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POVZETEK
Magistrsko delo obravnava vlogo socialnega pedagoga z znanjem iz montessori pedagogike
pri prepoznavanju in delu z otrokom, pri katerem opaža znake anksioznosti. Izhaja iz
teoretičnih izhodišč socialne pedagogike, montessori pedagogike in anksioznosti kot
internalizirane oblike težav, ki v obdobju otroštva pogosto ostajajo neprepoznane in
nerazumljene.
V teoretičnem delu so opredeljene ključne značilnosti socialne pedagogike ter načini
prepoznavanja čustvenih in vedenjskih odzivov v zgodnjem otroštvu. Sledijo značilnosti
montessori pedagogike ter kompetence, ki so socialnemu pedagogu z znanjem iz montessori
pedagogike v pomoč pri delu z anksioznim otrokom. Osrednji del je namenjen opredelitvi
anksioznosti, dejavnikov, ki vplivajo na njeno pojavnost, ter najpogostejših oblik anksioznosti
v obdobju otroštva. Sledi še nekaj teoretičnih izhodišč s področja zgodnjega prepoznavanja,
obravnavanja in preprečevanja anksioznosti v obdobju otroštva.
V empiričnem delu je uporabljen raziskovalni pristop kvalitativne raziskave, in sicer sem
izvedla intervjuje s sedmimi socialnimi pedagoginjami, ki imajo opravljeno tudi
izobraževanje iz montessori pedagogike. Ugotovitve, pridobljene s pomočjo polstrukturiranih
intervjujev, kažejo, da imajo socialni pedagogi z znanjem iz montessori pedagogike
pomembno vlogo pri zgodnjem prepoznavanju anksioznega otroka, razumevanju njegovega
vedenja ter odzivanju v obliki pomoči in podpore posamezniku pri težavah, s katerimi se
sooča v vrstniški skupini. Bistveno pripomorejo tudi k ozaveščanju družine o anksioznosti pri
otroku. Celosten vpogled v prepoznavanje, interveniranje in delovanje anksioznega otroka v
vrstniški skupini ter vključevanje družine v obravnavo dajeta širino in odpirata možnosti za
zgodnje prepoznavanje in učinkovito reševanje problematike anksioznosti v obdobju otroštva.

KLJUČNE BESEDE: socialni pedagog, montessori pedagogika, čustvene in vedenjske
težave, anksiozen otrok, smernice za delo
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ABSTRACT
The master's thesis deals with the role of a social pedagogue with Montessori method
expertise in identifying and relieving noticeable anxiety in children. It is based upon the
theoretical frame of social pedagogy, Montessori method, as well as anxiety as an internalized
form of problems that often remain unrecognized and misunderstood during childhood.
The theoretical part defines the key characteristics of social pedagogy and ways of
recognizing emotional and behavioral responses in early childhood. Further on, the theoretical
part outlines the characteristics of Montessori method and the competencies that help a social
pedagogue with Montessori method expertise to work with children who display signs of
anxiety. The main part is intended to define the term anxiety, the factors that influence its
occurrence, and the most common forms of anxiety in childhood. Finally, the theoretical
frame distinguishes theoretical starting points in the field of early detection, treatment and
prevention of anxiety in childhood.
The empirical part uses a qualitative research approach, based on interviews with seven social
pedagogues who have also completed training in Montessori method. Findings from semistructured interviews show that social pedagogues with Montessori method expertise play an
important role in early identification of anxiety in a child, understanding the behavior of a
child exhibiting anxiety, and responding in the form of assistance and support to the
individual facing problems in the peer group. Social pedagogues also make a significant
contribution to raising family awareness of anxiety in a child. A comprehensive insight into
the identification, intervention and functioning of an anxious child in a peer group and the
involvement of the family in the process, provide a wider perspective and open possibilities
for early identification and effective resolution of anxiety problems in childhood.

KEY WORDS: social pedagogue, Montessori method, emotional and behavioral problems,
anxious child, guidelines for work
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UVOD
Predstavljajmo si tihega, mirnega in nemotečega otroka. Radi rečemo, da je tak otrok priden,
ubogljiv in da z njim nimamo nikakršnih težav. Se morda za t. i. pridnim otrokom v resnici
skriva »nevidni« otrok, čigar stisk in težav nihče ne opazi? Pri »nevidnem« otroku se lahko
začnejo pojavljati znaki internaliziranega vedenja, kot so bojazni, strahovi, umik vase ipd. Če
so težave opažene in spremljane iz obdobja zgodnjega otroštva, je tveganje za poglabljanje
težav in razvoj internalizirane oblike vedenja, v našem primeru anksioznosti, najverjetneje
zmanjšano. Chen, Lewis in Liu (2011) v študiji Internalizirano vedenje v obdobju otroštva
ugotavljajo, da je treba dati zgodnji obravnavi in preventivnim programom na področju
motenj intenalizacije velik pomen, tako z vidika zagotavljanja javnega zdravja kot tudi z
vidika izboljšanja življenja v družini in skupnosti.
Namen magistrskega dela je raziskati vlogo socialnega pedagoga z znanjem iz montessori
pedagogike pri prepoznavanju in reševanju problematike anksioznega otroka. In sicer
natančneje, kako socialni pedagog z znanjem iz montessori pedagogike prepoznava
anksioznega otroka, katere načine interveniranja uporablja, kakšna so njegova opažanja glede
sodelovanja z vrstniki ter kakšna je vloga družine pri delu z anksioznim otrokom. Ugotoviti
želimo tudi, ali socialni pedagog z znanjem iz montessori pedagogike opaža razlike v
delovanju in odzivanju različnih profilov do anksioznega otroka. Socialni pedagog z znanjem
iz montessori pedagogike dela v skupini z otroki, zato predvidevam, da bo njegov pogled na
prepoznavanje anksioznega otroka ter njegovo delovanje v skupini in družini ponudil celosten
vpogled v tematiko anksioznega otroka. Hkrati pa bo tudi osvetlil možnosti za preventivno
delovanje na področju preprečevanja anksioznosti.
Področje anksioznosti in možnosti za interveniranje v predšolskem obdobju v slovenskem
prostoru še ni tako dobro raziskano. Doprinos dela vidim tudi v raziskovanju povezanosti z
montessori pedagogiko, ki zajema nekatera uporabna načela in načine dela z otrokom.
Menim, da magistrsko delo daje poglobljen vpogled v zgodnje prepoznavanje anksioznosti in
delo z anksioznim otrokom. Na podlagi teoretičnih izhodišč in podatkov, pridobljenih s
pomočjo intervjujev s sedmimi socialnimi pedagoginjami z znanji iz montessori pedagogike,
so oblikovane smernice za delo z anksioznim otrokom, ki bodo v pomoč tako socialnim
pedagogom kot vzgojiteljem in drugim pedagoškim delavcem pri prepoznavanju in reševanju
problematike anksioznega otroka.
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TEORETIČNI DEL
1 SOCIALNA PEDAGOGIKA V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU
Socialna pedagogika je kot stroka zelo široka. Zajema delo v obliki pomoči in podpore
deprivilegiranim in ranljivim posameznikom oziroma skupinam v njihovih življenjskih
okoliščinah. V pričujočem poglavju se bom osredotočila na socialno pedagogiko v vzgojnoizobraževalnem prostoru, saj je to področje aktualno za namen raziskovanja.
Socialna pedagogika je bila sprva razumljena kot »socialna vzgoja za skupnost«, Bäumer pa
jo je poimenoval kot »vse, kar je vzgoja in izobraževanje in hkrati ni šola in ne družina«
(Bäumer, 1929, str. 3, v Zorc Maver, 2006). Krajnčan (2018) kot vodilno misel, povezano s
socialno pedagogiko, navaja, da je osnovno delovanje socialnopedagoškega dela prav vzgoja,
ki je sestavni del celostnega procesa socializacije.
»Kot pedagoška disciplina se socialna pedagogika ukvarja s tistimi konflikti, ki so pogojeni
socialno-strukturno in institucionalno, do katerih pride med socializacijo otrok in mladine;
konflikti med subjektivnimi vzgibi in zmožnostmi otrok in mladine ter družbenimi in
institucionalnimi zahtevami, ki so posredovane v družini, šoli, svetu dela in skupnosti. Te
konflikte poskuša pojasniti, napovedati njihove posledice in v tem kontekstu razviti podlage
za vzgojno pomoč.« (Bӧhnisch 1979, str. 22, v Hamburger, 2014, str. 17) Podobno D. Zorc
Maver (2006, str. 9) izpostavi, da ima središčno pozicijo »družbeno pogojen življenjski
položaj uporabnikov, njihovi vsakodnevni problemi ter individualna življenjska in
izobraževalno-učna situacija«. Tako usmerjena socialna pedagogika se izraža v svetovanju,
spremljanju, podpori, v sodelovanju in opazovanju, v sistemsko-ekološkem pogledu na
probleme posameznika. Delovanje socialnega pedagoga zajema razumevanje problema,
iskanje rešitev ter razpoložljivih osebnih in socialnih virov, vse do kompetenc posameznika in
njegove socialne mreže (prav tam). Natančneje N. Privošnik (2008) kot temeljne
socialnopedagoške metode dela navaja pomoč, usmerjanje, svetovanje, vzgojo in učenje, med
najpomembnejše pa uvršča socialno učenje – opremljanje posameznika za življenje v
skupnosti.
Socialni pedagog z različnimi pristopi in načini dela uresničuje namen socialnopedagoškega
dela, ki je »pomagati posamezniku pri razvijanju njegovega aktivnega, ustvarjalnega odnosa z
okoljem, prispevati k njegovemu polnejšemu vključevanju v okolje, ga opolnomočiti po poteh
opogumljanja, usposabljanja, podpiranja ter usmerjanja k polnejšemu uresničevanju njegovih
temeljnih potreb, razvoju njegovih potencialov in predvsem v smeri sožitja s samim seboj in
svojim okoljem« (Etični kodeks delavcev na področju socialne pedagogike, 2004, str. 2).
Poleg dela s posamezniki, pri katerih so že prepoznane določene težave, ima socialna
pedagogika tudi veliko moč pri preventivnem delovanju. »Socialnopedagoško delovanje v
celotnem sistemu vzgoje in izobraževanja, v šolah in drugih oblikah formalnega in
neformalnega izobraževanja lahko izpolni tudi preventivni namen stroke, delovanje proti
socialni izključenosti.« (Zrim Martinjak, 2006, str. 48) Gre za krepitev t. i. človeškega
kapitala, pridobivanje znanja in veščin o odnosih skozi neposredno učenje v medosebnih
odnosih, saj prav v procesu vzgoje in izobraževanja lahko zajame največ populacije (prav
tam). »Socialnopedagoško delovanje v okviru koncepta socialnega kapitala lahko pomembno
prispeva k socialni vzgoji in izobraževanju ter socialni pismenosti.« (Zrim Martinjak, 2006,
str. 48)
Poleg preventivnega delovanja se ukvarja tudi s pomočjo in podporo tistim, ki se zaradi
drugačnosti soočajo s težavami ali izzivi pri vključevanju v skupino in širšo skupnost. Kot
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pravi Š. Razpotnik (2006), se socialna pedagogika prvovrstno ukvarja s »poraženci« – tistimi,
ki imajo težave pri vključevanju v glavni družbeni tok – in ima vlogo glasnice družbenega
obrobja (drugih, neslišanih, priseljenih ali nevidnih). Otroci s čustvenimi in vedenjskimi
težavami so zaradi neobičajnih odzivov pogosto nerazumljeni in posledično mnogokrat
doživljajo izobčenost. Socialni pedagog je tisti, ki z izvirnimi strategijami vzgojnega
delovanja poskrbi za integracijo otrok, ki imajo te veščine slabše razvite oziroma živijo v
nespodbudnem okolju.
1.1 OPREDELITEV ČUSTVENIH IN VEDENJSKIH TEŽAV
V literaturi se srečujemo s številnimi oblikami pojmovanj čustvenih in vedenjskih težav, za
katere Metljak idr. (2010) pravijo, da nakazujejo na razlike v pristopih, razumevanju in
raznolikosti. A. Kobolt (2011) opozarja, da gre pri nastajanju čustvenih in vedenjskih težav, ki
se lahko pojavljajo skupaj ali ločeno, za izrazito heterogenost pojavnih oblik in dejavnikov
(bioloških, psiholoških in socialnih), ki imajo vpliv na njihovo nastajanje in utrjevanje.
Težave so lahko pretežno internalizirane (čustvene), eksternalizirane (vedenjske) težave ali
kombinirane (čustvene in vedenjske) težave (prav tam). Izrazov za poimenovanje čustvenih in
vedenjskih težav je veliko in hitro naletimo na zmedo in nerazumevanje kompleksnosti
pojava. Metljak idr. (2010) predlagajo uporabo naslednjih izrazov kot najbolj smiselnih za
poimenovanje:
-

socialnointegracijske težave, pri čemer je poudarjena povezanost individualne ravni
posameznika ter socialne, družbene, skupinske in okoljske ravni pri definiciji težave;
čustvene, vedenjske in socialne težave/motnje (ČVST), pri čemer je poudarjena
pojavnost težav na enem, dveh ali vseh treh področjih, ki so pogosto odvisne druga od
druge.

