da znajo dobro poskrbeti zase, vendar nimajo realnih predstav s tem, 

kaj zares potrebujejo v odnosih. (Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). 

 

M2, M3 in M4 so preko izjav izrazili zadovoljstvo z odnosom s skrbniki. Glede na pretekle in 

trenutne dogodke, ki so povezani z neustreznim odzivanjem, sama to povezujem z izboljšanim 

samozavedanjem glede dogodkov v preteklosti in v neki meri tudi s prisilnim sprejemanjem 

posledic takšnega vedenja. Trenutni dober odnos bi glede na razgovore samo v določenih 

segmentih (podpora v primarnem okolju in družinske razmere pred odločilnimi dogodki ‒ 

konzumiranje prepovedanih substanc) pri M2, M3 in M7 povezala z varno vzpostavljeno 

navezanostjo. 

 

Mladostniki pri opisovanju odnosa med skrbnikoma in med skrbniki in njimi še enkrat prikažejo 

nefunkcionalnost primarnega okolja in primanjkljaje, ki so jih bili deležni. Glede na pridobljene 

podatke sem ob zaključku interpretacije odnose med skrbniki in mladostniki skušala opredeliti 

tudi glede na tip vzpostavljene navezanosti. 

5. Na kakšne načine, po mnenju intervjuvanca, primarno okolje pripomore 

k razvoju eksternalizirane motnje vedenja in agresivnega vedenja? 

5.1. Vzgojni tipi po Bowkampu (1995) 

Družina sama in odnosi, ki se v njej izoblikujejo, zagotavljajo povezanost in hkrati spodbuja 

naraščajočo avtonomijo pri otroku. Oboje skušamo vse življenje uravnovešati (Bouwkamp, 

 
7 Glede na premajhno količino pridobljenih podatkov iz zgodnjega otroštva vseh mladostnikov, podajam samo 
oceno, kateri tip vzpostavljene navezanosti bi lahko prevladovala v odnosu skrbnik‒mladostnik. 
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1995). Avtor je (prav tam) na podlagi spodbujanja razvoja in naraščanje avtonomije opredelil 

4 vzgojne tipe, preko katerih opredeljujem navedene načine mladostnikov za pojav 

eksternalizirane motnje vedenja in agresivnega vedenja. 

 

Tip 1 (−S, −O) opiše primarno okolje, v katerem člani ne skrbijo ne zase ne drug za drugega. 

Skrbniki se z otroki ne ukvarjajo dovolj, lahko jih celo ignorirajo in zanemarjajo. Pogoste so 

zlorabe. Otrok dobi sporočila, naj čim prej odide, kar lahko vodi v prezgodnjo spolnost, zlorabo 

drog in v kriminalno vedenje (Bouwkamp, 1995). 

 

M6 v primarnem okolju agresivnega vedenja ni bil deležen, se je pa počutil nezaželenega in 

nesprejetega iz očimove strani. Zavračanje iz očimove strani, zamenjavo okolja in pomanjkanje 

zaščitniškega odnosa iz materine strani lahko navedem kot razloge, ki izhajajo iz primarnega 

okolja. Dejstvo, da se je mladostnikova mama v zgodnjem otroštvu (3 leta) mladostnika 

preselila v Slovenijo zaradi boljšega socialno-ekonomskega položaja. Razloži, da sta ga do 

njegove selitve v Slovenijo vzgajala dedek in babica. Doda, da je, preden se je priselil v 

Slovenijo, videl, »ko je en tip enga v nogo ustrelu, pa dva tipa sta se pred mojo bajto z mačeto 

prepirala. Slišiš, kako sam poka, povsod. To je normalno, vsak dan se streljajo, tepejo«, a tega 

sam ne povezuje z možnostjo, da to lahko posredno vpliva na razvoj eksternalizirane motnje in 

agresivnega vedenja.  

 

Prav tako sta M3 in M8 navedla odsotnost očetove pozornosti; M3 dodaja tudi permisivno 

vzgojo (Tip 2: -S,+O). 

 

Odsotnost vloge očeta, kot piše Adler (1999), otroku postavi temelj, na katerem lahko razvija 

socialno zrelost, ustvarjalnost in avtoriteto, M8 predstavi kot zapostavljenost. Zaradi občutka 

in prenašanja krivde nanj so bile njegove potrebe zapostavljene. Prav pri omenjenem 

mladostniku se je pokazal velik vpliv »nadomestne« družine, ki jo je našel v krogu t. i. 

prijateljev, ki ga po njegovem mnenju ne bo mogel nikoli prekiniti. Zato mu trenutno zavod 

predstavlja varno okolje. 

 

Očetovo vlogo je pri M5 prevzel brat, zato sam kot glavni način, kako primarno okolje lahko 

vpliva, navede zapostavljenost in zanemarjenost s strani skrbnikov. 

 

Tip 2 (−S, +O) opiše primarno okolje, katerega člani vso pozornost usmerijo v druge in ne v 

medsebojne odnose. Vse moči porabijo za preprečevanje motenj. Svojih občutkov niso navajeni 

poslušati, saj jih morajo med razvojem žrtvovati v dobrobit družine. Starši v takih družinah so 

do otrok tolerantni, prevladuje permisivni vzgojni stil (prav tam). 

 

Tip 3 (+S, −O) opiše primarno okolje, v katerem vsak skrbi le zase in povezave med člani ni. 

Prevladuje avtoritarni vzgojni stil, skrbniki postavljajo zahteve, a te niso prilagojene potrebam 

otrok. Discipliniranje se izvaja preko resnih kazni. Otroci, ki izhajajo iz takšnega vzgojnega 

stila, se pogosto poskušajo izogibati odnosom, niso spontani in razvijejo slabše socialne 

sposobnosti (prav tam).  