Za potrebe raziskovanja bom nanizala naslednje opredelitve, ki nakazujejo znake navznoter
oziroma navzven usmerjenega posameznikovega vedenjskega/čustvenega odziva. Myschker
(2005, v Metljak idr., 2010) med simptome internaliziranega vedenja šteje bojazen, strah,
žalost, izgubo interesov, umaknjeno vedenje, psihosomatske težave, občutje manjvrednosti;
med simptome eksternaliziranega vedenja pa agresivnost, hiperaktivnost, neupoštevanje
pravil in motnje pozornosti. Poleg eksternaliziranih in internaliziranih oblik vedenja omenja
še otroke s socialno nezrelim vedenjem, ki jih spremlja nižja odpornost na strese in težave s
koncentracijo, ter otroke in mladostnike s socializiranim-delikventnim vedenjem, ki se kaže v
izgubi občutja odgovornosti, agresivnosti, napadalnosti, nizki frustracijski toleranci,
nemirnosti, rizičnem vedenju in nesposobnosti navezovanja kontaktov (prav tam). O dveh
oblikah pojavnosti težav govori tudi Stritih (2011), ki loči vedenja »ponotranjanja težav«, pri
čemer je otrok plah, negotov, pogosteje in hitreje slabo razpoložen, inhibiran, veliko in
pogosto joka, je osamljen ter »pozunanjanja težav«, pri čemer prevladujejo negativna čustva
navzven. Otroci, ki ponotranjijo težave, so navadno manj moteči za odrasle, pogosto tudi
neopazni, drugi otroci jih redkeje vabijo v skupne igre. Odraslim pa postanejo takšni otroci
manj prijetni šele, ko so starejši, predvsem zaradi pogostega izražanja lastne nemoči,
odvisnosti in negotovosti (prav tam).
Quay (1979, v Metljak idr., 2010) glede na prevladujoče simptome poda naslednjo opredelitev
z ločitvijo na:
1. TEŽKO VODLJIVE – agresivni, ne sodelujejo, ne ubogajo, motijo pouk,
2. AGRESIVNO IMPULZIVNE – člani tolp in tisti, ki sodelujejo pri delikventnih
akcijah,
3. Mlade z NEZRELIM OBNAŠANJEM – pasivni s težavami s pozornostjo,
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4. BOJEČE OTROKE – nesamozavestni, odmaknjeni in depresivni.
Čeprav več pozornosti posvečamo otrokom z eksternaliziranim vedenjem, je prav tako
potrebno, da opazimo in delujemo na področju internaliziranih oblik vedenja, ki so na videz
manj moteča, vendar prav tako prisotna že v obdobju otroštva. M. Peček Čuk in I. Lesar
(2009) v raziskavi poudarjata, da so učitelji pozornejši na eksternalizirane oblike vedenja, saj
je to za njihovo delo bolj moteče, le redki zelo tenkočutni učitelji pa opazijo internalizirane
oblike vedenja, ki v učencih povzročajo pogoste stiske.
Prepoznavanje navznoter usmerjenega vedenja je za vzgojno-izobraževalne delavce precej
težka naloga, saj je to vedenje lahko zelo neizrazito in nemoteče. Quay (1986, v Merrell,
2008) kljub številnim in kompleksnim simptomom internaliziranega vedenja izpostavi štiri
glavne oblike pojavnosti; in sicer depresijo, anksioznost, socialni umik in psihosomatske
težave. Tudi LaFreneire idr. (2001, v Kozina, 2016) anksioznost opredelijo kot enega izmed
štirih temeljnih načinov čustvenega izražanja, ki so značilni za težave ponotranjenja (poleg
osamljenosti, potrtosti in odvisnosti).
Malčki, pri katerih prevladuje vzorec relativne potrtosti, anksioznosti, osamljenosti in
odvisnosti, se razvijajo bolj v smeri ponotranjanja težav, kar predstavlja dejavnik tveganja pri
razvoju samostojnosti ter prezrtosti tako med vrstniki kot tudi med vzgojiteljicami (Zupančič,
Gril in Kavčič, 2001) ter pozneje med učitelji in učiteljicami (Hendricksson in Rydel, 2001, v
Zupančič, 2009b). Malčki, pri katerih prevladuje vzorec jeze, agresivnosti, egoizma in
nasprotovanja, pa se razvijajo v smeri pozunanjanja težav, kar predstavlja dejavnik tveganja v
razvoju vedenjskih težav: težav v socializaciji, aktivnem vrstniškem zavračanju in konfliktnih
odnosih z odraslimi (Hendricksson in Rydel, 2001; Ladd in Burges, 1999; Zupančič idr.,
2001, vsi v Zupančič, 2009a). O prepoznavanju ene in druge skupine otrok s čustvenimi in
vedenjskimi težavami govori tudi Stritih (2011), po katerem težave pozunanjanja izražajo
predvsem otroci, ki jih odrasli opisujejo kot nesprejemljivejše v primerjavi z njihovimi
vrstniki, težave ponotranjanja pa so pogosteje izražene pri otrocih, ki jih starši in vzgojiteljice
zaznavajo kot nizko ekstravertne in čustveno nestabilne.
Na tem mestu želim opozoriti tudi na pojav internaliziranih težav kot del razvojne stopnje in
na priložnosti za razrešitev strahov ter na drugi strani na prepogosto pojavljanje tovrstnih
težav kot alarm za prepoznavanje nevarnosti za zdrav celosten razvoj. S. B. Campbell (2006)
pojasnjuje, da je področje internaliziranih motenj manj raziskano in posledično o tem manj
vemo; zato morajo biti tovrstne težave izrazitejše kot eksternalizirane, da jih sploh opazimo;
po drugi strani pa pogosteje trajajo krajše časovno obdobje in so prehodnejše narave. Za
primer slednjih izpostavi starostno pogojene specifične strahove, kot so strah pred določenimi
živalmi ali temo, ki nimajo tako velikega vpliva na otrokovo delovanje in za katere je malo
verjetno, da se bodo razvili v določeno fobijo (Campbell 1986, v Campbell, 2006). Podobno
velja za separacijsko anksioznost v starostnem obdobju od rojstva do treh let, ki je ne moremo
označiti z diagnozo (prav tam). Praper (1992) poudarja, da otrok prva tri leta doživlja bojazen
pred separacijo (izgubo objekta) v številnih oblikah. V procesu separacije in individualizacije
se dogaja fenomen »osemmesečne bojazni« – znak, da otrok in mama nista eno in da se objekt
lahko oddalji; strah pred lastnim izničenjem – kadar je objekt, ki ga je doživljal kot zunanji
del sebe, izginil; strah pred izgubo objekta (mame) – po osmem mesecu, ko ima že jasnejšo
predstavo o objektu in ga ne more več preplaviti megleni strah pred izničenjem (prav tam).
Gre za t. i. razvojno značilnosti, razvoj sam namreč vnaša v otrokovo vedenje in njegove
interakcije z okoljem različne krize, kar pomeni, da razvoj poteka v pravo smer (prav tam).
Kljub razvojno pogojenim odzivom pa lahko v vseh primerih simptomi izrazitega oklepanja
staršev in vznemirjenega vedenja kažejo na resne težave v družini, v starševskem odnosu;
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lahko celo na popolno čustveno deprivacijo oziroma zanemarjanje otroka (Campbell, 2006).
Praper (1992, str. 97) govori o otroški nevrozi, ko gre za »nevrotično psihično strukturo pri
otroku kot izrazu ponotranjenega konflikta, ki zaradi tega trpi z neko simptomatiko«. Hkrati
opozarja, da kadar simptomatika ne izhaja iz specifične strukture osebnosti, ampak je prej
znak konflikta z okoljem ali specifične razvojne krize pri otroku, bo takšna »nevroza« plodni
moment in ne motenost. Vseeno pa takšna izkušnja lahko pomeni preobčutljivost in model za
kasnejšo nevrozo (prav tam).
Metljak idr. (2010) opominjajo na čustvene, vedenjske in socialne težave kot posledice zlorab
in/ali zanemarjanja ter fizičnih ali mentalnih bolezni otroka ali drugih družinskih članov.
Zaključujejo, da je pojavljanje ČVST odvisno od »narave, pogostosti, vztrajnosti, težavnosti,
izjemnosti ali skupnega učinka vedenja v primerjavi z normalnimi pričakovanji za otroka teh
let« (prav tam, str. 99).
1.2 PREPOZNAVANJE ČUSTVENIH IN VEDENJSKIH ODZIVOV V ZGODNJEM
OBDOBJU
Izkušnje v zgodnjem obdobju otrokovega življenja imajo pomemben vpliv na otrokov
nadaljnji razvoj. O pomenu zgodnjih izkušenj govori A. Mikuš Kos (2017), za katere pravi, da
vplivajo na otrokovo videnje sveta, psihosocialno dobro počutje in duševno zdravje. T.
Devjak in S. Berčnik (2018) poudarjata, da se proces oblikovanja posameznika začne že z
otrokovim rojstvom; vzgojni proces pa je usmerjen v oblikovanje človekove avtonomne
osebnosti. Vzgojitelji in učitelji imajo poleg staršev, sploh v neugodnih družinskih razmerah,
eno ključnih vlog pri skrbi za celostni razvoj otroka. Temeljne naloge vrtcev so pomoč
staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kakovosti življenja družin in otrok ter
ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti (Zakon o vrtcih,
2005, 2. člen). Podobno je za kasnejše obdobje navedeno tudi v Zakonu o osnovnih šolah, kjer
eden izmed ciljev poudarja spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega,
moralnega, duhovnega in socialnega razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih
zakonitosti (Zakon o OŠ, 1996, 2. člen).
Kljub sledenju smernicam za uresničevanje kakovostnih pogojev za otrokov razvoj so
pedagoški delavci velikokrat priča različnim dejavnikom, ki ovirajo optimalen razvoj. A.
Mikuš Kos (2017) govori o ogrožajočih dejavnikih ali dejavnikih tveganja za pojavnost težav
v psihosocialnem razvoju ali pri duševnih motnjah. Dejavniki tveganja so lahko prisotni
bodisi kot socialno-ekonomski vplivi v otroku, družini, vrtcu ali šoli, drugem okolju ali širši
družbi bodisi nastanejo na podlagi travmatskih dogodkov ali izgub (prav tam). Malce ožje
McKillop in Benez (2016, v Horvat Rauter, 2018) opredelita naslednja področja
biopsiholoških dejavnikov tveganja za razvoj kronične bolečine pri otrocih in mladostnikih:
individualni (posameznikove fiziološke in psihološke značilnosti), vrstniški (in drugi
pomembni socialni odnosi) ter družinski (odnosi, oblika navezanosti) dejavniki. Dejavniki
tveganja na različnih področjih imajo negativen vpliv na razvoj intelektualnih spretnosti,
kasneje na šolski uspeh, socialne in čustvene kompetence, socialno prilagojenost in zdravje
(Devjak in Berčnik, 2018).
Vzgojitelj ima lahko pri zgodnjem prepoznavanju dejavnikov tveganja pri otroku pomembno
vlogo, saj je on tisti, ki preživi z otrokom veliko časa, ga opazuje in je pozoren na to, kaj otrok
sporoča s ponavljajočim se čustvenim ali vedenjskim odzivom. M. Cerar idr. (2003)
opozarjajo na razlikovanje med razvojnimi vedenjskimi posebnostmi in vedenjskimi
težavami, pri čemer je ključno prepoznavanje otrokovega skritega namena in sporočila
določene oblike čustvovanja oziroma vedenja. D. Žnidaršič (2004) k temu dodaja pomen
spoštovanja različnosti otrok; kar za nekoga pomeni frustracijo, je za drugega lahko izziv.
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A. Mikuš Kos (2017) pove, da otrok na podlagi negativnih izkušenj lahko postane psihično
neodporen in občutljiv zaradi doživetih pritiskov, obremenitev, udarcev in izgub – govorimo
o t. i. ranljivem otroku. »Nekateri otroci so po naravi tako ranljivi, da so že v običajnih
življenjskih okoliščinah pogosto prizadeti in lahko odreagirajo na svojo čustveno prizadetost s
psihosocialnimi motnjami. Za veliko večino otrok, katerih čustvena ali psihosocialna
kakovost življenja je prizadeta, je predvsem pomembno, da zaznamo njihove težave ali
ogroženost, kdaj otrok potrebuje pomoč in kako mu lahko pomagamo.« (Mikuš Kos, 1999,
str. 24)
Prepoznavanje težav in premišljeno interveniranje je v zgodnjem obdobju otrokovega razvoja
odločilnega pomena. Kot pravijo Metljak idr. (2010), se s težavami lažje spoprijemamo, če
imamo podporo ožjega in širšega socialnega okolja in če najdemo dovolj primernih virov za
spoprijemanje. V nasprotnem primeru se lahko težave premostijo v motnje, ki postanejo resna
ovira za posameznika, njegov psihosocialni in osebnostni razvoj, kar se posledično kaže tudi
na stigmatizirajočem in odklonilnem odnosu socialnega okolja do posameznika (prav tam). V
Beli knjigi beremo, da tudi otroci s čustvenimi in vedenjskimi težavami že pred usmeritvijo
potrebujejo ustrezno podporo in pomoč v vrtcu oziroma šoli (Krek in Metljak, 2011).
Pravočasna strokovna pomoč bi pri nekaterih učencih lahko odpravila njihove težave in
usmeritev (v skupino otrok s čustvenimi in vedenjskimi motnjami) morda ne bi bila potrebna
(prav tam). Na tem mestu lahko socialni pedagog kot vzgojitelj ali svetovalni delavec veliko
pripomore k zgodnjemu prepoznavanju in obravnavanju čustvenih in vedenjskih težav.
Ko v vzgojnem procesu opazimo izstopajoče čustvene oziroma vedenjske vzorce pri otroku,
je ključno, da jih prepoznamo in smo pozorni na pogostost njihovega pojavljanja. Myscker
(1993, v Kobolt in Rapuš Pavel, 2006) predlaga uporabo naslednjih ključnih vprašanj, ki nam
lahko pomagajo pri iskanju vzročnosti in pojavnosti težav pri otroku:
-

Katere izstopajoče vedenjske oblike se kažejo?
So prisotne na več življenjskih področjih?
Kakšna je pogostost njihovega pojavljanja?
Kakšna je intenzivnost pojavljanja vedenjskih oblik?
Ali izstopajoče vedenjske oblike ovirajo posameznikov razvoj?
Ali je ovirana storilnost in uspešnost na bistvenih življenjskih področjih?
Ali je ovirana posameznikova socialna kompetenca?
So težave morda organsko pogojene? To pomeni, da je najti znake spremenjenega
nevrofiziološkega funkcioniranja ipd.
Katere značilnosti socialnega okolja so povzročile motnjo oziroma jo vzdržujejo in
utrjujejo?
Ali so pri posamezniku in v njegovem okolju prisotni podporni dejavniki, na katerih
lahko gradimo posege?
Kako te dejavnike vključiti v načrtovanje posegov?
Skupaj z uporabnikom postavljamo vprašanja o tem, kateri posegi bi/bodo omogočili
odpravo težav ali njihovo omilitev ter rešitev problemske situacije.
In najpomembnejše – katere kompetence morajo imeti in uporabiti vsi vpleteni, da
bodo v reševanju problemskih situacij uspešni?

2 PEDAGOGIKA MONTESSORI
Izkušnje iz zgodnjega obdobja življenja vplivajo na razvoj temeljev zdravega telesnega,
čustvenega, duševnega in duhovnega razvoja otroka. Pedagogika montessori je eden izmed
alternativnih vzgojnih konceptov, ki proučuje naravo otroka v skrbi za razvoj njegove celotne
osebnosti. Po E. Urh in E. Šteblaj (2015) je pedagogika montessori zasnovana na
6

humanističnem načelu, pri katerem bolj kot o specifični metodi govorimo o načinu in odnosu
do vzgoje in izobraževanja ter o pristopu do otroka kot do osebnosti, ki se gradi znotraj treh
dimenzij. V središču pozornosti ni le razvoj uma in umskih sposobnosti, ampak gre za
vzporedno dinamiko telesnosti, duševnosti ter duhovnosti (prav tam).
2.1 MARIA MONTESSORI
Utemeljiteljica pedagogike montessori, Maria Montessori (1870–1952), je svoje življenje
posvetila različnim področjem, bila je izredna pedagoginja, znanstvenica, zdravnica,
humanistka in filozofinja (Devjak idr., 2013). Svoje prve izkušnje je pridobivala kot
asistentka na univerzitetni psihiatrični kliniki v Rimu. Delala je z duševno bolnimi in duševno
prizadetimi otroki, ki so jih praktično izključili iz družbe, zaprli v zavode z odraslimi bolniki,
ničesar jih niso učili, niso jim priskrbeli igrač. Še več, duševno zaostale otroke so odpisali kot
nekoristne, nevredne truda in skrbi (Pollard, 1997). Odločila se je, da se bo borila za njihovo
pravico do edukacije in leta 1898 na pedagoškem kongresu v Torinu opozorila, da je
vprašanje »prizadetih« bolj pedagoške kot medicinske narave (Kobal, 2009). Naslednje leto
so v Italiji ustanovili »Nacionalno združenje za zaščito prizadetih otrok«, kjer so Marii
ponudili vodenje tečajev za učiteljice, ki so kasneje prerasli v učiteljišče. Priključili so tudi
razred »prizadetih otrok, ki jih je Maria Montessori s pomočjo različnih materialov uspela
opismeniti, da so na državnem izpitu dosegli enake rezultate kot njihovi zdravi vrstniki (prav
tam). Po besedah E. Urh in E. Šteblaj (2015, str. 4) bi jo lahko poimenovali za »začetnico
inkluzije, ki jo v zadnjih letih prepoznavamo kot poseben in cenjen pristop v sodobni
pedagogiki ali celo sodobno kulturo sobivanja, v kateri se ceni različnost posameznika, ki nas
bogati in podpira v razvoju osebnosti«. Delo z otroki, ki so bili na katerikoli način drugačni,
jo je prepričalo, da bi se s podobnimi metodami dela tudi zdravi otroci lahko neverjetno
razvijali in se z lahkoto učili novih stvari. Maria Montessori se je s svojim načinom
poučevanja postavila ob bok takratnemu času, ko so otroke bolj dresirali kot poučevali
(Pollard, 1997). Leta 1907 je ustanovila svojo prvo hišo otrok v San Lorenzu v Italiji, kjer je s
pomočjo skrbno pripravljenega okolja in s številnimi »čutnimi pripomočki« otrokom
omogočila, da sami izbirajo, večkrat preizkušajo in se učijo iz napak (prav tam). Mariina
prepoznavnost in priljubljenost njene metode je postala vedno bolj razširjena po vsem svetu;
nadaljevala je s predavanji za učiteljice, pisanjem knjig in ustanavljanjem novih Hiš otrok
(prav tam). Po njeni smrti je svetovno gibanje Montessori vodil njen sin Mario Montessori, ki
je tudi soavtor nekaterih njenih del in materialov (Kobal, 2009).
2.2 TEORETIČNA UMEŠČENOST PEDAGOGIKE MONTESSORI
Maria Montessori pravi, da je »osebno izkustvo in udejstvovanje edini dejavnik, ki spodbuja
in omogoča razvoj« (Montessori, 2008, str. 46). Človek sam mora postati središče, čigar prava
narava se kaže v njegovi sposobnosti za svoboden razvoj. Vloga odraslega pa je, da opazuje in
otroku pokaže pot k notranji disciplini ter priskrbi potrebna sredstva in odstranjuje ovire na
poti (prav tam). Njena razlaga razvoja se je razlikovala od uveljavljenih pojmovanj v tistem
času, a se je kasneje pokazalo, da se ujema z mnogimi potrjenimi psihološkimi teorijami in
raziskavami s področja razvojne psihologije (Batistič Zorec, 2003). M. Batistič Zorec (2003)
in E. Prijatelj (2010) sta si enotni glede prepoznavanja Marie Montessori kot predhodnice
kognitivnih razvojno-psiholoških teorij.
Maria Montessori je prva, ki je poudarila pomembno izhodišče, da se otrokovo učenje
bistveno razlikuje od učenja odraslega. Idejo o tem lahko najdemo že pri Rousseauju (1762,
Emil ali O vzgoji) (Batistič Zorec, 2003), vendar je bila M. Montessori prva, ki je izpostavila
razliko med mišljenjem odraslega in otroka. To je tudi eden glavnih poudarkov Piagetove
teorije, teorije Vigotskega in danes tudi več ali manj splošno sprejeta trditev (prav tam).
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Različni avtorji poudarjajo, da pedagogika montessori in Piagetova kognitivna razvojna
teorija (1952) slonita tudi na naslednjih stičnih prepričanjih:
- Piaget ravno tako poudarja, da so za razvoj posameznih funkcij ključna t. i. občutljiva
obdobja v razvoju ter notranja motivacija, ki pa izvira že iz obdobja razsvetljenstva in
predstavlja eno izmed osnovnih postavk »k otroku usmerjene« vzgoje v tradicionalnih in
sodobnih konceptih predšolske vzgoje (Batistič Zorec, 2003).
- Oba kažeta empatičnost do otroka in pronicljivost v opisu njegovega načina mišljenja
(Chattin – McNichols, 1992).
- Skupno načelo je »način otrokovega razmišljanja in naravni zakoni razvoja« (De Vries in
Kohlberg, 1990, str. 263, v Batistič Zorec, 2003).
- Temeljita na prepričanju, da je zrelost predpogoj za zmožnost pojavljanja neke aktivnosti.
Vzorec razvoja psihičnih struktur in zmožnosti je genetsko določen, okolje pa skrbi za
ustrezne spodbude in vsebine (npr. jezik, vrednote) (Batistič Zorec, 2003).
- Skladna sta v prepričanju, da se mišljenje v najzgodnejšem obdobju razvija s pomočjo
gibanja (Prijatelj, 2010).
- Piaget je poudarjal pomen izkušnje s konkretnimi objekti, Maria Montessori pa je konkretne
materiale tudi iznašla in jih ponudila (Prijatelj, 2010).
- Kakor Maria Montessori je menil, da je za otrokov kognitivni razvoj pomembno delo, ki ima
smisel, ter da otroci potrebujejo okolje, da lahko delajo stvari sami (Mooney, 2013).
- Pri učenju je obema bistvena notranja motivacija otrok, saj je uspešnost pri reševanju
problemov pomembnejša od zunanjih nagrad. Otrok se bolj uči iz lastnih napak kot na podlagi
popravljanja napak in kritike odraslih (Batistič Zorec, 2003).
- Otrok gradi svoje znanje in osebnost na podlagi izkušenj in v odnosu s prostorom, stvarmi in
ljudmi, kar je skladno s Piagetom, ki pravi, da otrok gradi svoje mišljenje na podlagi
konkretnih izkušenj (Loschi, 1996, v Batistič Zorec, 2003).
Nekatera načela Marie Montessori, natančneje srkajoči um, lahko povežemo tudi z izsledki
Vigotskega (1934/1978) (Prijatelj, 2010). Skupno jima je prepričanje, da mora biti vzgoja
korak pred otrokovim razvojem, ker lahko le tako od njega pričakujemo več, kot bi dosegel s
svojim naporom. Učenje po vnaprej predvidenih korakih, ki jih omogočajo montessori
materiali, pa je blizu behaviorističnemu Skinnerjevemu modelu učenja (1938) po didaktičnih
korakih (prav tam).
Maria Montessori, Piaget in Vigotski imajo skupno idejo v poudarjanju pomena opazovanja
otroka in njegovega razvoja, prepoznajo ga kot ključ za oblikovanje dobrega načrta (Mooney,
2013).
Mario Montessori lahko danes – podobno kot Steinerja – uvrstimo med klasike predšolske
vzgoje, ki so zagovarjali otrokovo notranjo motivacijo, svobodno izbiro, odločanje in
samodisciplino (Prijatelj, 2010).
Poleg povezav s kognitivnimi teorijami razvojne psihologije ima Maria Montessori stične
točke tudi s humanistično smerjo, in sicer je Maslow (1968) zagovarjal zdrav in neodvisen
razvoj osebnosti ter je bil prepričan, da si bo otrok sam izbral tisto, kar je dobro za njegovo
rast, če ni oviran pri izbiri (Berger, 1994, v Batistič Zorec, 2003). Povezana je tudi z
Eriksonovimi fazami psihosocialnega razvoja (1963), pri čemer bi prva tri obdobja lahko
poimenovali »okna možnosti«, v katerih so možgani še zelo plastični in vse posrkajo
(Mooney, 2013). Do podobnih spoznanj je prišla Maria Montessori, ko je opozarjala in
razvijala svojo metodiko na podlagi srkajočega uma (prav tam).
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Maria Montessori je s svojim tenkočutnim pogledom skozi opazovanje otroka in njegovih
potreb osnovala teorijo, ki je kot lahko vidimo, vplivala na številne pedagoge v razvojni
psihologiji. V naslednjem poglavju bodo natančneje predstavljeni temeljni koncepti
pedagogike montessori, na katerih sloni njena metoda.
2.3 TEMELJI MONTESSORI PEDAGOGIKE
Po prepričanju M. Montessori je otrok že pred rojstvom ne le »biološki organizem«, ampak
predvsem »duševni organizem«, že v prenatalnem obdobju si zapomni izkušnje, ki jih je dobil
v maternici (Seitz in Hallwachs, 1997, v Batistič Zorec, 2003). M. Batistič Zorec (2003)
nadalje povzema, da je predšolski otrok po mnenju Marie Montessori v obdobju, ko so
njegovi potenciali za učenje največji.
Montessori pristop zajema tri ključne komponente za razvoj otrokovih potencialov, ki jih
lahko ponazorimo s sledečim trikotnikom (Isaacs, 2010).

OTROK

OKOLJE

ODRASLA
OSEBA

Slika 1: Otrok, primerno pripravljeno okolje, odrasla oseba (vzgojitelj/učitelj)
Maria Montessori opisuje razvoj otroka skozi obdobja, vsako je edinstveno in pomembno v
procesu otrokove rasti. Vsako obdobje naj vsebuje primerno pripravljeno okolje, ki bo
okrepilo otrokovo edinstvenost ter odrasle in vrstnike, ki bodo oblikovali optimalno okolje in
pripomogli k otrokovemu razvoju. Povezanost med otrokom, odraslim in okoljem temelji na
opazovanju posameznika (Isaacs, 2010).
V središču je torej otrok in njegova celotna osebnost. Ščuka (2007) govori o prepletu telesne,
duševne in duhovne razsežnosti človeka. Poudaril je učno dogajanje na vseh treh ravneh (prav
tam):




telesnem kot gibalno-čutnem za uresničevanje potreb;
duševnem kot mišljenje, čustvovanje, motivacija in delo za razvoj;
duhovnem kot ozaveščenost, doživljanje in vrednote, kar daje smisel.

Maria Montessori razume vzgojo kot »pomoč življenju« oziroma pomoč otroku pri njegovem
oblikovanju v človeka (Batistič Zorec, 2003). Poleg skrbi za telesni in duševni razvoj otroka,
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ima doba najzgodnejšega otroštva pomembno vlogo tudi pri duhovnem razvoju otroka, ki
poteka v polju napetosti med odvisnostjo in samostojnostjo (Batistič Zorec, 2003).
V luči celostnega pogleda E. Urh in E. Šteblaj (2015) osnovni trikotnik (otrok, okolje, odrasla
oseba) dopolnita z razumevanjem otrokove osebnosti kot celote. Otrok pride na svet kot bitje
telesa, duše in duha, ki vstopi v interakcijo z okoljem (kozmosom) in odraslim. Odgovornost
odraslega pa je pripraviti spodbudno okolje za otrokov razvoj (prav tam). Zaključujeta, da v
procesu dinamike teh dveh trikotnikov lahko govorimo o celostni pedagogiki, katere temelje
je postavila Maria Montessori s svojim raziskovanjem otroka.

telo

OTROK
individuum
duh

OKOLJE

duša

ODRASLA
OSEBA

Slika 2: Celosten pogled na otroka v interakciji z okoljem in odraslo osebo
(vzgojiteljem/učiteljem)
V nadaljevanju bom natančneje predstavila vsako od treh ključnih naštetih komponent;
otroka, okolje in odraslega ter povezanost med njimi.
2. 3. 1 OTROK
V središču pedagogike Montessori je otrok, za katerega je glavna poteza v obdobju zgodnjega
otroštva samoizgradnja. Gre za naraven proces, ki je neločljivo povezan z otrokovo izkušnjo
udejstvovanja v okolju in vsrkavanja vtisov z vsemi čutili (Vučajnk, 2015).
Ta velik potencial v razvoju otroka kot individuuma M. Montessori imenuje »srkajoči um«
(Isaacs, 2010). Srkajoči um je najznačilnejši za obdobje prvih treh let, ko otrok nezavedno
srka izkušnje iz okolja; v obdobju od tretjega do šestega leta starosti pa pride do zavedne
absorpcije iz okolja (prav tam). S tem so neločljivo povezana »občutljiva obdobja«, ki so
genetsko programirana in povezana s časom, ko je otrok posebno dovzeten in zmožen za
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opravljanje določenih nalog (Batistič Zorec, 2003). Med občutljivimi obdobji se otrok nauči
veliko stvari, ki ga povežejo z okoljem na izjemno intenziven način; vsak napor mu da novo
moč in poln je živahnega navdušenja (Montessori, 2008). Občutljiva obdobja so prehodna
narava in namenjena pridobitvi določenih značilnosti, »ko se ta značilnost enkrat razvije v
polnosti, občutljivost zanjo izgine« (Montessori, 2009, str. 37). T. Bregant (2018) govori o
občutljivih obdobjih tudi v kontekstu razvoja možganov, kar bi po vsej verjetnosti lahko
povezali z občutljivimi obdobji, o katerih govori M. Montessori. »Občutljiva obdobja
pomenijo obdobja, ki omogočajo v tistem času najoptimalnejši razvoj določenega področja
možganov. Kar se naučimo v tistem času, se naučimo hitreje in temeljiteje kot v katerem
drugem obdobju. Žal to pomeni tudi, da zamujeno obdobje kasneje težje nadomestimo.«
(Bregant, 2018, str. 19)
Videli bomo, da je skrb za dobro pripravljeno okolje pomembno, »otrok sam pa je tisti, ki iz
svoje okolice vsrkava, kar potrebuje, on je tisti, ki se razvija v odraslega prihodnosti«
(Montessori, 2008, str. 53). S pomočjo izkušnje pregleduje in preverja vtise; najprej skozi
igro, potem skozi delo ter postopoma izgrajuje svoj um (Montessori, 2008). Pa ne le um,
ampak tudi vse človekove duševne moči; obdobje od rojstva do otrokovega šestega leta
starosti je najpomembnejše obdobje v človekovem življenju (prav tam). M. Montessori
namreč pravi, da imajo otroci do približno šestega leta »duh, ki vse vpija« (Seitz in
Hallwachs, 1997, str. 28, v Batistič Zorec, 2003), za katerega je značilno, da brez posebne
namere vpija informacije iz okolja. Otrok na začetku vse vpija pretežno nezavedno, uči se
vedno in povsod ter postopoma prehaja od nezavednega k zavednemu učenju, k zavestnemu
usmerjanju pozornosti in koncentracije (Batistič Zorec, 2003). Če otrok v tem obdobju nima
možnosti, da bi sledil svoji želji po delu, bo zamujeno težko nadoknadil (Vučajnk, 2015).
Ko otrokova izbira dejavnosti izhaja iz njega samega, bo otrok osredotočen, zagnan in vesel;
lahko bo prišlo do t.i. globoke koncentracije (Montessori, 2009). Kot poudarja M. Kordeš
Demšar (2007, str. 86), »vzorci koncentracije, vztrajnosti, vestnosti in temeljitosti, ki jih
utemeljimo v zgodnjem otroštvu, pripomorejo k temu, da bo otrok samozavesten, sposoben
učenec v kasnejših letih«. S ponavljajočo dejavnostjo po lastni izbiri se namreč otroci umirijo,
spontano se pojavi zunanja in notranja disciplina, kar Maria Montessori poimenuje proces
»normalizacije« (Vučajnk, 2015). »Disciplina pride, ko damo svobodo. Otroci, ki so
svobodno izbrali svoje delo, so bili sicer zatopljeni v neko početje, a so obenem pripadali eni
in isti skupini, kar je dajalo vtis popolne discipline.« (Montessori, 2008, str. 221)
Normalizacija pokaže praktično enotno vrsto otroka in izhaja iz obdobja velike zbranosti
otroka v določeni aktivnosti. »Ko otrok najde svoje delo, odkloni izginejo – kot da bi se nekaj
globoko v njem osvobodilo in se osredotočilo na zunanjo aktivnost. Svoboda privlači
otrokovo energijo, ki je potrebna za delo.« (prav tam) Capuder (2006, str. 107) gre še dlje in
pravi, da so »trenutki, ko otroci delajo podobni notranji spreobrnitvi in vodijo otroka k
njegovi pravi naravi, ki ne pozna jeze, neposlušnosti, ihtavosti«.
Otroci v montessori okolju so vključeni v heterogene skupine, kar omogoča hitrejše
napredovanje v aktivnostih; otroci si poiščejo pomoč pri starejšem otroku, ki je neko delo že
zmogel; posvetujejo se lahko z izkušenejšim otrokom, ki ni nujno vzgojitelj (Devjak idr.,
2013). Otroci nagonsko pomagajo šibkim, jih spodbujajo in jim nudijo tolažbo, kar M.
Montessori (2008) poimenuje nagon za napredovanje družbe. To jim daje občutek varnosti,
prepoznavajo svoj razvoj; lahko bi rekli, da je to zanje življenjski prostor, v katerem delajo
skupaj in se hkrati razvijajo vsak zase (Devjak idr., 2013).
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2.3.2 OKOLJE
Skrb za dobro pripravljeno okolje je eden ključnih pogojev za razvoj otrokovih potencialov po
metodi montessori. Maria Montessori skozi opazovanje odgovarja na potrebe otroka s skrbno
pripravljenim okoljem, ki pripomore k otrokovi samostojnosti. Mize in stoli so prilagojeni
otrokovi velikosti in svetlih barv; police so nizke in odprte, da lahko otrok sam doseže in
vzame material; mize so pokrite s prti in okrašene z vazami cvetlic; na stenah so v višini
otrokovih oči zanimive slike (Montessori, 1972). Okolje z nižjimi policami je razdeljeno na
različna področja, ki v vrtcu zajemajo vsakdanje življenje, zaznavanje, jezik, matematiko,
znanost in umetnost (Chattin – McNichols, 1992).
B. Isaacs (2010) dodatno izpostavi, da mora montessori okolje otroku predstavljati varnost.
Primerno pripravljeno okolje naj zajema dostopnost in razpoložljivost, svobodo gibanja in
izbire, osebne odgovornosti, realnost in naravo ter lepoto in harmonijo (prav tam). Okolje
montessori je zelo urejeno in organizirano, tako fizično (v postavitvi) kot tudi konceptualno (v
progresivni uporabi materialov), kar včasih koga odvrne, saj se zdi preveč natančno, včasih
celo obsesivno-kompulzivno (Kordeš Demšar, 2007). Vendar psihološke raziskave kažejo, da
red pozitivno vpliva na učenje in razvoj in da je bila Maria Montessori na pravi poti, ko je
uvajala urejeno okolje (Lillard, 2005, v Kordeš Demšar, 2007). To potrjuje tudi Vučajnk
(2015), ko pravi, da ima otrok v urejenem, mikavnem, skrbno pripravljenem in varnem okolju
res lahko svobodo pri izgradnji samega sebe in takrat zasijejo otrokove presenetljive poteze in
sposobnosti. M. Montessori namreč poudarja, da če hočemo otrokom zagotoviti dober začetek
življenja, moramo poskrbeti, da bo okolje zadovoljevalo njihovo potrebo po dejavnosti in
razvoju; naša vloga pa ni vloga inštruktorja in tistega, ki se umešava, ampak vloga
pomočnika.
2. 3. 3 ODRASLI – VZGOJITELJ/UČITELJ
Otrok se želi z razvojem čutil in gibanja osamosvojiti, zato je temeljno načelo montessori
vzgoje v zgodnjem obdobju »Pomagaj mi, da naredim sam« (Batistič Zorec, 2003). Kot pravi
M. Montessori (2009, str. 102), »pomagati moramo otrokovemu razvoju, odstraniti ovire in
omogočiti svobodno delovanje otrokovim energijam«. Odrasli je del otrokovega okolja, če naj
otroka ne bi oviral in delal stvari namesto njega, temveč se skuša prilagoditi njegovim
potrebam (prav tam).
Vzgojitelj otrokom omogoča odnos z okoljem, jim predstavlja delo z materiali ter je otrokom
zgled (Capuder, 2006). Znati mora povabiti k delu tudi otroka, ki še ni dovolj samostojen, da
bi sam izbral delo; hkrati pa se mora osvoboditi predsodkov in zaupati v otrokovega
notranjega učitelja, ki ga vodi pri izbiranju aktivnosti (Kobal, 2009). Še več, odrasli mora
prepoznati zakonitosti otrokove narave in z vsem spoštovanjem sodelovati pri oblikovanju
njegove osebnosti, da bo v polnosti lahko razvil telesne, duševne in duhovne danosti, da bo
prepoznal svoje poslanstvo in ga živel v skupnosti (Jemec in Jarc, 2015). O celostnem razvoju
osebnosti govori že Delors in bi ga lahko povezali s spoznanji M. Montessori. Delors (1996)
omenja štiri stebre vzgoje in izobraževanja: učiti se, da bi vedeli; učiti se, da bi znali delati;
učiti se, da bi znali živeti v skupnosti in učiti se biti. Nadalje zapiše, da tak pogled na učenje
posamezniku omogoča, »da odkrije, predrami in obogati svojo ustvarjalnost – da spravi na
dan zaklad, ki se skriva v vsakem izmed nas. Tako na izobraževanje ne bi gledali več kot na
sredstvo, /…/ temveč bi vlogo izobraževanja razumeli globlje: kot razvoj celovite osebnosti,
ki se v vseh svojih razsežnostih uči biti.« (Delors, 1996, str. 78)
Maria Montessori je pri svojem delu posvečala veliko pozornosti tudi pripravi vzgojitelja
oziroma učitelja. Ta mora namesto spretnosti govorjenja pridobiti spretnost tišine, namesto
poučevanja mora opazovati ter namesto ponosnega položaja nekoga, ki misli, da je
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nezmotljiv, obleči ponižnost (Montessori, 1988, v Kordeš Demšar, 2007). Učitelj se mora
zavedati, da je otrokova obrambna drža, ki skriva pravo naravo, že priučena – to so ovire na
poti otrokovega razvoja duševnega življenja, ki jih bo moral osvoboditi (Montessori, 2008).
Prepoznati mora razlike med naključnimi živčnimi impulzi in spontanimi energijami, ki se
rojevajo v umirjenem duhu; ko se nauči tega razlikovanja, lahko postane opazovalec in
vodnik (prav tam). »Naučiti se mora obvladovati samega sebe, da se otrokov duh lahko
svobodno razmahne in pokaže svoje sposobnosti. Učiteljeva osnovna naloga je, da otroka v
njegovih naporih ne moti. Pri tem mu pomaga moralna občutljivost, ki jo je pridobil z
izobraževanjem.« (Montessori, 2008, str. 284) Metoda montessori od učitelja zahteva, da
najprej spozna samega sebe, rešiti se mora napuha in jeze in postati ponižen; nato se mora
odeti v plašč dobrotljivosti in usmiljenja ter doseči lastno ravnovesje notranjega stanja in
vzgajati – »postati pravi otrokov pomočnik« (Montessori, 2009, str. 110). Za učitelja je torej
ključno telesno, duševno in duhovno zavedanje samega sebe in stalno izpopolnjevanje.
Poglavje zaključujem z mislijo, »ko zagotovimo vse pogoje samouresničevanja (npr. svoboda,
pripravljeno okolje), lahko trdimo, da otrok napreduje na vseh ravneh razvoja: motorike,
senzorike, kognicije, čustvovanja, socialnega, moralnega ter duhovnega razvoja« (Urh in
Šteblaj, 2015, str. 5). Še več »celosten pristop vodi k samoizgradnji kritične in odgovorne
osebnosti do samega sebe, sočloveka in materialnega okolja« (prav tam).