 

Po mnenju M1 k temu pripomore primarno okolje na način, ko otrok živi z agresivnim 

vedenjem in ga je deležen. Mladostnik je bil v obdobju pred namestitvijo v prevzgojne 

institucije zapostavljen in ni bil deležen prave pozornosti skrbnikov, kar povezujem tudi z 

njegovim agresivnim vedenjem in težavami s samoobvladovanjem. V družini bila prisotna 

fizična in verbalna agresija: »Mama je povedala, da če se ni učila na glas, jo je moj dedek 

udaru. Ata, ko je bil mali, je mogu peš v šolo (v smislu maltretiranja). Mama je ponavljala to, 
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samo ona ni kričala ne nič. Jaz pa norim. Isto mi je deda reku, da če bom imela svoje otroke, 

bodo še enkrat hujši ko pa js. Eksplodirajo, potem pa prijazni, da se opravičujejo.« 

 

Vsakodnevno žaljenje zaradi videza in neustreznega vedenja je občasno nastopilo tudi zaradi 

zasvojenosti z mobilnim telefonom in ukrepi v povezavi z odvzemom le-tega: »Je (mati) 

provocirala, skakala po meni in govorila marsikaj. Z mamo sta se velikokrat pretepala; »pač 

js sem enkrat njo v nezavest spravil, ker sem jo dušil, skor bi umrla, ampak imam jo rad, samo 

se ful kregava učasih.« 

 

Tip 4 (+S, +O) opisuje primarno okolje, v katerem sta potrebi po povezanosti in individualnosti 

v ravnovesju. Člani izoblikujejo odnose složno, dovoljene so razlike med njimi. Skrbniki 

skušajo zahteve prilagajati otrokovi starosti in trenutnim zmožnostim in naraščanju avtonomije. 

Takšen vzgojni tip spodbudi neodvisnost in socialno odgovorno vedenje. Otroci so 

samozavestni in z veliko mero samozaupanja (prav tam) 

 

Po oceni M2 so bile razmere in odnosi v primarnem okolju primerni. Odvisnost od 

prepovedanih substanc je v primarnem okolju podrla ravnovesje in spremenila odnose, kar tudi 

sam M2 poudari. Odnos z očetom se je zaradi mladostnikovega vedenja tako stopnjeval, »da 

sva si držala pištolo na glavi. On ni vedu, da jo imam, in ko je on dal gor na mojo glavo, sem 

js enako naredu.« Tudi glede na mladostnikove opise sorojencev in sedanjo situacijo bi težko 

rekla, da je primarno okolje M2 nestabilno. Treba pa je poudariti, da je bila pri skrbniku prisotna 

zasvojenost z alkoholom, s čimer se je lahko mladostnik kot deček identificiral in kasneje to 

prenesel v svoje vedenje. 

 

Podobna situacija je pri M7, le da mladostnik v primarnem okolju ni zaznal načina, ki bi vplival 

na razvoj motnje in agresivnega vedenja. Sam krivdo za razvoj le-tega pripisuje zunanjim 

dejavnikom. Odsotnost očeta in nevzpostavljen odnos z očetom bi lahko botroval 

mladostnikovemu prestopniškemu vedenju. 

 

Načini, kako primarno okolje vpliva na pojav agresivnega vedenja in razvoj eksternalizirane 

motnje vedenje, se tesno prepletajo z vzpostavljenim odnosom med mladostniki in skrbniki. 

Ugotovitve sem predstavil s štirimi vzgojni tipi po Bouwkampu (1995). Glede na pridobljene 

podatke ocenjujem, da mladostnike 3, 5, 6 in 8 lahko uvrstimo v tip 1; mladostnika 3 tudi v tip 

2, medtem ko mladostnik 1 v tip 3. Mladostnik 4 ni umeščen, saj sem pridobila preskromne 

podatke o primarnem okolju. 

6. Kakšno razmerje mladostnik pripisuje vlogi primarnega okolja in 

drugim dejavnikom, ki poleg primarnega okolja še vplivajo na pojav 

agresivnega vedenja in eksternalizirane motnje vedenja? 

V razgovorih je bilo pridobljenih več dejavnikov, ki so poleg ali pa hkrati s primarnim okoljem, 

delovali oz. zavirali pojav agresivnega vedenja in eksternalizirane vedenjske motnje. 

 

V manj funkcionalnih primarnih okoljih so pogosti problemi, ki jih opisujemo kot krizne in/ali 

travmatske dogodke. Njihovo ponavljanje onemogoča, da se razvije občutek varnosti, 

sprejetosti. Krizni in ponavljajoči se travmatski dogodki pri mladih izzovejo občutek 

ogroženosti, nestabilnosti, nevarnosti (Benedik, 2004) 
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6.1. Alkohol in prepovedane substance (droge) kot ogrožajoči dejavnik 

Prekomerno konzumiranje alkohola in različnih prepovedanih substanc je bilo prisotno pri 

vseh intervjuvanih mladostnikih in v nekaj primerih tudi pri njihovih skrbnikih. 

 

M1 navaja, da je s pitjem alkohola pričel pri 13 letih: »Dedek  mi je včasih pivo prinesu.« 

Alkohol je bil vsakodnevno prisoten pri očimu. Pri prepovedanih substancah je kadil travo v 

kombinaciji s heroinom. 

 

M2 pove, da je v prevzgojnih institucijah več droge kot zunaj: »Tukej noter je več droge kot pa 

zunaj. Včasih je bil tukej sam heroin, zdej pa sintetične droga prevladuje, avgan.« Pove, da se 

je pri njem situacija izboljšala, da se 10 mesecev uspešno izogiba konzumiranju alkohola. »Če 

že moram, kar se valda zgodi, imam zdej neko mero, ko  om jst reku, da ne bom več, ne bom 

(pove poudarjeno). Včasih je bilo vsak dan, na puno.«  

 

M3 in M5 omenita konzumiranje sintetičnih drog in trave. M5 poudari, da je bilo tudi od učinka 

substance odvisna stopnja agresivnega vedenja: »Če sem bil na travi, je bilo ravno do Kosova, 

če sem bil pa na belem ‒ tako jem popi*du!« Enak učinek je pri M4 in M6 imel alkohol. 