3 SOCIALNI
PEDAGOGIKE

PEDAGOG

Z

ZNANJEM

IZ

MONTESSORI

V pričujočem poglavju želim narediti povezavo med profilom socialnega pedagoga in
montessori pedagoga, saj menim, da lahko najdemo stične točke v pogledih in pristopih do
otroka. Odnos prepoznavam kot izredno pomemben element dobrega prepoznavanja
otrokovega položaja in vloge v okolju. Pristop socialnega pedagoga do posameznika se začne
pri odnosu, ki ga skozi postopno vstopanje v otrokov svet vzpostavlja in na katerem gradi.
Tudi Maria Montessori je pri svojem delu poudarjala pomembno vlogo vzgojitelja/učitelja, ki
mora biti najprej natančen opazovalec otroka, prepoznati zakonitosti otrokove narave,
njegovih potreb in šele nato pomagati pri odkrivanju otrokovih potencialov. Da bi temu lahko
sledili, je pomembno poznavanje lastnih šibkosti in stalna osebna in strokovna rast, kar so tudi
temeljne kompetence, ki jih socialni pedagog razvija za kakovostno delo z uporabniki.
3.1 ODNOS KOT OSNOVA ZA DELO
Maria Montessori je skozi raziskovanje otroštva, preizkušanje spoznanj v praksi ter
nadgrajevanje in izpopolnjevanje v svoji metodi razvila razumevanje otroškega pogleda na
svet (Pollard, 1997). Njen cilj je bil razvijati potencial vsakega otroka, ki bo z delovanjem po
pedagogiki montessori odrasel v samozavestnega posameznika (Isaacs, 2012). V svet otrok je
prinesla razumevanje in prijaznost ter skrb za njihovo bodočnost (Pollard, 1997). Podobno bi
lahko rekli, da socialni pedagog pri pomoči in podpori izhaja iz posameznikovih »temeljnih
potreb, želja, osebnih in okoljskih potencialov oziroma značilnosti njegovega specifičnega
socio-kulturnega okolja. Posameznika vodi k temu, da bi življenje živel polno in za sebe
smiselno.« (Etični kodeks delavcev na področju socialne pedagogike, 2004, str. 2)
To se lahko zgodi le v odnosu, tako z otrokovim notranjim kot tudi zunanjim svetom.
Giesecke (1999, v Krajnčan in Bajželj, 2007, str. 57) poudarja, da sta cilj pedagoškega odnosa
»vzgoja in izobraževanje mladih prek celote pedagoške osebe, saj se osebni duh razvija samo
skozi osebnega duha. Pedagoški učinek ne izhaja iz sistema veljavnih vrednot, temveč iz
prvotnega sebstva, resničnega človeka z resnično voljo, s katero je naravnan na resničnega
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človeka.« (prav tam) Tudi Maria Montessori govori o umetnosti služenja otrokovemu duhu,
pri čemer izpostavi duševni odnos med učiteljem in učencem, v katerem moramo otroku
pomagati, da deluje in uporablja svojo voljo (Montessori, 2008). Vendar ne svobodno voljo v
smislu, da bi počel vse, česar se domisli in kar si želi; temveč tisto, kar izhaja iz njega
samega, iz njegovih potreb in potencialov. »Samo na podlagi svobode in izkušnje okolja
lahko dejansko pride do človekovega razvoja.« (Montessori, 2008, str. 121)
Socialni pedagog se otroku približa z vzpostavljanjem odnosa, ki služi kot osnova za vzgojno
delo z uporabnikom. Po Kranjčanu in Bajželju (2007) je odnos kakovosten, kadar klient in
strokovnjak ustvarita varen prostor; to je za klienta znak, da strokovnjaku lahko zaupa. Odnos
ima tudi veliko vzgojno moč – premosti distanco, ki odtujuje socialnega pedagoga in
varovanca; pojavi se domačnost, s katero varovanca potegne v smer delovanja, da njegovo
delo samodejno želi opraviti in ga ne doživlja kot prisilo, kot nekaj mučnega (Krajnčan,
2018). M. Montessori (2008) govori o deviantnem otroku, ki ne mara svojega okolja, ker čuti,
da je v njem preveč težav, in postane uporen. Pedagogika uči, da poskušamo zmanjšati
oziroma odpraviti ovire v okolju, da bomo v otroku vzbudili sočutje in ljubezen, s katerima bo
premagal svoj odpor (prav). To pa je mogoče z vzpostavljenim odnosom in zaupanjem med
pedagogom in otrokom. L. Šugman Bohinc (2013) poudari, da je treba najprej ustvariti
kontekst začetne odnosne stabilnosti (nanaša se na kakovost odnosa med udeleženci
interakcije), v katerem se partnerji počutijo varne. Gre za vzajemno zaupanje v vire, moči,
sposobnosti in pričakovanja, da se sodelovanje razvija v smeri želenih ciljev – gre za
ustvarjanje vzdušja, v katerem se krepi občutek lastne vrednosti in upanje (prav tam).
3.2 KOMPETENCE ZA DELO
Vernooijeva (1995, v Kobolt in Dekleva, 2006) opredeli štiri glavne skupine kompetenc, ki so
temeljne za socialnopedagoško delo:
-

-

-

osebnostne kompetence: spoznavati in spoznati lastna stališča, vrednote, predsodke,
lastne čustvene odzive, pričakovanja, zavedati se svojih moči ter šibkosti in omejitev;
pridobivanje zadostnega in raznolikega teoretičnega ekspertnega znanja, ki
omogoča
»praktično
kompetenco«
–
poleg
splošnih
znanj
tudi
specifično/svetovalno/socioterapevtsko znanje;
sposobnost analitičnega razumevanja situacij uporabnikov v družbenih
kontekstih, kar zahteva zaznavanja in prepoznavanje socialnih situacij, vloge lastnih
zaznavnih mehanizmov v tem procesu, prepoznavanje konfliktnih situacij in
kompetenc za njihovo razreševanje;
kompetence ravnanja, ki se izkazujejo z etičnostjo posegov, pripravljenostjo za
samorefleksijo ter kreativnim iskanjem posameznim situacijam prilagojenih poti in
načinov reševanja oziroma poseganja.

Glavne kompetence povezujem tudi z montessori pedagogom, ki naj bi najprej poskrbel za
nenehen razvoj samega sebe. »Najprej mora svojo domišljijo ohranjati živo. V običajnih šolah
učitelj vidi samo neposredno obnašanje otrok. Ve, da mora paziti nanje in kaj jih mora naučiti.
Montessori učitelj pa vseskozi išče otroka, ki ga še ni. /.../ Znebiti se mora predsodkov, ki se
tičejo trenutne stopnje otrok. Raznolikost otrok ali bolje rečeno njihova manjša ali večja
deviantnost ga ne sme skrbeti. V svoji domišljiji mora videti en sam normaliziran tip otroka.
Verjeti more, da bo otrok pred njim pokazal svojo pravo naravo.« (Montessori, 2008, str. 288)
Razvoj strokovnjakovih osebnostnih kompetenc vpliva na strokovno delo. Tudi Maria
Montessori (2008) potrjuje, da se mora vzgojitelj/učitelj najprej naučiti obvladovati samega
sebe, da se otrokov duh lahko svobodno razmahne in pokaže svoje sposobnosti. Odrasli se
mora prilagoditi otrokovemu ritmu in psihološkim potrebam njegove rasti ter ga pri njegovih
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naporih ne moti (Montessori, 2009). Pri tem mu pomaga moralna občutljivost, ki si jo je
pridobil z izobraževanjem (Montessori, 2008). Vzgojiteljevo poslanstvo je natančno
določeno, čuti, da lahko samo ponižno pripravlja okolje in ni preveč vpleten (prav tam). V
luči socialnopedagoške stroke bi lahko rekli, da deluje iz perspektive »tu in zdaj« ter izhaja iz
otrokovih potreb, želja in potencialov.
Dodatna montessori izobrazba socialnemu pedagogu z novo pridobljenim znanjem omogoča,
da postane natančnejši opazovalec otroka. Z dobrim opazovanjem spoznava, kdaj je otrok
obvladal določene aktivnosti in gre lahko spet korak naprej s predstavitvijo materialov
(Devjak idr., 2013). Po predstavitvi materiala otrok poskuša aktivnost izvesti sam, vzgojitelj
pa opazuje od daleč, da zazna, ali se pojavijo težave. Vzgojitelj pri otroku opazuje, katere
stvari ga naravno zanimajo, kar ga vodi pri nadaljnjih usmeritvah pri otroku. Vsak dan
spremlja otroka, si zapiše svoje dejavnosti in posebna opažanja ter na ta način ozavešča in
bolje razume otrokove potrebe in nagnjenja. Ob tem mora zaupati v otrokov prirojeni
potencial in mu zagotoviti svobodo in možnosti, da ga bo razvijal (prav tam). Opazovanje bi
lahko razumeli kot izhodiščno točko za vzpostavljanje kakovostnega stika in razumevanje
otrokovih potreb. L. Šugman Bohinc (2013) našteje tri perspektive ravnanja, ki nas pri tem
vodijo: odprt prostor za pogovor (spodbudno in prijazno fizično okolje, učiteljeva govorica
telesa, čas), držo nevednosti (do otrok se obnaša kot nekdo, ki ne ve, kaj se ta hip dogaja v
njih, in se jim pridruži v njihovi aktualni zaznavi) in držo radovednosti (namesto drže
izvedenstva se loti raziskovanja, kje so otroci v razumevanju, doživljanju in vedenju ter
kakšne spodbude potrebujejo).
Po M. Montessori (2008) resnična pomoč ne pomeni odzvati se na vsak čustven dražljaj,
resnična pomoč ljubezen podredi disciplini in se pokaže kot nekaj naravnega in spontanega.
Najpomembnejši je duševni vidik odnosa med vzgojiteljem in otrokom, služiti otrokovemu
duhu in omogočiti, da svobodno voljo razvije na osnovi svobodne izbire in je sposoben
neodvisnega mišljenja (prav tam). »Če učitelj uspe zadostiti potrebam skupine otrok, ki so mu
zaupani, bo naenkrat videl vzcveteti lastnosti družbenega življenja. Radostno bo opazoval ta
družbeni izraz otrokove duše.« (Montessori, 2008, str. 293) Lahko bi rekli, da bo z refleksijo
lastnega dela zmožen prepoznati edinstvenost vsakega otroka in skupine kot družbe v malem.
Višje lastnosti človekove duše so pri deviantnem otroku navadno skrite, ko pa se bodo
pojavile, jih bo tak vzgojitelj, ki jih je že pričakoval, z veseljem sprejel (Montessori, 2008).
Na osnovi vzpostavljenega pedagoškega odnosa in v skrbi za stalno izpopolnjevanje v
temeljnih kompetencah lahko socialni pedagog z znanjem iz montessori pedagogike doprinese
h grajenju globljega odnosa. To mu je lahko tudi v pomoč, da s konkretnimi montessori
materiali prepoznava in deluje v odnosu do otroka, pri katerem se kažejo morebitni znaki
motečega vedenja – bodisi eksternaliziranega bodisi internaliziranega.

4 ANKSIOZNOST
4.1 OPREDELITEV ANKSIOZNOSTI
Kot sopomenko anksioznosti v literaturi večkrat zasledimo izraz tesnoba. Če primerjamo
izvorni pomen besed, ki izhajata iz latinske besede »anxietas«, ter vsebinsko opredelitev
besed, ugotovimo, da jim je skupen telesni vidik pojava in bolečina, ki jo občuti anksiozna
oseba (Hribar, 2007). Natančneje pa anksioznost v primerjavi s tesnobo vsebuje izrazitejšo
komponento telesnih občutkov in bolečine, se nanaša na konkretno izražanje nekega
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tesnobnega stanja pri človeku ter se uporablja bolj v psihološkem diskurzu oziroma diskurzu
empiričnih znanosti (prav tam).
Po klasifikaciji duševnih motenj je anksioznost pretirana, nerealistična tesnobnost in
zaskrbljenost in s tem povezana pričakovanja, ki se pojavljajo v zvezi s številnimi dogodki in
dejavnostmi, npr. s šolskim delom ali nastopom, kar spravlja otroka v stisko in vpliva na
njegovo početje (Hribar, 2002). Anksioznost je sestavljena iz občutkov nelagodja ali tesnobe,
zaskrbljenosti, bojazni in/ali strahu in je med najpogostejšimi duševnimi motnjami (Elliott in
Smith, 2010). Natančneje Erzar (2007) anksioznost opisuje kot neprijetno občutje telesne in
psihične napetosti ter hkrati zaskrbljenosti, ki je usmerjena v prihodnost.
Večina definicij anksioznosti zajema čustveno, vedenjsko in kognitivno komponento ter
občutek nevarnosti in grožnje (Kocmur, 1999). V nadaljevanju je natančneje predstavljena
vsaka od komponent.
Čustvena komponenta: Strah je osnovno čustvo anksioznosti (Kocmur, 1999). Milivojević
(2008, str. 490) pravi, da so strahovi »skupina čustev, za katera je značilno, da jih subjekt
doživlja, ko oceni, da je ogrožena katera izmed njegovih vrednot in da se ne bi mogel
ustrezno zoperstaviti objektu ali situaciji, ki ga ogroža«. L. Marjanovič Umek in M. Zupančič
(2004) predstavljata anksioznost kot neopredeljeno izkušnjo ogroženosti, neugodja in nemira,
ki se ga otrok ne more znebiti in ne zmore najti rešitve, saj v resnici ne ve, kaj ga skrbi.
Avtorici opomnita tudi na znano – dejansko – situacijo pri strahu in neznano – pričakovano –
ogrožajočo situacijo pri anksioznosti (prav tam).
Vedenjska komponenta: H. Smrtnik Vitulić (2007) poudarja različne oblike odziva
posameznika, ki doživlja strah, na situacijo – lahko se ji izogne, iz nje zbeži, pokaže svoj strah
ali se odzove z agresivnostjo. Elliott in Smith (2010) poimenujeta pripravljenost na soočenje z
nevarnostjo kot beg ali boj. N. Hribar (2002) pod vedenjske znake anksioznosti poleg
izogibanja šteje tudi grizenje nohtov, seganje po hrani itd.
Kognitivna komponenta: Vsebuje skrbi, kognitivna popačenja, težave pri odločanju, težave pri
reševanju problemov, motnje spomina in pozornosti, pretirano občutljivost in negativen
samogovor (Craig in Dobson, 1995, Huberty, 2005, Silverman in Treffers, 2001, vsi v
Kozina, 2016). Hribar (2002) našteje še zaznavo nevarnosti, negativne misli in samogovore
ter izgubo kontrole.
Nekateri avtorji dodajajo še fiziološko komponento, za katero Elliott in Smith (2010, str. 14)
pravita, da znaki vključujejo: »pospešen srčni utrip, dvig krvnega tlaka, vrtoglavico,
utrujenost, gastrointestinalne težave, bolečine na splošno, mišično napetost in krče, potenje«.
L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2004) navajata tudi prebavne motnje, oblivanje vročine
in mrazenja ter glavobol.
Poznavanje komponent je v veliko pomoč pri prepoznavanju anksioznosti – pri prepoznanem
in izraženem enem znaku anksioznosti (npr. slabosti, vrtoglavici, potenju) je možno
raziskovati tudi druge komponente (npr. raziskovanje morebitnih skrbi, prepričanj, občutkov)
(Kocmur, 1999).
4.2 DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA RAZVOJ ANKSIOZNOSTI
Za delo z otroki s čustvenimi in vedenjskimi težavami je ključno prepoznavanje prepleta
dejavnikov, ki so povod za določeno obliko motečega vedenja. Dobro poznavanje je lahko
ključ do iskanja načinov za njihovo odpravljanje oziroma premoščanje.
Elliott in Smith (2010) pravita, da k izvoru anksioznosti prispevajo trije veliki dejavniki:
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-

genetika (biološka dediščina),
starševski stil (način vzgoje),
travmatski dogodki.