 

Pri M8 je bilo konzumiranje substanc vsakodnevno. »Sedaj lažje nadzorujem, ampak ni še to 

to. Sedaj okrevam. Odkar sem tu (v zavodu), realno delam nekaj na sebi in ne delam samo za 

kavo in denar.« 

 

»Včasih sem se tolk predrogiral, da glava peče, sej zato pa imam zdej taki nos, kot ga imam 

(pokaže),« pove M7, ki je v skupini intervjuvanih izrazil konzumiranje in preprodajo 

prepovedanih substanc kot ključni dejavnik za agresivno vedenje in eksternalizirano motnjo 

vedenja. »Začel sem na partijih. Pol sem pa tak začel prodajat, ne, pa so vsi od mene jemali, 

ne, jaz sem imel skos drogo na sebi, ne; zato sem se tudi drogiral, ker sem imel. Zjutri sem se 

zbudu, namesto čik sem si eno narisu, ne. Najprej sem kadil travo, pol sem se začel s trdo drogo 

enkrat na mesec. Drugače pa droga ful vpliva na agresijo. Ful, ful, ful … Tudi doma, če mi 

mama ni dala denar, sem znorel!« 

6.2. Družba, prijatelji, partnerji kot ogrožajoč dejavnik 

M8 je bil v otroštvu večkrat nameščen in premeščen v različne vzgojne zavode. Osnovne šole 

sprva ni obiskoval, a jo je zaradi »res strogega sistema ‒ brez telefonov, strog nadzor), 

zaključu«. Sedaj se mu zdi, da je bil nad vsem dogajanjem razočaran. »Malo mi je bilo »bed«, 

kako bo to«, a so prevladali vrstniški odnosi. »Pol je pa to postalo del mojega življenja, realno 

moraš in nimaš izbire. Si noter in je bilo, kar je bilo. Tudi takrat je mama imela upanje, da bom 

zaključu z mojim življenjem, kar se je pol izkazalo za narobe. Je vidla, da sem pripravljen vse 

žrtvovat, tudi mamo, za tako življenje.« 

 

Konzumiranje substanc je pri vseh sodelujočih delovala prepleteno z družbo (vrstnikov) in je 

sprva predstavljajo ugodje, kasneje pa kot vedno večja potreba po določenih substancah in 

pripadajoče agresivno vedenje. Pri tem je treba izpostaviti, da je bil učinek substanc 

mladostnikom že vnaprej znan, saj so jih konzumirali tudi njihovi skrbniki ‒ M2, M7 in M8, 

M1, M3, M4 (alkohol). Tu se lahko opremo tudi na modelno učenje in pridobivanje določenega 

vzorca za soočenje s stiskami.  
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Substance so v nekaterih primerih predstavljale del primarnega okolja, a po razgovorih 

sklepam, da je večina dogodkov, povezanih s pridobivanjem in konzumiranjem, potekala izven 

primarnega okolja in je bolj povezana z vrstniškimi in podobnimi skupinami. 

6.3. Smrt pomembne osebe (smrt skrbnika, smrt prijatelja) kot ogrožajoči dejavnik 

Izkušnja prezgodnje izgube označuje nenamenske ali nenačrtovane izkušnje prezgodnjih izgub. 

Takšna izguba vzbudi pri družinskih članih občutek krivde in vodi do spremenjenih vlog v 

primarnem okolju (Čebašek Travnik, 2016), kar je pri mladostnikih spodbudilo razvoj 

agresivnega vedenja. 

 

Smrt očeta je bila prelomnica pri M4, da se je njegovo vedenje začelo stopnjevati, »ko je fotr 

umru amm … sem začel. Pa tud nisem jemu družbo. Tako družbo sem jemu, čist uno. Če bi js 

sam bil, ne bi delal.«  

 

Prav tako sta bili pri M2 ključni smrti najprej dobrega prijatelja in nato še dedka. Smrt prijatelja 

je za mladostnika predstavljala zanj izgubo enega izmed ključnih oseb v varnem okolju. 

 

Dedkova smrt in prekinitev močne navezanosti med njima, je bila razlog za predoziranje s 

prepovedanimi substancami in komo.  

 

M8 je pri trinajstih letih izgubil dobrega prijatelja: »Od takrat dalje ne čutim bolečine in strahu. 

Poznal sem ga od malih nog. Midva sva bla zmenjena, da greva do konca skupaj, ampak fak, 

jaz sem še vedno tukej, njega več ni. On je na lepšem.«  

 

Otopelost je po mladostnikovem mnenju posledica smrti več prijateljev, saj mladostnik 

nikomur ne zaupa svojih občutkov: »Ne govorim o tem, ker zaradi pogovora lahko nastane 

ogromno ‒ to preveč boli. Povem lahko za dogodek, ampak ne preveč v podrobnosti. Tema mi 

rata. Od tega je pet let in še nisem predelal.«  

6.4. Šola kot podporni dejavnik 

Intervjuvani mladostniki (razen M8) so in še vidijo v obiskovanju programov motivacijo in cilje 

za prihodnost. M2 je zaključil več programov in je kljub beganju šolo končal: »Kovinarsko, 

lesarsko in NPK za kuharja. Ubistvu nobenega ne poznam, da bi šolo končal in bil tako na 

drogah kot js. Pa pomagali so mi tudi v vzgojnem zavodu, padala mi je motivacija, je bilo bolj 

težko, ampak sem bil skoz prepričan, da bo.« 

V OŠ je bil M3 deležen velike pozornosti razredničarke, ki mu je ponujala veliko mero podpore 

in motivacije, da je osnovnošolski program lahko zaključil. Tudi zdaj vidi oporo predvsem v 

učitelju, ki mu je starostno bližji in razume mladostnikove težave. 

Da predstavlja obiskovanje šole pomemben varovalni dejavnik, trdi tudi Mikuš Kos (1992), ki 

pravi, da ima šola za družino najpomembnejši socializacijski vpliv.  

 

Kar je v primeru nespodbudnih primarnih okolij še toliko večjega pomena. 

 

Dodaja (prav tam), da se je pokazalo, da so varovalni vplivi v šolskem uspehu, dobri odnosi z 

učitelji, dobri odnosi s prosocialno vrstniško skupino in priložnost socialnega učenja po 

(novem) modelu. 



 

37 

M6 vidi v pridobitvi poklica motivacijo, a je ob prihodu v osnovno šolo bil deležen rasnih 

zmerljivk in opazk, »skoz nekej govoril, črnci in to«, a se je v novo okolje hitro vključil. 

 

M7 izrazi željo po vrnitvi vse finančne pomoči starima staršema, zaključek šolanja pa vidi kot 

odskočno desko za investiranje: »Ne bom šou delat od 8h do 17h, mislim, sej bom, ampak ne 

celo življenje. Naredil si bom pare, enkrat se da, moraš bit pa pameten. Hočem tolk zaslužit, da 

bo ona lahko tudi do mene prišla; če mi je celo življenje dajala, ji moram jaz tudi zdej.« 

 

M4: »Nimam nobenga plana, ne za šolo ne za delat. Mislim, delal bom, kaka komunala pa izpit 

moram nardit ‒ najprej izpit pol pa službo. Ko bom ven pršu, si bom našparal. Tukej vse 

porabim za čike, to gre.« Trenutno obiskuje osnovnošolski program. Izrazi, da ima še vedno 

težave z jezikom. »Ouu … to pa še zdej imam probleme z jezikom, ne. Razumem vse, nimam pa 

besed za povedat.« Med obiskovanjem osnovne šole je velikokrat občutil sram in posmehovanje 

zaradi napak in nerazumevanja: »V osnovni šoli ‒ to je bilo katastrofa, težko sem pisal, govoru 

še najbolj. Pa sram me je blo uff … zaradi napak. Zadržal sem vse zase, vroče mi je bilo, nisem 

govoril.«  

 

Šolo razume kot podporni dejavnik. Stiska glede jezika se je pokazal tudi med intervjujem, ko 

je M4 nemudoma izrazil, da bi raje odgovarjal s kratkimi odgovori na vprašanja kot prostim 

odgovarjanjem na vprašanja. 

6.5. Družba, vrstniki, partnerji kot podporni dejavnik 

V primeru M1 so predstavljali prijatelji odmik iz primarnega okolja in zatočišče, kjer je M1 

našel varno okolje: »Povedal sem, da imam težave doma, da se kregamo. Včasih sem pobegnu 

od doma. Vedno zvečer, glih enkrat sem prespal tam, enkrat sem čez dan pobegnu.« V prijateljih 

je takrat našla oporo, medtem ko jo ima zdaj v partnerju. 

 

Pri M2, M3, M5, M7 in M8 so bili sprva prijatelji in nato širša družba pomemben dejavnik, ki 

je posredno vplival na pojav agresivnega vedenja in razvoj eksternalizirane motnje vedenja.  

 

M5 in M6 sta se ob prihodu v Slovenijo takoj vključila v družbo, ki ju je po njunih besedah 

vpeljala v »te posle«. M6 pove: »Prva oseba, kar sem jo spoznal, je bil en tip, ki je poznal 

drugega tipa in na koncu je izpadla ta naša klapa. Takoj sem uletel v tako družbo, kar mi fotr 

ni znal nič rečt.« M6 doda: »Sem tako družbo najdu, da nisem bil cel dan doma.«  

 

Nekaj članov družb, v katerih sta se nahajala M5 in M7, je sedaj v vzgojnih zavodi: »Vsi ti, kar 

smo prej zunej bli, smo tukej pristal ‒ eni prej, drugi bolj pozno.« 

 

Kakovost opore in dejavnik »prijatelje, partnerje« kot spodbudni dejavnik vidijo kot podporo v 

njim kritičnih situacijah.   

 

M5 ima sedaj prijatelje, »takšne, ki sploh niso probali jit po taki poti, kaj sem js šol. In ko sem 

js bil na taki poti, so mi svetovali, naj grem čimprej stran, samo jih nisem poslušal. Pač ja, 

imam eno ful dobro kolegico, tudi ko sem rabu denar, mi je posodla, in ko sem hotu vrnit, ni 

sprejela.«  
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Medtem ko je pri M7 dejavnik tveganja predstavljalo pomanjkanje vrstniške podpore, so bili 

odnosi v družini podporni: »Sestra je bila edina, ker je prej poslušala. Ona je bila edina, ki mi 

je govorila ne, ne, ne.«  

 

Spodbudni dejavnik predstavljajo poleg prijateljev tudi partner (-ji), ki je v primeru M2 bil 

ključen za prekinitev konzumiranja alkohola, medtem ko je pri M3 in M6 redni stik in opora z 

življenjem izven vzgojnega zavoda ali prevzgojnega doma. 

6.6. Delo (neodvisnost od skrbnikov) kot podporni dejavnik 

Zaposlitev in legalno pridobivanje finančnih sredstev sta bila ključna za preživetje M5, ki si 

tudi v prihodnosti želi čim prej pridobiti službo. Med odgovarjanjem je začutiti mladostnikovo 

stisko glede trenutne situacije, saj bo težko pridobil dovoljenje za bivanje v Sloveniji: »Zdej 

bom najbrž moral nazaj dol 2 leti, dokler mi kaznivo dejanje ne zastara. Če ostanem tu, ne 

morem vize dobit, to me matra. Glih tu sem se navadu na to življenje, pol spet še enkrat.«  
 

M2 je odraščal na kmetiji, tako da je bilo delo ključnega pomena za njegov razvoj. 

6.7. Sistem kot podporni dejavnik 

»Pa tko je: če se ne boš hotel sam spremenit, te bo sistem, je tko narejen. Prisili te.«  

 

S povedanim je M2 opredelil sistemski vidik delovanja in vplivanja na spremembe v vedenju 

mladostnikov. V kontekstu njegove vsebine je bil mišljen predvsem prevzgojni del, ko 

mladostniki bivajo v institucijah, a bi vsebino povedanega lahko prenesli tudi na vidik 

komponent v okolju mladostnikov, ki so vplivale na razvoj motnje in agresivnega vedenja.  
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V. SKLEP 

V okolju se prisotni nespodbudni dejavniki na materialnem, socialnem, somatičnem, psihičnem 

in družbenem področju (Vries in Bouwkamp, 2002) prepletajo s spodbudnimi dejavniki, ki 

posamezniku nudijo oporo. Primarno okolje predstavlja le enega izmed sodelujočih dejavnikov 

tveganja, saj poleg uvrščamo še genetske, individualne in vrstniške dejavnike tveganja, 

povezane s šolo, in dejavnike tveganja v socialnem okolju (Williams idr., 1997, v Bašić, 2000) 

ter težave družin (primarnih okolij) s socialno izključenostjo in v primeru priseljencev z 

razumevanjem jezika.  