Velikokrat anksioznost izvira iz kombinacije vzrokov – morda povezava genov in travme,
travme in vzgoje ali pa celo vseh treh dejavnikov. »Pri nikomer ne moremo z gotovostjo
določiti natančnega vzroka za anksioznost.« (Elliott in Smith, 2010, str. 48)
V splošnem velja, da anksioznost nastane, ko organizem zazna nevarnost, ki se lahko pojavi v
zunanjem okolju, ali pa je zaznana nevarnost posledica posameznikovega specifičnega
procesiranja informacij (Kabza in Meyendorf, 1998). Podobno tudi Hribar (2002) dejavnike
za pojav anksioznosti deli na zunanje (okolje) in notranje (biološke značilnosti in odzivnost,
pomanjkanje veščin, fizično zdravje). Nekateri avtorji poudarjajo bolj biološke, okoljske in
osebne dejavnike (Stallard, 2009), drugi pa biološke, kognitivne in vedenjske (Silverman in
Treffers, 2001, v Kozina, 2016).
Kozina (2016) povzema, da večina raziskovalcev meni, da do nastanka anksioznosti pride
zaradi skupnega delovanja več dejavnikov, pri čemer lahko en dejavnik vodi do različnih
težav ter hkrati do enakih težav lahko vodijo različni dejavniki in vzroki.
4.2.1 DEDNOST
Na podlagi genetskih dejavnikov lahko v splošnem pojasnimo 30 % variance anksioznih
motenj (Lowe in Raad, 2008, Silverman in Treffers, 2001, v Kozina, 2016), pri čemer je
najbolj izpostavljena značilnost temperamenta inhibicija vedenja (Hubery, 2005, Silverman in
Treffers, 2001, prav tam). Inhibicija vedenja napoveduje anksioznost v krajših časovnih
razmikih, ne pa tudi v daljših; vendar ne razvijejo anksioznosti vsi otroci z izraženo inhibicijo
vedenja (prav tam).
Lesch in sodelavci (1996, v Papalia idr., 2003) odkrivajo vpliv genov na osebnostne poteze in
prikažejo domnevno povezanost 10 do 15 genov z anksioznostjo. Podobno trdi Bourne
(2014), da ob enakem genskem ustroju, kot ga ima nekdo s fobijami ali anksioznostjo, obstaja
dvakrat verjetnejša rizičnost za fobičnost ali anksioznost. Bourne (prav tam) predstavi študije
enojajčnih dvojčkov, ki dokazujejo, da ob prisotnosti anksiozne motnje pri enem izmed
dvojčkov obstaja 31- do 88-odstotna verjetnost, da jo bo imel tudi drugi. V raziskavah, v
katerih so ugotavljali vpliv dednih faktorjev na socialno plašnost, so ugotovili povezanost
socialne plašnosti in nižje sociabilnosti bioloških staršev s socialno plašnostjo otrok, vendar je
ta nizka (Puklek Levpušček, 2006). Nadalje poudarjajo, da socialno plašnost pri otroku lahko
krepi zlasti socialno izolirano in čustveno manj odzivno družinsko okolje (prav tam).
Bourne (2014) povzema, da dednost povzroči, da se rodiš z odzivnejšim in razdražljivejšim
živčnim sistemom; doživetja v otroštvu, pogojevanje in stres pa prispevajo k temu, da kasneje
razviješ določeno vrsto anksiozne motnje. Na pojavnost vplivajo tudi kognitivni in osebni
dejavniki, vezani na procese učenja (Stallard, 2009), ter anksioznost pri starših. Starši so tako
lahko vir genetskega vpliva (na osnovi lastnosti temperamenta) ter hkrati vzgojnega vpliva
(Kozina, 2016). Z visoko izraženo anksioznostjo se povezujeta tako pretiran nadzor (kar
zavira razvoj avtonomnosti) kot tudi pomanjkanje nadzora (kar povzroča večanje občutka
negotovosti (prav tam).
V nadaljevanju je natančneje opisana povezanost temperamenta in pojavnosti anksioznosti v
obdobju malčka in zgodnjega otroštva.

17

4.2.2 TEMPERAMENT
Pri razumevanju in razlagah otrokovega socialnega razvoja se velikokrat (poleg starševskega
vzgojnega stila) pozablja na otrokove temperamentne in osebnostne značilnosti, »po katerih
se že predšolski otroci pomembno razlikujejo med seboj in so dejansko eden bolj zanesljivih
napovednikov tudi v razvoju otrokovega socialnega prilagajanja in socialnih kompetenc«
(Stritih, 2011, str. 76). Po A. Mikuš Kos (2017) ima temperament lahko varovalno funkcijo –
pozivno vpliva na duševno zdravje – ali pa predstavlja dejavnik tveganja – je soudeležen pri
psihosocialnih težavah in razvoju duševnih motenj.
Buss in Plomin (1984, Zupančič, 2009a) opredelita tri sestavine temperamenta: negativno
čustvovanje, raven dejavnosti in sociabilnost. Za razumevanje anksioznega delovanja otroka v
obdobju otroštva sta najpomembnejši sestavini negativno čustvovanje in raven dejavnosti.
Moč čustvenega odzivanja v negativnem vzburjenju (distresu) lahko variira od skoraj
stoičnega pomanjkanja odzivnosti do zelo močnih odzivov (Zupančič, 2009a). Distresni odziv
se v obdobju dojenčka in malčka razvija v dva ločena načina čustvenega odzivanja – strah in
jezo. Plašni dojenčki in malčki se začnejo izogibati neprijetnim dražljajem, jezni pa v
distresnih situacijah dejavno protestirajo. Raven dejavnosti vključuje tempo posameznikove
dejavnosti (živahnost) in vitalnost, energičnost njegovega delovanja, ki lahko variira od
otopelosti do pretirane dejavnosti. Posledično je s tem povezana tudi sociabilnost, ki se nanaša
na težnjo po druženju in vključuje tudi naklonjenost in pozitivno odzivanje na druge (prav
tam).
Podobno je Kagan (1989, v Puklek Levpušček, 2006) identificiral dve značilnosti vedenja v
najzgodnejšem otroštvu, na podlagi katerih lahko napovedujemo kasnejše plašno in anksiozno
vedenje otrok: pogostost motorične aktivnosti in negativnega čustvovanja. Pogosta motorična
vznemirjenost otrok in izražanje negativnih čustev sta posledici povečane vzdražljivosti na
področjih limbičnega sistema. Tudi drugi avtorji so odkrili fiziološko podlago inhibiranega
vedenja, za katerega Kagan idr. (1988, v Puklek Levpušček, 2006) pravijo, da je pri dojenčkih
vidno kot pogosta razdražljivost in nespečnost ter pretirana opreznost in zadržanost v novih
situacijah v otroštvu in v kasnejših razvojnih obdobjih. Matere so svoje vedenjsko inhibirane
štiriletnike opisale s sledečimi oblikami vedenja (Reznick idr., 1984, v Puklek Levpušček,
2006):
-

doma je ubogljiv,
drugi otroci imajo dominantno vlogo nad njim,
redka vzburjenost ob frustraciji,
plašnost v začetnem stiku z neznanimi otroki,
v stiku z neznano odraslo osebo ne govori,
je tih otrok,
v skupini otrok se ne znajde dobro.

Caspi s sodelavci (2000) je v študiji spremljal novozelandske otroke od njihovega tretjega leta
starosti do zgodnje odraslosti. S pristopom, ki je osredotočen na posameznika, so odkrili pet
homogenih temperamentnih tipov otrok: dobro prilagojene, otroke s pomanjkljivim
nadzorom, zavrte (s pretiranim nadzorom), samozavestne in zadržane (prav tam).
Po M. Zupančič in T. Kavčič (2009) so se triletniki uvrstili v tri skupine, ki so podobne
temperamentnim vzorcem Thomasa in S. Chess (1984). Temperament s pomanjkljivim
nadzorom (zajemal je 10 % otrok) je spominjal na težavnega otroka, zavrti (8 % otrok) na
počasnega in dobro prilagojeni (40 % otrok) na lahko vzgojljivega otroka (Zupančič in
Kavčič, 2009). Triletni otroci s pomanjkljivim nadzorom so v primerjavi z otroki drugih tipov
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temperamenta, v otroštvu in mladostništvu izražali več pozunanjanja težav (npr. pretepanje,
laganje, nasprotovanje), v mladostništvu pa tudi več ponotranjanja težav (npr. zaskrbljenost,
hitro vznemirjenje in jok). V zgodnji odraslosti so imeli ti več težav z nezaposlenostjo in
pogostejše konflikte v medosebnih odnosih. Posamezniki z zavrtim tipom temperamenta so
bili v otroštvu neiniciativni, neodzivni v socialnih odnosih, nesproščeni, anksiozni, plašni in
nezaupljivi, v mladostništvu pa so izražali več ponotranjanja težav kot otroci z drugačnim
tipom temperamenta. V zgodnji odraslosti sta bili zanje značilni nizka raven socialne opore in
razmeroma pogosta depresivnost. Caspi (2000) zaključuje, da značilnosti posameznikov iz teh
dveh tipov temperamenta in iz dobro prilagojenega tipa ostajajo zmerno stabilne vsaj do
zgodnje odraslosti.
Predšolski otroci z zavrtim tipom temperamenta se redkeje vključujejo v skupinsko igro z
vrstniki, v interakcijah z drugimi otroki so plašni in zadržani ter med domišljijsko igro redkeje
izražajo čustva, kar igra pomembno vlogo v začetnih socialnih stikih z vrstniki (Zupančič in
Kavčič, 2009). Graziano idr. (1998) ugotavljajo, da je kakovost vrstniških odnosov pri
predšolskih otrocih pozitivno povezana z njihovo prilagodljivostjo in sociabilnostjo ter
negativno povezana s plašnostjo in negativnim čustvovanjem. Tip temperamenta soodloča, v
kolikšni meri bo posameznik zadovoljil pričakovanjem in zahtevam zunanjega okolja, »po
naravi plašen otrok pa se težko uveljavi v sodobni šolski in socialni tekmi« (Mikuš Kos, 2017,
str. 105).
M. Montessori (2008) omenja t. i. šibke otroke, ki bi jih po Caspiju s sodelavci (2000) lahko
primerjali z otroki z zavrtim tipom temperamenta. T. i. šibki otroci so po naravi bolj pasivni,
brezbrižni, jokajo, poskušajo ostale pripraviti do tega, da bi jim stregli, vse jim zbuja strah,
zato se oklepajo odraslih (Montessori, 2008). Nadalje govori o teh otrocih, kot da so le redko
deležni tolikšne pozornosti. Starši menijo, da je dober in ubogljiv, ker ne dela nič narobe,
oklepanje pa razumejo kot znak naklonjenosti. Pogosto pravijo, da »je sicer zdrav, a zelo
občutljiv in vse ga prestraši« (prav tam).
Raziskovalci poudarjajo pogosto podobnost med temperamentom otrok in staršev, gre za
korelacijo med genotipom in okoljem, pri čemer okolje, ki ga starši ustvarjajo, spodbuja
genetske težnje, ki so jih otroci podedovali (Caspi, 2000). Ustreznost okoljskih odzivov na
otrokove temperamentne značilnosti lahko npr. pri malčkih s težavnim temperamentom vpliva
na kasnejše vedenjske težave (Zupančič, 2009a).
Pri otroku s t. i. zahtevnejšimi temperamentnimi značilnostmi morajo odrasli prilagoditi
pričakovanja in zahteve otrokovim zmogljivostim, hkrati pa razvijati deficitarna področja ter
iskati popravke za pomanjkljivosti v otrokovih močnih področjih (Mikuš Kos, 2017). To
pomeni, da poznavanje otrokovih temperamentnih značilnosti lahko z razumevanjem in
ustrezno pomočjo premostimo in preprečimo eskalacijo v morebitne čustveno-vedenjske
težave. Kot pravi A. Mikuš Kos (2017, str. 111), »otrok s temperamentno lastnostjo, ki
otežuje proces socializacije, še ni otrok s psihosocialno motnjo ali duševno motnjo«. Hkrati pa
Albaugh (2016, v Mikuš Kos, 2017) opozarja, da je velika plašnost v obdobju zgodnjega
otroštva lahko zametek za pojavnost anksiozne motnje v obdobju odraslosti. Podobno
razmišlja Shapiro (2003), ki pravi, da je pri otrocih s plahim temperamentom večja verjetnost,
da se bodo običajni razvojni strahovi iz otroštva ohranili in prenesli tudi na druge okoliščine.
4.2.3 NAVEZANOST
Navezovanje je razvoj notranjega sistema, čigar funkcija je vzpostavitev bližine med otrokom
in staršem, da lahko otrok v plašljivih situacijah pri starših poišče potrebno gotovost, varnost,
tolažbo in zaščito (Bowlby, 1969/1982, v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014). Erzar in K.
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Kompan Erzar (2011) poudarjata, da otrok za zdrav psihični in socialni razvoj v prvih letih
življenja potrebuje varen, čustveno spremljajoč in čim bolj nepretrgan odnos z materjo ali
skrbnikom. Če tega ne doživi oziroma je mama z njim ravnala na nekonsistenten način –
včasih je bila pretirano zaščitniška in naklonjena, drugič pretirano nepopustljiva in zahtevna –
bo velika mera tesnobe in strahu iz teh izkušenj spremljala otroka tudi v situacijah, ko ne bo
nobene očitne nevarnosti. Če se izkušnjam pridružijo še značajske poteze in telesne
predispozicije, pri otroku obstaja možnost za razvoj tesnobnih motenj (prav tam).
Kakovost dojenčkove in malčkove navezanosti na referenčno osebo je v največji meri
(velikost povezanosti je zmerna) odvisna od vedenja te osebe do otroka (Cassidy in Berlin,
1994; Cugmas, 2001a; Isabella, 1993; Isabella in Belsky, 1991; Teti, Gelfand, Messinger in
Isabella, 1995; v Zupančič, 2009b), v manjši meri pa od otrokovega temperamenta. Poleg tega
rezultati metaanalize 34 študij kažejo, da je bila problematičnost mam (osebnostne težave,
klinične motnje, trpinčenje in zloraba ter s tem povezano vedenje mam do otroka) povezana z
ogroženo navezanostjo otroka, medtem ko je imela problematičnost otroka (npr.
nedonošenost, razvojni zaostanki, težaven vzorec temperamenta) le majhen učinek na
kakovost navezanosti (van IJzendoorn, Goldberg, Kroonenberg in Frenkel, 1992, v Zupančič,
2009b).
Od okoliščin, ki negativno vplivajo na starševsko skrb za otroka, Erzar in K. Kompan Erzar
(2011) na prvo mesto postavljata kronični stres, tesnobnost ter depresivnost. Kronični stres
praviloma povzročajo neprepoznani viri strahu in groze, za katere ljudje ne najdejo pravih
odgovorov in rešitev. Situacijo pogosto kontrolirajo z brezplodnim premišljevanjem in
tuhtanjem, umikom vase in molčanjem ter čustveno zamrznjenostjo in pasivnostjo, ki je otrok
ne razume in zato dojema starše kot nedostopne, odsotne in odtujene (prav tam). Raziskave
kažejo, da materina depresivnost prispeva k otrokovi ne-varni navezanosti ter posledično k
pogostejšim vedenjskim simptomom in simptomom internalizacije (Campbell idr., 2004). Ti
so še posebej poudarjeni pri deklicah (prav tam). Po drugi strani pa je tudi sama depresivnost
pri odraslih največkrat odraz nekdanje ne-varne navezanosti in pretirane ali vsiljene
samostojnosti, ki se šele v odrasli dobi izkaže za popolnoma nefunkcionalno in škodljivo, saj
posameznika zapre v svet otroške nemoči strahu in pasivnosti (Erzar in Kompan Erzar, 2011).
»Kakovost zgodnje navezanosti se odraža v otrokovem kasnejšem odnosu z referenčnimi
osebami znotraj in zunaj družine ter na različnih področjih njegovega kasnejšega delovanja.«
(Zupančič, 2009b, str. 269) M. Zupančič (2009b) ter Erzar in K. Kompan Erzar (2011)
poudarjajo, da varna navezanost predstavlja varovalni dejavnik zoper zunanje vire stresa in je
spodbuda za nadaljnji razvoj, različni vzorci ogrožene navezanosti pa so lahko dejavnik
tveganja.
Kakovost zgodnje navezanosti ima povezavo tudi z otrokovim čustvenim razvojem.




Izogibajoče navezani dojenčki so minimalno izražali negativna čustva (žalost, strah,
jezo) in v obdobju malčka nekoliko pogosteje pozitivna čustva (Berlin in Cassidy,
1999; Cassidy, 1994, v Zupančič, 2009b). G. Kochanska (2001, v Zupančič, 2009b) je
ugotovila, da od 14 meseca starosti naprej izogibajoče navezani otroci izražajo vse več
strahu.
Upirajoče (ambivalentno) navezani dojenčki so v razvoju vse pogosteje izražali
negativna čustva (zlasti jezo in sovražnost v odnosih z vrstniki), vendar le v
kontekstih, ki aktivirajo sistem navezanosti (npr. ločevanje in snidenje z ljudmi ali v
odnosu do specifične osebe), ne pa tudi v drugih kontekstih. V 14 mesecu starosti
upirajoči malčki izražajo največ strahu in bojazni ter najmanj veselja v primerjavi z
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varno in izogibajoče navezanimi malčki. (Berlin in Cassidy, 1999; Cassidy, 1994 v
Zupančič, 2009b). V tej starosti lahko distres povzročajo celo situacije, ki naj bi
vzbujale veselje in radost. Podobno je G. Kochanska (2001, v Zupančič, 2009b)
ugotovila, da od 14 meseca starosti naprej ambivalentno navezani otroci na splošno
izražajo vse manj veselja.
Dezorganizirano nevezani otroci pa po G. Kochanska (2001, v Zupančič, 2009b)
izražajo vse več jeze, medtem ko je pri varno navezanih jeze vse manj.

Vrsta navezanosti se kaže tudi v značilnostih malčkovega prilagajanja na socialno okolje, ki
so razvrščene na treh bipolarnih dimenzijah čustvenega izražanja: veselje – potrtost,
zaupljivost – anksioznost in strpnost – jeza (Zupančič, 2009b). Osredotočili se bomo
predvsem na drugo dimenzijo, ki odraža stopnjo, do katere otrok čuti varnost v skupini (bodisi
v družini ali zunaj nje). Zaupljivi malčki so radovedni in pri raziskovanju okolja sproščeni,
zaupajo vase in se ugodno prilagajajo na novosti (nove ljudi, situacije, stvari). V nasprotju s
tem pa so anksiozni malčki plašni, zaskrbljeni, zadržani do ljudi in stvari, boječi in izražajo
vedenja, značilna za otroke, mlajše od njih (prav tam).
O delovanju otroka v socialnem okolju pišeta tudi Erzar in K. Kompan Erzar (2011), ki
ambivalentno navezane otroke v predšolskem obdobju opišeta kot nesamostojne in negotove,
prestraši jih že manjša ovira, kar jih potisne v pasivnost. Ker imajo malo pozitivnih izkušenj
pri premagovanju težav in vso pozornost usmerjajo v iskanje pomoči in pozornosti, je njihova
reakcija v novih situacijah pretirana in se ne morejo osredotočiti na trenutne okoliščine. V
nepoznanih situacijah delujejo nemočno, pasivno in prestrašeno; v znanih pa jezno in
obrambno (prav tam). Otroški ambivalentni stil navezanosti ustreza v najstniških letih in v
odraslosti stilu preokupirane ali tesnobne navezanosti. Včasih se zdi, da se ti posamezniki
pretirano posvečajo otroštvu in zgodnjim izkušnjam, ko so skušali ugajati svojim staršem ali
se kar preveč očitno postaviti na njihovo stran. Tesnobno navezani posamezniki se težko
pomirijo glede lastnih nepopolnosti in nepopolnosti drugih (prav tam).
Dezorganizirano navezani otroci pri starosti enega leta se tudi kasneje v življenju vedejo
neobvladljivo, nasilno in nemirno (Erzar in Kompan Erzar, 2011). Pri njih je opaziti tudi več
disociativnega vedenja (nenadni prelomi, preskoki ali zastoji v zaznavanju, spominu, identiteti
ali zavesti). Pri šestih letih se vedenje uredi v vzorec, v katerem otrok na videz prevzame vso
kontrolo, ki se kaže kot prisiljevanje in nadziranje staršev, ki ga spremlja tudi poniževanje in
zavračanje. Na eni strani otroci do staršev izražajo sovraštvo, na drugi pa so izjemno
zaščitniški in pozorni (prav tam).
Če otrok ima osebo, na katero bi se lahko navezal, vendar pri tej osebi ne more poiskati
varnosti v času stiske oziroma takrat, ko bi želel raziskovati okolico, kaže negotovost,
tesnobnost in prestrašenost, le da svoj strah izraža skozi vedenje, ki njegovo notranjo stisko
prikriva (Erzar in Kompan Erzar, 2011). Tipično prikrivanje lastne stiske je kompulzivna skrb
za odraslega skrbnika, ki je značilna za nekatere dezorganizirano navezane otroke (prav tam).
Skrbniki oziroma matere teh otrok običajno preživljajo v tistem času težavno in stresno
obdobje v svojem življenju, ki ima vse znake posttravmatske stresne motnje, kar pomeni, da
se v njihovo doživljanje, razmišljanje in čustvovanje vrivajo stare travme (prav tam). Podobno
sta raziskala Schechter in Willheim (2009, v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014), ki pravita, da
če otrok ob osebi, na katero bi lahko bil navezan, ne more iskati varnosti, ko je v stiski ali ko
bi rad raziskoval okolje, v svojem vedenju kaže nekakšen brezbrižen odnos do nevarnosti in
se pogosto poškoduje. Lahko pa se intenzivno oklepa svojega skrbnika oziroma je popolnoma
ustrežljiv in prilagodljiv ali pa skrbi za svojega skrbnika v obliki obrnjene navezanosti. V
vseh teh primerih je otrok v sebi negotov, prestrašen in tesnoben, le da svoj strah izraža skozi
vedenje, ki njegovo stisko prikriva (prav tam).
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4.2.4 VZGOJA
Starši pri vzgoji otrok sledijo različnim vzgojnim stilom in se na različne načine odzivajo na
otrokove potrebe. Diana Baumrind (1971, v Papalia idr., 2003) predstavi tri vzgojne sloge.
-

-

-

Pretirano oblastni starši vzgajajo po avtoritarnem stilu, otroke želijo podrediti
določenim normam in jih ob kršenju pravil kaznujejo, zato otroci postanejo
nezadovoljni, introvertirani in nezaupljivi.
Starši z nedoslednimi odzivi vzgajajo po permisivnem stilu in cenijo samoizražanje in
samoregulacijo, otroke redko kaznujejo in jih ne nadzorujejo; otroci se posledično
zdijo nezreli, z manj samonadzora in želje po raziskovanju.
Obstaja še avtoritativni vzgojni stil, pri katerem starši cenijo otrokovo individualnost
in hkrati poudarjajo družbene omejitve; njihovi otroci pa so samostojni, imajo največ
samonadzora, so asertivni, radovedni in zadovoljni (prav tam).

Po Elliott in Smith (2010) tveganje za razvoj anksioznosti pri otrocih predstavljajo naslednji
vzgojni stili:
-

Pretirano zaščitniški: Ščitijo pred vsakršnim stresom ali škodo. Otroci se nikoli ne
naučijo prenašati strahu, tesnobe ali frustracije.
Pretirano oblastni: Upravljajo z vsemi otrokovimi aktivnostmi in posledično odvračajo
otroke od samostojnosti ter hranijo odvisnost in anksioznost.
Nedosledni odzivi: Otrokom postavljajo nedosledna pravila in omejitve. Otroci zaradi
zmede nimajo nadzora nad tem, kaj se jim v življenju zgodi, in postanejo anksiozni.

Bourne (2014) našteva še naslednje okoliščine iz otroštva, ki lahko povzročijo dovzetnost za
razvoj anksioznih motenj:
-

-

-

-

Starši svet prikažejo kot zelo nevaren. Otrok posledično samodejno omeji svoje
raziskovanje in tveganje. V odraslosti se to kaže kot pretirana zaskrbljenost in preveč
ukvarjanja z varnostjo.
Starši so preveč kritični in postavijo pretirano visoka merila. Otroci, ki odraščajo s
kritičnimi in perfekcionističnimi starši, vedno nekoliko dvomijo, ali so dovolj dobri,
zato si nenehno prizadevajo ustreči staršem in si zagotavljajo njihovo odobravanje.
Ker so odraščali z občutkom negotovosti, lahko postanejo zelo odvisni od varne osebe
ali kraja in se omejujejo pri udeležbi v javnih in socialnih situacijah, v katerih tvegajo
osramočenje. Pogosto postanejo izjemno perfekcionistični in samokritični (ter kritični
do drugih).
Čustvena negotovost in odvisnost. Okoliščine, ki ustvarjajo negotovost, lahko
kasneje v življenju vodijo v pretirano oklepanje in odvisnost. Pretirana kritika in
perfekcionistična merila staršev so pogosto vir negotovosti za ljudi, ki v odraslosti
razvijejo anksiozne motnje. Vendar lahko tudi zanemarjanje, zavrnitev, zapustitev
zaradi ločitve ali smrti ter telesna ali spolna zloraba ustvarijo tiste vrste osnovno
negotovost (in tudi čustveno odvisnost), ki lahko povzroči anksiozne motnje.
Starši zatrejo izražanje občutkov in asertivnost. Starši lahko zatrejo prirojeno
sposobnost izražanja čustev in odločnega nastopa; to se kaže v nenehnem oštevanju ali
kaznovanju, če otrok kaj jasno pove, ravna impulzivno ali se razjezi. Če je lastno
izražanje vzgibov in občutkov zatirano, lahko njihovo prebujanje v stresu prinese
anksioznost ali celo paniko.

V luči številnih kombinacij in vplivov na otrokov vedenjski odziv A. Kozina (2016) razlaga
vpliv starševskega vedenja skozi krožni model, v katerem otrok s svojimi temperamentnimi
22

značilnostmi (kot sta npr. pogosta vznemirjenost in visoka čustvenost) pri starših spodbudi
določene vedenjske vzorce (npr. pretirano zaščitniško vedenje), ki dodatno okrepi anksioznost
otroka (npr. otroku sporoča, da ne zmore sam, da so njegova negativna pričakovanja
utemeljena). Tudi Erzar in Kompan Erzar (2011) podobno menita, da duševnih motenj ne
moremo pojasniti z enim samim vzrokom ali celo eno samo skupino vzrokov, npr. bioloških,
socialnih ali genetskih. Za razumevanje motenj v otroštvu izpostavita tudi izraza (prav tam):
-

ekvifinalnost, ki nakazuje na to, da do izbruha istih motenj navadno pripeljejo različne
razvojne poti, kakor tudi zdravljenje iste motnje poteka po različnih poteh ter
multifinalnost, ki nakazuje, da v razvoju psihopatologij sodeluje veliko heterogenih
dejavnikov, od katerih noben ni zadosten razlog za nastanek motnje, temveč se
povezuje z drugimi vzroki ali dejavniki tveganja; isti vzroki so vključeni v etiologijo
različnih motenj.

4.2.5 TRAVMATIČNA IZKUŠNJA
Otrok lahko v zgodnjem otroštvu doživi različne nepredvidljive dogodke, ki prinašajo
spremembe in vplivajo na njegov razvoj. Shapiro (2003) opozarja na različne vire pretresov,
ki jih loči na tiste, ki se pojavljajo v daljšem časovnem obdobju (npr. zloraba ali nasilje v
družini), ter enkratne dogodke (npr. smrt enega od staršev, zdravljenje v bolnišnici, naravna
nesreča ali huda prometna nesreča). Gre za doživetje t. i. travmatskega dogodka, ki je po T.
Samec in V. Slodnjak (2001) več kot običajno stresno doživetje. Travmatski dogodek je
»dogodek ali dogajanje, katerega stvarne razsežnosti po svoji naravi ali po svoji intenziteti
presegajo običajna stresna doživetja in pri skoraj vseh ljudeh povzročajo grozo, trpljenje in
psihofiziološke motnje« (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000, str. 11). Travmatični dogodek lahko
močno vpliva na čustveni, vedenjski, kognitivni, socialni in telesni razvoj otroka (Erzar,
2007). Ostanki posledic otroške travme na različnih področjih razvoja prispevajo k mnogim
duševnim motnjam, tudi anksioznosti in anksioznim motnjam, kot so panična motnja, PTSM
in generalizirana anksiozna motnja (Cvetek, 2009).
Po travmatskem dogodku otrok potrebuje varno okolje, v nasprotnem primeru lahko pride do
posledic v otrokovem psihosocialnem razvoju (Samec in Slodnjak, 2001). Shapiro (2003)
pravi, da se nekateri, kljub večini, ki si po travmatičnem dogodku opomore in kaže le blage in
prehodne znake, srečajo tudi s hudimi težavami, kot so depresija in psihosomatske težave
(glavobol, bolečine v trebuhu) (Shapiro, 2003). Za predšolske otroke so po duševnem pretresu
značilni najrazličnejši strahovi – najdovzetnejši so za nočne strahove, bojijo se tudi vetra,
dežja, postanejo lahko izrazito zaprti vase in nedostopni za starše oziroma glasnejši in
agresivnejši, nezaupljivi, otopeli, včasih jih spremlja regresija (prav tam). Številne raziskave
tudi kažejo, da na začetek motenj razpoloženja nedvomno vplivajo stresni življenjski dogodki
iz otroštva (Nemeroff, 2004, v Cvetek, 2009).
Osrednje čustvo kot posledica travmatskega dogodka je strah in z njim groza ob
spremljajočem občutku nemoči (Mikuš Kos in Slodnjak, 2000). Po Milivojeviću (2008) vrsto
strahu, ki nastane kot posledica travmatične izkušnje, imenujemo travmatski strah. Gre za
naučen strah – ali skozi neposredno izkušnjo ali skozi izkušnjo drugih, ki so osebi definirali
ogrožajoč pomen objekta (prav tam).
4.3 VRSTE ANKSIOZNOSTI
V pričujočem poglavju se bom dotaknila vrst anksioznosti, ki jih lahko zaznamo že zelo
zgodaj. Kot smo že videli, so nekatere vrste anksioznosti t. i. razvojno specifične (separacijska
anksioznost, 8-mesečna tesnoba, strah pred izničenjem, strah pred izgubo objekta) (Praper,
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1992). Težko je razlikovati med razvojno specifičnimi anksioznostmi in anksioznostmi v
pravem pomenu besede. Praper (1992) govori o nevrozah in opozarja, da moramo
mentalnemu zdravju otrok posvetiti pozornost ter začeti z zgodnjim obravnavanjem in
preventivnim delovanjem, saj se dejavniki kasnejše motenosti pojavljajo že zgodaj. V obdobju
otroštva najpogosteje opazimo separacijsko anksioznost, se pa lahko ta in ostale naštete vrste
začnejo pojavljati v obdobju otroštva in tudi kasneje.
4.3.1 SEPARACIJSKA ANKSIOZNOST
»Previdnost (anksioznost) do neznanih ljudi je otrokov izraz strahu ali previdnega vedenja kot
odziv na neznane ljudi.« (Zupančič, 2009b, str. 261) Vzporedno s previdnostjo do neznanih
ljudi se v razvoju navadno pojavi tudi separacijska anksioznost (Puklek Levpušček, 2006).
»Separacijska anksioznost je otrokov distresni odziv na ločitev od znane osebe, s katero je
vzpostavil medsebojno naklonjen odnos.« (Zupančič, 2009b, str. 261)
Separacijska tesnoba hkrati zajema tako otrokov normalni strah pred ločitvijo od matere ali
skrbnika v drugi polovici prvega leta starosti kakor tudi pretiran strah pred ločitvijo od
bližnjih oseb, ki se lahko pojavi kadarkoli v življenju posameznika (Erzar in Kompan Erzar,
2011). To potrjuje tudi Milivojević (2008), ki opozarja, da strah lahko sproži vsaka
življenjska situacija, ki je podobna zapuščanju ali ločevanju, tako da separacijski strah lahko
nastaja tudi ob drugih čustvih (npr. ljubosumju ali žalosti).
Podobno razmišljata Elliott in Smith (2010), ki separacijsko anksioznost razlagata kot naravni
del razvoja, vendar opozarjata, da je – ob strahu pred ločitvijo od staršev po 4. letu starosti s
spremljajočimi spodaj naštetimi znaki – potrebno ukrepati:
-

pretirana stiska, ko je otrok ločen od skrbnikov ali takšno ločitev pričakuje;
prekomerne skrbi, da se bo staršem ali skrbnikom kaj zgodilo;
trmasto izogibanje šoli ali drugim aktivnostim zaradi strahu pred ločitvijo;
odklanjanje odhoda v posteljo, če v bližini ni staršev oziroma skrbnikov;
pogoste nočne more o ločitvi;
pogosti glavoboli, bolečine v trebuhu ipd.