 

Ti dejavniki se pogosteje pojavljajo pri mladostnikih, ki razvijejo in pokažejo različne motnje 

v vedenju.  

 

Med mladostniki s čustvenimi in vedenjskimi motnjami zagotovo ni dveh primerov s 

popolnoma enakim ozadjem, a jim je glede na izjave intervjuvanih mladostnikov skupno, da v 

preteklem življenjskem obdobju ‒ v otroštvu ‒ niso imeli izpolnjenih nujnih življenjskih potreb. 

Prav to, kjer so bili najbolj oškodovani, predstavlja hkrati okolje, v katerega se nekateri 

intervjuvani vračajo ponovno z zadovoljstvom, drugi pa z odporom oziroma so odnose s 

skrbniki prekinili.  

 

Pridobljeni podatki so potrdili dejstvo, da je preplet sestavnih delov primarnega okolja (članov 

in odnosov med njimi) ter drugih dejavnikov, kot so konzumiranje različnih (prepovedanih) 

substanc, smrt bližnjega, šolski sistem, usmerjenost v prihodnost tesen in hkrati nujen, da 

izoblikuje mladostnikovo čustveno in kognitivno razumevanje samega sebe in okolice.   

 

Prikrajšanost v primarnem okolju je največkrat nastopila kot šibko vzpostavljen odnos na 

relaciji otrok‒skrbnik. V nekaterih primerih se intervjuvani niti ne spomnijo pomembno 

vzpostavljenega odnosa z enim izmed skrbnikov. Sicer natančnih podatkov o vzpostavljeni 

navezanosti nisem pridobila, lahko pa sem posredno razbrala, katere so bile mladostnikom 

pomembne osebe. 

 

Dojemanje in razumevanje preteklih izkušenj in razmer mladostnikov je subjektivno, saj je vanj 

zagotovo vtisnjena čustvena komponenta posameznikovega doživljanja. Izražanje  in 

razumevanje mladostnikov je bilo tudi oteženo zaradi nerazumevanja jezika ter slabšega 

besednega zaklada, kar lahko med drugim pripišemo nespodbudnim socialno-ekonomskim  

razmeram v primarnem okolju in pozni (kasnejši) vključenosti otroka v šolski sistem. 

 

Glede na to, da je bila pri vseh intervjuvanih vključena določena prikrajšanost, obstaja možnost, 

da je mladostnikovo doživljanje tudi posledica travmatične izkušnje in je njegovo trenutno 

odzivanje na to pravzaprav odmik od tega dogodka ali pa ponotranjen odziv na določen 

dogodek.  

 

Mladostniki so vlogo primarnega okolja prepoznali kot pomembno, a je bila pogosteje 

prikazana kot varno zatočišče, predvsem v kriznih vedenjskih situacijah mladostnikov. Prav 

tako kljub vsem dejanjem mladostnikov ostaja toleranca do razvoja agresivnega vedenja pri 

njih samih ter pomanjkanje samokritičnosti za takšno vedenje. Razumevanje neustreznih 

vedenjskih vzorcev je prisotno, a mladostniki ne glede na predhodne izkušnje to še vedno 

počnejo, kar tudi potrjuje razlog, da so bili usmerjeni v trenutne prevzgojne institucije.  
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Glede na (vse)pogostejše počasno in rigidno delovanje celotnega sistema se prav tu postavlja 

vprašanje o tem, ali je mogoče popraviti ali nadomestiti škodo, ki je narejena posamezniku v 

zgodnjih obdobjih razvoja in koliko časa je potrebnega za to, če vemo, da primarno okolje 

vsakega izmed mladostnikov ne bi smelo predstavljati stičišča prevladujočih nespodbudnih 

dejavnikov.  

 

Ostanki vedenjskih, čustvenih, kognitivnih in socialnih primanjkljajev namreč vztrajajo in 

prispevajo prav k pojavu motenj vedenja, ki mladostnike, kljub trudu, zaznamujejo.  
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VII. PRILOGE 

Priloga 1: Primer kodiranega intervjuja 

 

TRANSKRIPT 

 

KATEGORIJA 

 

Koda 1.reda 

 

Koda 2.reda 

I: Kako bi se predstavil, kaj 

bi povedal o sebi? 

M: Prihajam iz XY,  

 

 

star sem 18, živim v 

Sloveniji tko 5 

let..amm…ime mi je XY. V 

zavodu sem leto pa osem 

mescu, zdej počasi 

končujem. Nevem .. 

I: Zakaj pa si bil po tvojem 

mnenju nameščen v zavod? 

M: Zarad tega ker sem imel 

velk pretepov, pač bil sem 

ful agresiven, tepu sem 

sem. Pol sem začeu tudi 

druge stvari delat 

ane…amm izsiljevat mami 

za dnar, pa rope in te stvari 

ane. In pol na to sem pristal 

v zavodu. 

I: Z dejanji, ki jih omenjaš, 

si začel takoj ko si se 

priselil v Slovenijo? 

M: Ne ne. Prvo leto js sm 

bil odličen človk, OŠ sem 

čist lepo delal. Pol so se 

začele težave doma in pol 

takrat ko so se začele 

težave z očetom sem se mal 

odmaknu od družine in sem 

tako družbo najdu, da 

nisem bil cel dan doma. Bil 

sem po Ljubljani in šel 

domov sam spat. To se je 

pol vse nabiralo nabiralo 

nabiralo in je prišlo do tega, 

da je prišla policija in sem 

pršu sem. 

I: Omenil si težave v 

družini. 

M: Bolj težave sem imel s 

svojim očimom.  