Odlašanje s pomočjo takemu otroku lahko pripelje do razvoja separacijske anksiozne motnje,
ki se povprečno pojavi med sedmim in osmim letom starosti. Velika večina otrok po treh ali
štirih letih ne izpolnjuje več diagnostičnih kriterijev za motnjo, lahko pa se razvije v druge
težave, še posebej depresijo (prav tam).
4.3.2 SOCIALNA ANKSIOZNOST
Previdnost do neznanih ljudi in separacijska anksioznost sta najzgodnejši obliki socialne
anksioznosti, vendar še nimata vseh atributov, s katerimi označujemo socialno anksioznost.
Strahova se pojavita pri večini otrok, saj sta posledici otrokovega navezovanja na eno osebo
in znanilca začetka procesa separacije od pomembne osebe ter hkratnega strahu pred
samostojnim delovanjem. Otrok pred drugim letom starosti še nima popolnoma usvojene
konstantnosti domače osebe (otrok ni prepričan, da se bo po ločitvi vrnila), tesnobnost pa mu
povzroča tudi zaznavanje neskladja med novo situacijo in miselno predstavo znanih dogodkov
(Puklek, 1998, v Puklek Levpušček, 2006).
Zgodnjo obliko socialne plašnosti (bojazljivo plašnost) imenujemo tudi socialna inhibicija, ki
jo označuje zadržanost v novih socialnih situacijah. Socialna plašnost v otroštvu je posledica
dveh konfliktnih vedenjskih sistemov v odnosu z neznanci, in sicer previdnosti (tendence k
umiku) in sociabilnosti (tendence k približevanju). Buss (1980, v Puklek Levpušček, 2006)
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omenja tudi drugo obliko socialne plašnosti, to je plašnost zaradi pozornosti nase in zadrego.
Plašnost zaradi pozornosti nase, za razliko od zgodnjih socialnih strahov, opredeljuje
zaposlenost s socialnim vrednotenjem. Takšno vedenje lahko pri nekaterih otrocih opazimo že
pri 3 letih, pri večini otrok pa od 5. do 6. leta starosti (Puklek Levpušček, 2006).
Zgoraj naštete oblike socialne anksioznosti so specifične za določeno razvojno obdobje,
vendar kasneje navadno izzvenijo. Elliott in Smith (2010) pa govorita o socialni fobiji, ki
navadno ni diagnosticirana do 10. leta starosti, saj jo je težko ločiti od sramežljivosti. Če se
strahovi pred neznanimi vrstniki in odraslimi ne izboljšajo do nekje 3. leta starosti, je
potrebno biti pozoren, ali gre za resno težavo (prav tam). Bourne (2014) dodaja, da se
socialne fobije najpogosteje začno med 11. in 19. letom starosti. V nekem obdobju v življenju
se s socialno fobijo spopada do 14 % odraslih, dvakrat pogosteje ženske kot moški (prav tam).
4.3.3 FOBIJE
Večina majhnih otrok se na neki točki boji teme ali pošasti v omari, vendar zaskrbljujoče
postane, če je strah tako intenziven, da pomembno moti vsakdanje življenje. Tipična starost
pričetka prave fobije je 8 ali 9 let (Elliott in Smith, 2010). M. Z. Dernovšek in E. Malačič
Kladnik (2011) pravita, da za fobijami trpi približno 12 % populacije odraslih in otrok ter se
pogosto pričnejo že v obdobju otroštva.
»Fobija je dalj časa trajajoč strah pred nekim predmetom, dejavnostjo ali situacijo.« (Hribar,
2002, str. 77) Fobični strah je lahko zelo hud in moti otrokovo normalno delovanje – strahu
otrok, kljub zagotovilu, da bo vse v redu, ne more nadzorovati (Dernovšek in Malačič
Kladnik, 2011).
Elliott in Smith (2010) izpostavita naslednje znake, ki nakazujejo na specifično fobijo:
-

-

Pretirana boječnost pred specifično situacijo ali stvarjo.
Situacija, ki vzbuja strah, povzroči pretirano anksioznost. Slednja lahko vključuje
potenje, razbijanje srca, željo po pobegu, napetost v prsih in grlu ali predstave o nečem
strašnem, kar bi se lahko zgodilo.
Zavedanje, da je strah nerazumen. Vendar se otroci s specifičnimi fobijami ne
zavedajo vedno, da je njihova fobija nerazumna.
Izogibanje situacijam ali stvarem, ki se jih boji.
Spreminjanje vsakodnevnega vedenja doma, v službi ali odnosih z drugimi.

Specifične fobije so pogosto otroški strahovi, ki jih oseba ni prerasla (Bourne, 2014). Lahko
se razvijejo po doživetju travmatičnega dogodka (npr. strah pred višino, če je bil otrok priča
dogodku, ko je nekdo padel z višine); zaradi prejetih informacij, da je nekaj nevarno; včasih
se fobija pojavi tudi takrat, ko starši hote ali nehote večkrat opozarjajo, da je nekaj nevarno,
ali pa zgolj ob opazovanju prestrašenih odzivov drugih (Dernovšek in Malačič Kladnik,
2011).
4.3.4 GENERALIZIRANA ANKSIOZNA MOTNJA
»Generalizirana anksiozna motnja (GAM) obsega več različnih strahov (strah pred poškodbo,
boleznijo, smrtjo, strah pred neuspehom, itd.).« (Hribar, 2002, str. 78) Veliko otrok z GAM
trpi tudi za drugimi anksioznostmi, kot je separacijska anksioznost, socialna anksioznost,
pridruženi pa sta lahko tudi depresija in motnja pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD)
(Dernovšek in Malačič Kladnik, 2011).
GAM je precej pogosta med otroki, vendar se pojavlja pogosteje med starejšimi otroki (Elliott
in Smith, 2010). Podobno trdita M. Z. Dernovšek in E. Malačič Kladnik (2011), ki
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izpostavita, da diagnozo generalizirane anksiozne motnje običajno postavimo šele pri 12 letih,
čeprav lahko tudi mlajši otroci kažejo znake pretirane zaskrbljenosti. Tudi Bourne (2014)
pravi, da se lahko začne razvijati pri katerikoli starosti. Pri otrocih so skrbi navadno vezane na
uspeh v šoli ali pri športu, pri odraslih pa so razlogi različni. Mlajši otroci izražajo
konkretnejše skrbi, najpogosteje v obliki telesnih simptomov; starejše otroke in najstnike pa
pestijo bolj konkretne skrbi, usmerjene v prihodnost, lahko pa tudi zelo abstraktne (Dernovšek
in Malačič Kladnik, 2011). Otroci z GAM se pogosto vedejo kot »mali odrasli«, saj se zelo
obremenjujejo s skrbmi odraslih (ali bo družina ostala skupaj, ali bodo imeli dovolj denarja
ipd.). So izrazito perfekcionistični, a hkrati negotovi (prav tam). GAM je pogostejša pri
dekletih; kar dve tretjini otrok z GAM je deklet (prav tam). Tudi pri odraslih je nekoliko
pogostejša pri ženskah kot pri moških, delež žensk je namreč 55- do 60- odstoten (Bourne,
2014).
4.3.5 OBSESIVNO-KOMPULZIVNA MOTNJA
Obsesivno-kompulzivna motnja (OKM) se pojavi v obliki dejanj ali prisilnih misli z
negativno vsebino (npr. otrok neprestano razmišlja o nesreči, pogosto si umiva roke itd.)
(Hribar, 2002). Za OKM so značilne obsesije (ponavljajoče se in vztrajne misli, impulzi ali
slike) in kompulzije (oblike vedenja ali obredi, s katerimi preženete anksioznost, ki so jo
povzročile obsesije) (Bourne, 2014).
Elliott in Smith (2010) pravita, da se pogosto prične že v otroštvu in se razvije pri povprečni
starosti 10 let. Lahko pa se pojavi že zelo zgodaj, pri 4. ali 5. letu starosti, pri fantih se pojavi
prej kot pri dekletih. M. Z. Dernovšek in E. Malačič Kladnik (2011) govorita o nekoliko
kasnejših začetkih pojavnosti, in sicer med 7. in 12. letom. Pred 12. letom je pogostejša pri
dečkih, v času pubertete pa se pojavlja enako pogosto pri dečkih in pri deklicah (prav tam). Še
nekoliko drugače razmišlja Bourne (2014), ki trdi, da se OKM začne v adolescenci ali zgodnji
odraslosti, pri približno polovici prizadetih pa že v otroštvu.
4.3.6 REDKEJŠE VRSTE ANKSIOZNOSTI
Elliott in Smith (2010) kot redke vrste anksioznosti v obdobju otroštva omenita še
agorafobijo, panično motnjo in posttravmatsko stresno motnjo.
Posttravmatska stresna motnja (PTSM) se sicer lahko pojavi v vseh starostnih obdobjih, le da
otroci ne podoživljajo travme zavestno, temveč jo nenehno uprizarjajo pri igri ali v mučnih
sanjah (Bourne, 2014), se splošno izogibajo stikom z ljudmi ali se obrnejo v regresivno
vedenje (Dernovšek in Malačič Kladnik, 2011). Čeprav 20–40 % otrok doživi kakšen
travmatičen dogodek, jih večina ne razvije PTSM, saj je to odvisno od jakosti travme
(Dernovšek in Malačič Kladnik, 2011), oziroma ti otroci ne izpolnjujejo kriterijev za
diagnozo PTSM (Friedrich, 1998, v Cvetek, 2009). Pogosto pa se tudi zgodi, da kljub
izpolnjenim pogojem pri otrocih ni diagnoticiran PTSM (Perry, 2000a, 2001, v Cvetek, 2009),
ampak ADHD ali pa depresija (Cvetek, 2009).
Ena izmed motenj, ki se lahko pojavi med 3. in 8. letom starosti, je tudi selektivni mutizem,
pri katerem gre za nezmožnost govora v določenih socialnih situacijah (npr. v šoli, na javnih
mestih, z odraslimi), medtem ko v poznanih situacijah (npr. doma) govorijo sproščeno
(Selective mutism group).
4.4 ANKSIOZNOST V OBDOBJU OTROŠTVA
Nekaj anksioznosti je pri določeni starosti običajne, le razlikovati je treba med t. i. razvojno
pogojeno in problematično anksioznostjo pri otrocih.
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Izpostavila bi raziskanost področja prisotnosti težav z anksioznostjo v zgodnjih razvojnih
obdobjih. Številni raziskovalci anksioznost štejejo pod eno najpogostejših psiholoških težav v
obdobju otroštva in mladostništva (Kozina, 2016). M. Z. Dernovšek in E. Malačič Kladnik
(2011) v priročniku za pomoč otrokom z anksioznimi motnjami opozarjata, da je anksioznost
v otroštvu pogosta, za anksioznimi motnjami namreč trpi približno eden od desetih otrok vseh
starosti. Sawyer idr. (2000, v Beatson idr., 2014) podajo še bolj zaskrbljujoč podatek, da se s
težavami internaliziranega vedenja spopada že eden od sedmih šoloobveznih otrok, kar vpliva
na medvrstniške odnose, vključenost v šolske dejavnosti in kasnejše mentalno zdravje, odnose
in zaposlitev (Kessler idr., 2007; Mrazek in Haggerty, 1994, vsi prav tam). Stallard (2009) pri
kliničnih vzorcih poroča o dvo- do štiri- odstotni razširjenosti anksioznih motenj ter opozarja
na pogosto govorjenje o anksioznosti v širšem okviru čustvenih težav, ki se pojavljajo pri 20
% splošne populacije. Razširjenost anksioznosti pri otrocih, starih od 5 do 16 let, je
devetodstotna (Silverman in Treffers, 2001; Huberty, 2005, v Kozina, 2016). Še natančneje je
razširjenost anksioznih motenj v predšolskem obdobju ocenjena na od 9 do 19 % (Dougherty
et al., 2013; Egger in Angold, 2006, v Mian idr., 2015). Podobno so raziskali v ZDA, kjer ima
približno 20 % predšolske populacije neke vrste anksiozno motnjo (Dougherty, Tolep,
Bufferd, Olino, Dyson, Traditi, Rose, Carlson in Klein, 2013).
Kot lahko vidimo iz navedenih podatkov iz raziskav, je anksioznost razširjena že v zgodnjem
otroštvu, zato se je težav na področju internalizacije vedenja še kako potrebno zavedati in
iskati načine za zgodnje odkrivanje in premoščanje težav. M. Z. Dernovšek in E. Malačič
Kladnik (2011) namreč izpostavljata, da neprepoznana anksioznost lahko vodi v slabo
izkoriščene življenjske priložnosti, zlorabo substanc ali doživljenjske težave z anksioznostjo.
Po Mian (2014) anksioznost pri predšolskem otroku ovira optimalen razvoj, vpliva na
družinske odnose in učenje. Obstajajo tudi dokazi, da se bodo zaskrbljeni otroci srečali s
čustvenimi težavami pozneje v otroštvu in v odrasli dobi, če jih ne bomo zdravili (Biederman
idr., 2007; Bosquet in Egeland, 2006; Cole idr., 1998; Karevold idr., 2009; vsi v Mian, 2014).
Če obrnemo pogled v naslednje desetletje, svetovna zdravstvena organizacija predvideva, da
bodo težave ponotranjanja (depresija, anksioznost) do leta 2030 na drugem mestu; pred njimi
bo le HIV/AIDS v mednarodnem pogledu obremenjenosti z boleznimi (Mathers in Loncar,
2006, v Beatson idr., 2014).
V prvem delu sem na kratko predstavila raziskave s področja pojavnosti anksioznosti, s
katerimi želim opozoriti na razširjenost problematike ter razmišljati o možnostih za zgodnje
obravnavanje anksioznosti že v obdobju otroštva, tako v obliki kurative kot tudi v obliki
preventivnih dejavnosti. V nadaljevanju bom predstavila, kako sploh ločiti med strahovi in
anksioznostjo, kako prepoznati anksioznost pri otroku ter katere načine reševanja
problematike anksioznosti poznamo in katere se bodisi v Sloveniji bodisi v tujini že
prakticirajo.
4.4.1 STRAH V OBDOBJU OTROŠTVA
Strah je »čustvo, ki ga sproži ogroženost ali grožnja ogroženosti« (Kavčič in Fekonja, 2009,
str. 336). Dojenčki v prvi polovici prvega leta starosti le redko izražajo čustvo strahu, v drugi
polovici, skladno z razvojem otrokovih gibalnih, spoznavnih in socialnih kompetenc, izrazi
strahu postajajo pogostejši (Zupančič, 2009a). Odzivajo se zlasti na neznane osebe,
nenavadne predmete in globino. V 2. in 3. letu starosti situacije, ki vzbujajo strah, postanejo
variabilnejše, strahovi številčnejši in močnejši (prav tam). Malček ima več strahov kot
dojenček, ker je sposoben samostojnega gibanja, bolje prepozna potencialno nevarnost, več o
tem, česa se je treba bati, pa se je naučil od drugih ljudi (Zupančič, 1996).
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Tabela 1: Tipični strahovi za določeno starost v obdobju otroštva in mladostništva (povzeto
po Foxman, 2004).
Starostno obdobje
Okrog 1 leta
1.–2. leto
3.–4. leto
5.–6. leto

7.–8. leto
9.–12. leto
13.–15. leto

Strahovi
tujci, nenadni gibi, ločitev od staršev,
stranišče, veliki neznani predmeti
ločitev, tema, živali, veliki predmeti,
spremembe v bivališču, glasni zvoki
ločitev, tema, živali, maske, hrup ponoči
ločitev, živali, »hudobni ljudje«, telesne
poškodbe, grmenje in bliskanje, nadnaravna
bitja, spati ali biti sam
nadnaravna bitja, biti sam, poškodbe,
strahovi zaradi gledanja televizije
kontrolne naloge, šolski uspeh, videz,
grmenje in bliskanje, poškodbe, smrt
težave v družini, politične skrbi, priprava na
prihodnost, videz, odnosi z drugimi, šola