I: Očimom ali očetom? 

M: Očimom ja. Na začetku 

je bil on krasen človk, mi je 

pomagal, karkol. Mel smo 
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se fajn skoz ane. Pol čez 

čas se je počasi začel 

spreminjat, bolj je bil 

agresiven, ni se znal 

obnašat, pa te stvari ane. 

Men ni všeč, da se ti name 

dereš, pustme pri miru al pa 

mi povej, na lep način. Ne 

deri se name.  

Pol se je začelo tko, da sva 

se kregala vsak dan. 

Mama in očim, on mene ni 

hotu gledat doma, ane pač.  

 

 

Če me nočeš gledat cel dan 

doma, me pač ne boš ne. 

I: Kako je mama reagirala 

na očimovo vedenje? 

M: Mama pač je hotla 

pomagat, ni pa uspela 

pomagat. Kar je on reku je 

reku. Tko je bilo. 

I: Kaj pa tvoj oče? 

M: Oči mi je že umru, 8 

mescev nazaj. Bil je v XY. 

I: Imaš še kakšne 

sorojence? 

M: Imam še dva brata in 

eno sestro; en je 8 let, drugi 

16, sestra pa 24. Vsi smo v 

Slovenijo. S sestro sva pršla 

skupej, mami je bila tukej 

prej. 

 

 

I: Kako pa bi opisal odnos z 

mamo? 

M: Na začetku je blo uredu 

use, pol ko sem pa začel 

delat te bedarije  

 

ne, pol sva se kregala, ona 

je bila žalostna zaradi tega, 

ker delal pizdarije (se 

opraviči za neprimeren 

izraz). Pol pa čez en čas, ko 

sem se js budala spravu k 

sebi, se je odnos popravu.  

Zdaj se bolj razumeva, vse 

je čist drugo. Včasih je bilo 

za vsako stvar kreganje, kje 

si bil, kaj si delal. 

I: Kakšna je bila vajina 

komunikacija? 
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M: Pa ja večinoma besede, 

včasih me je mogla mami 

tudi malo udart, drugač pa 

navadno sej, to so d….. 

(pove izraz glede na kraj 

prebivališča) 

I: Zakaj misliš da je to 

povezano s 

temperamentom, kulturo? 

M: Ker kadar popizdijo se 

jim odpelje in dobiš še 

kakšne batine, to je 

navadno pač. 

I: Kako si bil sprejet v 

Sloveniji, v okolju, ko si se 

priselil sem? 

M: Med sošolci uredu ane, 

čist dobro so me sprejeli. 

Drugi so mi pa skoz nekej 

govoril, črnci in to.  

I: Žalili? 

M: Pa niso me užalili, sej js 

se zavedam da sem js 

mulat, ane in pač nisem se 

neki ful sekiral za njih. 

Drugač tko, v OŠ so me 

imeli kar radi ane.  Eni ja 

eni ne.  

I: Kako je bilo pa z 

razumevanjem jezika? 

M: Takoj ko sem se vključil 

v OŠ so mi zrihtal neko 

učiteljco. Zraven OŠ je SŠ 

in tam je bil ena učiteljca, 

ki je govorila tudi špansko, 

ane. Mene pa brata je ona 

učila slovenščino, drugače 

sem pa kar hitro skontu, 

razumem dobro, sam tko za 

govort mi malo manjka. 

Čez en čas sem se pol 

nauču. Končal sem 7. 

razred, in pol sem šol v 

Ljubljano v SŠ-v dvoletni 

program. 

I: Zaključil? 

M: Ne nisem ga zaključu, 

ker sem začel delat 

pizdarije, pač ni me bilo 

preveč v šoli. Bil sem več 

zunaj kot v šoli, ane. Pol 

sem se prepisu v eno šolo v 

NM, za pomočnik 

biotehnik in to sem skorej 

končal, samo tolk sem imel 
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teh problemov ane, da so 

me prišli krimiči iskat in 

me odpeljal. Dobil sem 

hišni pripor, bil sem doma 

dva dni in pol so prišli iz 

socialne domov, ker se je 

nekej zgodil med mano in 

očimom, en kreg. Smo se 

skorej … pač stepli smo se 

in takrat sem pristal v 

zaporu. Pol sem bil še štiri 

mesecev zaporu. 

Prvo na Povšetovi in pol iz 

Povšetove sem, zdaj počas 

končujem. 

I: Kakšna pa je bila 

izkušnja z bivanjem v 

zaporu? 

M: Prve dneve, mal me je 

blo strah-priznam. Bil sem 

edini mladoleten noter. Ko 

so me prestavli na odprti 

oddelek sem se spoznal, 

enkrat sem se samo skregal 

z enim zapornikom, ampak 

to ni nič ane. Drugač so me 

dosti čuval, ker so vidli da 

nisem slab človek in ker 

sem bil najmlajši. Fora je 

to, pol karkoli je bilo so me 

branli. Noter so narjene 

skupine po hodnikih. Bolj 

se s sabo drži en hodnik, 

najprej je šol en hodnik na 

sprehod, pol pa drugi. 

Dvakrat na dan je sprehod, 

kosilo, večerjo. Dost dobra 

hrana. Sem pa vidu velik 

stvari, ki jih ne bi 

pričakoval v zaporu. Od 

droge, telefonov, biznisa. 

M: Kakšen pa je tvoj odnos 

do substanc? 

I: Rad pijem alkohol, vsak 

vikend če po pravici 

povem. Začne z 1, pol pa 

mal več. Nikol se ne ve, 

malo se zapričaš in greš do 

konca.  

Pol ne vem več kaj delam 

ko preveč spijem. 

I: Si bil pod vplivom 

substanc, ko si bil 

agresiven? 
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M:Ne ne, sam ko sem 

razbil avto od sestre, sem 

bil pod vplivom alkohola. 

I: Kaj pa druge substance? 

M: Zdej ne kadim trave že 

kar nekej časa, ker hočem 

iz zavoda, probal sem pa še 

druge. Nisem pa tko, da ne 

bi zmogu brez. 

I: Kaj je agresivno vedenje 

tebi predstavljalo-če 

pomisliš na vse ključne 

dogodke? 

M: Pač js sem tak člouk, da 

ko mi gre neki na živce sam 

eksplodiram. Imam tak 

temperament. Nevem, tak 

sem. Sej zdej sem začel 

delat na tem, ker ko bom 

velki in bom še tko delal, 

ne bom nikamor prišel, 

bom samo po zaporih in 

zavodih. Mogu sem kar 

dosti  delat na tem, sem 

imel res kratko vrvico. 

I: Kaj ti je predstavljalo 

takšno vedenje in dogodki? 

M: Želja in sprostitev-pol 

pol. 

I: Želja v smislu, da ne veš 

kako bi odreagiral ali ker ti 

predstavlja to adrenalin. 

M: Sej nevem, mogoče 

želja … (nekaj trenutkov 

tišine), pa tudi da ne vem 

kako odreagirat. 

Mislim da je to najboljši da 

to naredim, včasih pa 

dobim en »cut« v glavi in 

sam to nardim. Pol mi je pa 

na koncu žal, da to nardim. 

I: Če se vrneva v primarno 

okolje, se ti zdi da si bil 

kdaj prikrajšan za kakšno 

stvar? 

M: To sem skoz mel, od 

hrane, oblačil. Vse sem mel 

ane.  

Sam pol sem si mogu sam 

dat, ko sem šol na cesto, 

pač svoj sem imel svoj 

dnar. 

I: Kako pa si pridobil svoj 

denar? 
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M: Ja tko, da sem ga 

nekomu vzel ne, alpa 

kalkor druzga ne. 

I: Vzel doma? 

M: Ne doma nisem nikoli 

kradu, no ne rečem da 

drobiža nisem, ampak tko 

200€ ali pa 500€ to nisem. 

Tega svoji mami ne bi 

nikoli naredu. Ne morem, 

raje komu druzgu zunej, kot 

lastni mami, ki me je sem 

pripeljala in vse nardila, da 

sem prišol v »lajf«. 

I: Kako bi primerjal 

življenje v obeh državah, iz 

vidika dobrin? 

M: Itak sem živel z babico 

in z dedijem, oni so me itak 

čuval ane. Mama je prišla 

prej, je tukej že 13 let, delat 

ane.  

 

I: Kaj pa z očetom, nisi 

imel stikov? 

M: Ne, njega sem samo 

trikrat v življenju videl. 

Zarad tega, ker se z mami 

nista neki razumela in je 

mami šla stran od njega 

takrat. Js pa nisem vedu, da 

imam drugega fotra, ker 

sem tudi v DR živel pri 

očimu.  

I: Očimu? 

M: Ja pri nas je tko, js pa 

sestra imava enga fotra, en 

brat ma druzga, en brat ma 

druzga. Pol en čas sem 

živel pri babici, pol pri 

enem očimu, pol spet pri 

babici, ja. 

I: S čim se pa ukvarja 

mama? 

M: Mami, s tem bar pa to, 

kak se že reče? 

I: Z gostinstvom? 

M: To ja. 

I: Kakšen imaš pa odnos z 

brati in sestro? 

M: Z njimi se ne kej dost 

vidm, drugače se pa 

razumemo. En čas se nismo 

razumeli, zdej pa se. 
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Zarad mojega vedenja, pa 

tudi zaradi mojega 

obnašanja kadar sem zuni, 

pač. Razpizdijo me in se 

pol kregam z njimi ne, tudi 

ko smo zunej. Pošljem vse 

v k*rac. 

I: Kakšna pa je vaša 

komunikacija? 

M: Pa sej smo vsi isti, oni 

tudi hitro eksplodirajo. 

Hitro pride do tega no. Š 

zdaj se to dogaja, sicer se 

bolj razumem zdej s sestro 

in z enim bratom. Pač hotu 

sem mu res najboljš ne. Naj 

pogleda mene kje sem zdej, 

da ne bo šel po isti poti, kot 

sem js šol. Zarad tega sva 

se ful kregala, ker mi je 

reku, da mu skoz sam 

težim. Pol sem mu reku, da 

oprosti, ampak res ti želim 

najboljš. 

S sestro se tudi nisva neki 

razumela, sem ji neki 

naredu in mi je ful zamerla 

zarad tega.  

I: Kaj misliš »naredu«? 

M: Razbil sem ji avto, 

prejšnjo leto decembra. Od 

takrat sva bla skregana, pa 

še en dogodek se je zgodil, 

ko smo bli v Italiji skp. 

I: V obdobju preden si bil 

namščen v zavod, kaj si 

pogrešal, kaj bi si želel da 

bi bilo drugače? 

M: Da ne bi imel probleme 

doma, da ne bi pristal v 

zavodu in da bi živel 

popoln lajf. Da sem zunej, 

svoboden. Kaj naj rečem, 

da grem delat. 

I: No, ampak v smislu 

družbe, dejanja, v odnosih. 

Imaš zunaj veliko 

prijateljev? 

M: Nerealno. 

I: Se ti zdi, da so to iskreni 

odnosi? 

M: Niso, imam pa jih dosti 

ki so. 
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I: Kje pa si spoznal te 

prijatelje, za katere misliš 

da so iskreni? 

M: Ja,  v OŠ, par. V Lj. Jih 

pa imam več. Tam sm jih 

spoznal. 

I: Če poveževa izvajanje 

dejanj in prijatele. Ste 

skupaj to počeli? 

M: V Lj. smo, nas je bilo 

50 komadov na skupaj. 

I: Med temi so pravi 

prijatelji? 

M: Par, ajd 10 od njih. 

I: Torej se za vikende 

družite? 

M: Za vikende sem jaz s 

svojo žensko, včasih si pa 

vzamem tudi za res dobre 

kolege in kolegice. 

I: Torej če te prav 

razumem, si za vikend pri 

punci? 

M: Ne sem pri sebi doma, 

pol grem takoj ven, grem k 

punci. Prespim doma in pol 

grem nazaj. 

I: Samo prespiš pri mami in 

čez dan si zunaj. 

M: Ne živim pri mtki. Js 

živim pri enmu gospodu, 

kolega od mami, ker sem 

dobil prepoved 

približevanja domov k 

matki. Ja in živim zdej pri 

temu človeku, kar kao 

nimam kam jit živet. Ne 

pustijo mi da grem sam 

živet ane, ker sem v zavodu 

in ne morem jit živet sam. 

I: Se ti zdi da bi lahko živel 

sam-v smislu stroškov? 

M: Bi šlo ja. Brez skrbi. 

I: Bi mi želel kaj več 

povedati glede prepovedi 

približevanja? 

M: To imam zarad očima. 

I: Ali je povezano z 

dogodkom, ko je prišla k 

vam socialna? 

M: Ja. Sej vem. Drugač je 

bila to dobra odločitev, da 

sem js v zavod pršu. Če 

pogledam za nazaj, sem bil 

res budala. Sigurno bi se še 
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ukvarjal še s takimi 

stvarmi. Če ne bi pršu v 

zavod ne vem kje bi bil 

zdej. 

I: Kako pa vidiš svojo 

prihodnost? 

M: Če vam po pravici 

povem, se ne vidim. Delam 

šolo, končujem za 

pomočnika ličarja. Pol itak 

grem delat, ker moram še 

neki dnarja vračat. 

I: Kazen? 

M: Ja avte sem razbil, 4. 

Tega od sestre, a še tri 

zraven. Na parkingu. Ja 

imam kar pizdarijo zaradi 

tega. 

Pač res js moram neki 

delat, če bi imel za delat, ne 

bi rabu zavoda. Sem dost 

sposoben, dost hitro 

skontam in se naučim. 

Tudi tam kjer sem pri mami 

živel (v Sloveniji), sem 

pomagal nekomu delat-

popravljat kolesa, in pol 

sem pustu, ker me je samo 

izkoristu in mi ni nikoli nič 

plačal. Tudi tukej sem vsa 

popravil. Tudi svoj motor 

sem zrihtal (pokaže sliko na 

telefonu)-moram se malo 

pohvalit. Pa dedek je tudi 

avtomehanik. 

Tudi špansko sem pozabu, 

ker ne govorim tolk z 

matko. Rabu bi nekoga iz  

XY, da bi z mano govoru 

špansko. 

I: Bi se preselil nazaj? 

M: Ja, ne morem bit več 

tuki. Ne morem več zdržat. 

Tukej zmrzuje. Odkar sem 

v Sloveniji, nisem bil niti 

enkrat. Zdej mi je umrla 

teta in nisem bil dol. 

I: Komunicirate po 

telefonu? 

M: Ne komuniciram jaz z 

družino, ker nočem vedet 

kaj se dol dogaja, ker ne 

morem pomagat. Z 

nobenim, niti z bratcom, 

babico in dedkom. 
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I: Kaj pa misliš, da bi se 

lahko zgodilo, kakšne so 

razmere? 

M: Ja vsega boga, bolezen 

al pa kej tazga. Da bi rabla 

pomoč al pa kej tazga. Dol 

je marsikej, (obisk)js pa 

brat niti enkrat, sestra 

trikrat, mama enkrat. Je pa 

dol dosti kriminala, slabe 

plače.  

 

 

Bo pa težko začet na novo 

in bogve kaj bi delal. Tam 

bi hitreje pristal v krsti. 

Tam se ne zajebavajo. Če 

se boš preveč prepiral te 

bodo ustrell. 

I: Si videl kdaj to? 

M: Vidu sem enkrat ko je 

en tip enga v nogo ustrelu, 

pa dva tipa sta se pred mojo 

bajto z mačeto prepirala. 

Slišiš kako sam 

poka,povsod. 

I: Se nisi nikoli počutil 

nelagodno? 

M: Je normalno, vsak dan 

se streljajo, tepejo. Dol je 

veliko droge, karteli. Dost 

grozno je. Posiljuje otroke, 

13 let stare ženske ubijejo. 

Recimo se skrega z možem, 

ker je njim samo za denar 

in pride do tega da jo 

ubijejo. 

I: Hvala za sodelovanje. 

M: Enako! 
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Priloga 2: Tabela kategorij in vseh ravni kod glede na vse kodirane 

intervjuje 

 

 

 

 

KATEGORIJA Koda 1. reda Koda 2. reda 

OSEBNI 

PODATKI 

 

STAROST 

 

TRENUTNA 

 

OB NAMESTITVI 

 

AGRESIJA 

 

STIK 

 

NAČIN 

REAGIRANJA 

 

PRVI 

 

PRENOS 

VZORCA 

 

OPRAVIČEVANJE 

 

KULTURNA 

POGOJENOST 

PRIMARNO 

OKOLJE 

 

ČLANI 

 

ODNOSI 

 

ZAVRAČANJE 

 

NEMOČ 

 

SREČANJE 

 

SEDAJ 

V 

PRETEKLOSTI 

 

SOROJENCI 

 

KONZUMIRANJE 

SUBSTANC 

 

 

POGOSTOST 

 

 

KOLIČINA 

 

 

POVEZAVA Z (AGRESIVNIM) VEDENJEM 

SOCIALNO- 

EKONOMSKI 

POLOŽAJ 

(SKRBNIKOV) 

 

SOCIALNI 

POLOŽAJ 

 

EKONOMSKI 

POLOŽAJ 

 

DEJAVNIKI 

(SPODBUDNI (+) 

/ OGROŽUJOČI (-

)) 

 

ŠOLA / VRSTNIKI 

(+/-) 

 

DELO 

(+) 

 

SISTEM 

(+) 

 

PARTNER 

(+) 

 

SMRT POMEMBNE 

OSEBE 

(-) 

 

SUBSTANCE 

(-) 

 

DRUGO 

 

POSREDOVANJE 
ČUSTVA ZAVEDANJE 

PRESTAJANJE 

ZAPORNE 

KAZNI 

  

VEDENJE 

MLADOSTNIKA 

 

V DRUŽBI 

 

KAZNIVA DEJANJA 

 

VZOREC VEDENJA 