Raziskava A. E. Konkabayeva idr. (2016) je pokazala, da pri otrocih od 3. leta in pol do 5.
leta prevladujejo socialni strahovi (strah pred osamljenostjo, kaznovanjem), strah pred temo,
junaki iz zgodb ter t. i. »medicinski« strahovi (strah pred zdravniki, injekcijami, bolečino).
Med 5. in 6. letom se pojavljajo strahovi pred smrtjo, živalmi, boleznijo kaznovanjem ter
naraščajo socialni strahovi, kot so strah pred vojnami in naravnimi nesrečami (prav tam).
Pri starejših predšolskih otrocih hitro upadajo strahovi pred hrupom ter neznanimi osebami,
predmeti in situacijami, medtem ko strahovi pred živalmi, grmenjem, temo in pošastmi
upadajo počasneje (Kavčič in Fekonja, 2009). Bežni strahovi so v obdobju otroštva pogosti,
vendar večina teh strahov izzveni z odraščanjem otroka in izgubljanjem nemoči (Papalia idr.,
2003). Strahovi mlajših otrok izvirajo iz njihove bujne domišljije in nagnjenosti k temu, da ne
ločijo videza od realnosti (prav tam). Tudi T. Kavčič in U. Fekonja (2009) poudarjata, da z
razvojem prihaja do sprememb v intenzivnosti, številu in vsebini strahov. Otroci imajo v
obdobju zgodnjega otroštva več strahov kot dojenčki in malčki ter tudi več kot otroci v
obdobju srednjega otroštva (prav tam). Hkrati je pomembno zavedanje, da so nekateri
strahovi (npr. separacija) značilni za neko starost (do 4. leta), niso pa običajni za drugo
starostno skupno (npr. za adolescente) (Hribar, 2002).
Pojavljanje strahu na primernem mestu in ob primernem času pomeni prilagojen odziv na
situacijo (Kavčič in Fekonja, 2009). Podobno pravi A. Mikuš Kos (1993), da majhen odmerek
strahu lahko otroka mobilizira in omogoči, da pokaže svoje znanje; v nasprotju s tem pa
preveč strahu lahko škoduje. Shapiro (2003) razlaga, da strah postane težava, ko na prirojeni
odziv možganov ni mogoče vplivati – ko se otrok sreča s strahom, čustveni del možganov telo
»onesposobi«, kar povzroči, da misli in razum odpovesta. Po A. Mikuš Kos (1993) strah
lahko povzroči, da otrok otrpne in se tako zmede, da iz sebe ne spravi ničesar. Zaradi
prisotnosti stalnega strahu je lahko otrok napet, negotov, prežet z občutjem ogroženosti,
obupan in nesrečen. Lahko načne otrokovo zdravje, vpliva na delovanje posameznih organov,
zmanjša odpornost in povzroči psihofiziološke motnje. Otrok lahko tudi dobesedno zboli od
strahu, ko mora v vrtec ali šolo (Mikuš Kos, 1993). Shapiro (2003) zaključuje, da se strahovi,
ki se nadaljujejo izven obdobja starosti, za katero so značilni, navadno ohranijo oziroma
okrepijo ter se prenesejo tudi na druge okoliščine.
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Rice (1998, v Kavčič in Fekonja, 2009) izpostavi tudi čustvo zaskrbljenosti, ki prav tako
izhaja iz strahu in se nanaša na možne negativne in ogrožajoče posledice. Predstavlja lahko
prilagojeno vedenje, ki pomaga pri pripravi na učinkovito soočanje s težavami v prihodnosti.
V nasprotju s tem pa pretirana zaskrbljenost z nerazumnimi in nerealističnimi grožnjami, s
katerimi se posameznik ne zmore ustrezno soočiti, lahko pripelje do težav s spanjem, ovira
izražanje, razvoj gibalnih spretnosti in mentalnih dejavnosti ter povzroča težave pri socialnih
interakcijah (Kavčič in Fekonja, 2009). Zaskrbljenost se tipično pokaže po otrokovem 3. letu
starosti in se najpogosteje kaže kot zaskrbljenost do svoje družine in odnosov z vrstniki (prav
tam).
A. Mikuš Kos (1993) kot posledice strahu našteva:
-

-

-

Občutje manjvrednosti. Plašni ljudje sebe vidijo kot manj vredne. Manjvrednostni
kompleks spremlja tudi strah pred drugimi. Če ljudje pustijo, da jih ustrahujejo in jim
ukazujejo, postopoma izgubijo zaupanje vase. Mnogokrat se zaradi občutka
manjvrednosti bojijo samostojnega življenja in ob sebi potrebujejo močno osebo, ki
jim nudi oporo in vodstvo.
Plašnost. Pogosto jo spremlja manjvrednost. Plašni ljudje si ne upajo postaviti zase,
bojijo se zavrnitve, menijo, da niso tako dobri kot drugi.
Tesnoba. Iz strahu se pogosto razvije tesnoba. Ko se posameznik začne bati nekaterih
stvari, se v njem razvija vedno več strahov. Sčasoma lahko pride tudi do strahov,
katerih vzrok mu ni poznan.
Krivda. Strah pogosto spremlja krivda. Ko je krivda premagana, navadno izgine tudi
strah.
Kompulzije. Ljudje, ki jih je strah, pogosto razvijejo dejanje, za katerega čutijo, da ga
morajo izvesti, sicer bodo postali živčni. Ko je strah prepoznan in razrešen, navadno
izgine tudi kompulzija.

Bowlby (1969, v Erzar in Kompan Erzar, 2011) dodatno izpostavi, da otrokovega strahu ne
moremo obravnavati ločeno od družinskega vzorca navezanosti, ki je v teh primerih pogosto
izrazito tesnoben. »Taki otroci niso le pretirano prestrašeni, ampak tudi plašni, zadržani,
umaknjeni vase ter kažejo simptome psihosomatskih motenj.« (Erzar in Kompan Erzar, 2011,
str. 69) Fobično vedenje pri otroku poimenuje kot »vrh ledene gore«, katere jedro je
negotovost glede dostopnosti in odzivnosti bližnjih oseb – otrokov strah torej najprej meri na
odhod od doma, ne prihod v vrtec/šolo, kamor si otrok pravzaprav želi (prav tam).
Tudi M. Montessori (2009) govori o prestrašenem otroku, za katerega pravi, da je posledica
neke globoko zakoreninjene motnje, ki z otrokovim okoljem nima nobene veze in je, podobno
kot plašnost, del njegovega značaja. Poznamo ubogljive in uslužne otroke, za katere bi lahko
rekli, da jih obdaja tesnobnost. Poleg njih pa imajo tudi odločni in živahni otroci lahko
strahove. Nekoč se je moralo zgoditi nekaj, kar se jim je globoko vtisnilo v dušo – tu gre za
fobijam podobna stanja. Vse te oblike strahu na poseben način zasledimo pri otrocih, ki so
»odvisni od odraslih«. Odrasli bi rad dosegel pokornost in ima od takega zmedenega stanja
otrokovega uma dobiček – z zgodbami mu umetno zbuja strahove pred skrivnostnimi bitji in s
tem stopnjuje naravni strah pred temo. Vse, kar spravlja otroka v stik z resničnostjo in mu
omogoča izkusiti, spoznati in razumeti stvari v okolju, ga osvobaja strahu (prav tam).
4.4.2 KAKO LOČITI STRAH OD ANKSIOZNOSTI?
»Pri strahu gre predvsem za bolj specifično čustvo vezano na določen predmet ali situacijo.
/…/ Anksioznost pa je razpršeno čustveno stanje brez točno določenega predmeta strahu.
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Posameznik doživlja nekaj nedoločenega, vendar ogrožajočega.« (Horvat in Magajna, 1989,
str. 191) Podobno razlaga M. Zupančič (2009c, str. 552), da se anksioznost od strahu loči po
tem, da »je stanje neopredeljenega strahu, napetosti, ki se pojavlja brez določenega predmeta
(konkretnega ali namišljenega)«. Strah je pogosto situaciji prilagojeno čustveno stanje, ki
posameznika obvaruje pred škodo, anksioznost pa je odziv na nedoločeno potencialno
nevarnost in po navadi ovira prilagojeno delovanje (prav tam).
Anksioznost in strah imata veliko skupnega, razlike pa so (Yates, 1970; Epstein, 1967, v
Hribar, 2002):
- strah je reakcija na prisotno nevarnost (realno, aktualno); anksioznost pa je reakcija na
dražljaje, ki s sabo ne nosijo realnih nevarnosti;
- pri strahu je mogoče določiti izvor strahu, pri anksioznosti pa težje; strah je
kratkotrajnejši, anksioznost pa traja dlje časa.
Z. Rakovec Felser (1991) poudarja še dimenzijo strahu kot zaščitne funkcije, ki posamezniku
pomaga, da pretečo nevarnost uspešno obvlada. Anksioznost pa ima povsem nasproten
učinek, posameznika onesposobi za smotrno ukrepanje in pušča za seboj občutja
neučinkovitosti in omajano doživljanje lastne vrednosti (prav tam).
Pri definiranju anksioznosti smo ugotovili, da gre za multidimezionalni konstrukt, ki
prizadene človekovo čustveno, vedenjsko, kognitivno in fiziološko delovanje. Posameznik se
vzroka teh neprijetnih občutij navadno ne zaveda (Milivojević, 2008), kar razlikuje
anksioznost od strahu (Kozina, 2007).
Brinšek in Stamos (1997, v Kozina, 2007) navajata trisistemski model strahu in anksioznosti,
ki poudarja izražanje anksioznosti kot stanje skozi tri vedenjske sisteme:
- motorično vedenje (izogibanje, tresenje, spremembe v položaju telesa ipd.),
- jezikovno izražanje (spomini, misli, podobe, poročanje o strahu, tesnobi, skrbeh ipd.),
- fiziološko stanje (hitro bitje srca, povečana respiracija, znojenje ipd.).
Strah in anksioznost sta normalna človeška odziva in normalen del odraščanja (Dernovšek in
Malačič Kladnik, 2011; Smith, 1995). »Gledano iz etiološke perspektive strah in anksioznost
pomagata otrokom, da se prilagajajo okolju, v katerem živijo.« (Kendall idr. 1992; Renan,
1996, v Hribar 2002, str. 76) S starostjo se vsebina strahov in anksioznost spreminjata skladno
s kognitivnimi in razvojnimi nalogami, strahovi in anksioznosti postajajo bolj prehodni,
ponotranjeni in usmerjeni na »socialne, šolske, telesne skrbi in skrbi z zdravjem« (Hribar,
2002).
Anksioznost je otroku v pomoč pri asimilaciji v okolje, na drugi strani pa lahko premalo ali
preveč anksioznosti pomeni otrokovo neprilagojenost. Tisti, ki kažejo antisocialno vedenjsko
motenost (funkcioniranje), se nagibajo k manjši stopnji anksioznosti (Kendall in Hammen,
1995, v Hribar, 2002). Vztrajna, prekomerna anksioznost je prav tako neprilagojena, vodi v
čustveno stisko in ovira otrokov razvoj (prav tam).
Shapiro (2003) dodatno izpostavi, da ne gre le za izogibanje določenim okoliščinam, temveč
začnejo te okoliščine posameznika skrbeti tudi, ko jim ni izpostavljen. Zato psihologi uvrščajo
strah in plahost (t. i. socialna fobija) med anksiozne motnje, vendar je pri tem pomembna
stopnja motnje ter raven odziva (prav tam).
Po Milivojeviću (2008) ima anksioznost korenine v separacijskem strahu, ker se anksiozna
oseba boji, da ni sposobna samostojno premagovati življenjskih težav. Separacijski strah pa je
tudi komponenta čustva depresije, ki nastaja kot reakcija na izgubo pomembnega (prav tam).
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Elliott in Smith (2010) dodatno opozarjata, da so anksiozne motnje velikokrat predhodnice
depresije in se posledice otroške anksioznosti res lahko z leti poslabšajo in pustijo vidnejše
posledice.
4.4.4 PREPOZNAVANJE ANKSIOZNOSTI V OBDOBJU OTROŠTVA
V poglavju o izvorih anksioznosti smo ugotovili, da je dejavnikov, ki vplivajo na razvoj
anksioznosti, veliko. Pomembno je, da se zavedamo, da so dejavniki, ki vplivajo na razvoj
anksioznosti, številni, prepleteni, in da ne delamo prehitrih zaključkov. Zagotovo pa nam
poznavanje dejavnikov in njihovega vpliva na razvoj lahko pomaga tudi pri zgodnjem
odkrivanju anksioznosti. A. Kobolt (2010) pravi, da bi za prepoznavanje internaliziranih težav
morali biti tenkočutni opazovalci drobnih znakov, kot so umik, tihost, plašnost, naupadljivost.
V sledečem poglavju želim približati, kako konkretno prepoznati otroka, ki kaže težave z
anksioznostjo.
V pomoč pri zgodnjem prepoznavanju je zaznava znakov anksioznosti. Brazelton (1999)
našteje naslednje znake tesnobe (anksioznosti) pri otroku:
- Regresija. Otroci pod stresom pogosto nazadujejo k manj zrelim oblikam vedenja
(močenje postelje, nazadovanje pri toaletnih navadah, otroški način govora, sesanje
palca).
- Nervoza. Nervozno pogojeni gibi, kot so začasni trzljaji.
- Sprememba v vedenju ali razpoloženju. Otrok lahko kaže trmo, neobičajno
agresivnost, postane lahko tudi pretirano poslušen, jokav.
- Nizko samospoštovanje. Če običajno samozavesten otrok nenadoma začne kazati
znake nizkega samozaupanja, je treba iskati vzroke za tako vedenje. Prepoznamo jih
po tem, da prehitro obupajo, hitro začnejo jokati, ob ovirah začutijo hude frustracije,
pogosto kažejo izbruhe jeze in se vedejo agresivno.
- Spremljajoči fizični znaki. Vročina, bolečina v trebuhu, glavobol, nemir v času za
počitek in pretirana zaspanost, pospešeno dihanje in utripanje srca, pretirano potenje.
- Težave s koncentracijo. Če je otrok pretirano zaskrbljen zaradi dogajanja doma, je
težko pri miru in s težavo opravlja naloge.
Otroci z anksioznostjo so pogosteje napeti in vznemirjeni, težko se umirijo in vzpostavijo
normalno počutje (Malačič Kladnik in Dernovšek, 2011). Anksioznost postane težava, ko
ovira uživanje v običajih življenjskih situacijah, moti otrokovo delovanje, da bi doživeli uspeh
in potrditev, ustvarja probleme pri sklepanju prijateljstev ali gojenju odnosov z družinskimi
člani (prav tam).
Spoznali smo štiri komponente (čustveno, vedenjsko, kognitivno in fiziološko) anksioznosti,
katerih znaki nam pomagajo pri prepoznavanju anksioznosti. Kot pravita M. Z. Dernovšek in
E. Malačič Kladnik (2011), otroci anksioznosti ne prepoznavajo kot tesnobo, vznemirjenost
ali napetost, temveč rečejo, da se slabo počutijo, jih boli trebušček, glava, čutijo bolečine v
ramenih in v prsih. Zelo majhni otroci torej anksioznost občutijo predvsem telesno, čeprav jih
je v resnici tudi strah (prav tam). Poleg telesnih simptomov ne smemo spregledati občutij
zaskrbljenosti (npr.: »Kaj če se mi bodo vsi smejali?«, »Kaj če mama in oče umreta?«),
vendar mlajši otroci ne zmorejo prepoznati anksioznih misli, kar pa včasih velja tudi za
starejše otroke in odrasle (Dernovšek in Malačič Kladnik, 2011). Z izogibanjem okoliščinam
(npr. otrok noče iti v vrtec, ker tam ne bo enega od staršev), ki realno niso nevarne in bi se jim
otroci radi izognili zaradi neprijetnih občutkov, v resnici ne omogočamo napredka in učenja
(prav tam). Anksiozni otroci nenehno iščejo zagotovila, tudi ko so jih že prejeli (npr.: »Me
boš zagotovo prišel pravočasno iskat?«, »Si siguren, da danes ne bo nevihte?«) (prav tam).
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Opazovanje otroka in njegovega delovanja v različnih okoliščinah nam pomaga pri
prepoznavanju znakov anksioznosti. Če opazimo pogosto prisotnost znakov iz ene ali več
komponent anksioznosti, teh nikakor ne smemo zanemariti.
V pomoč so nam lahko smernice avtorja Mahoney (1980, v Hribar, 2002), ki opisuje, da je
anksioznost lahko problematična, ko:
- je stanje anksioznosti kronično in ko prevzame celotno funkcioniranje,
- ovira posameznikovo fiziologijo do te mere, da škodi zdravju (razvoj psihosomatike,
zvišan krvni tlak ipd.),
- je povezana s situacijo (ali predmetom), ki sama po sebi ne predstavlja nevarnosti
(npr. vožnja z dvigalom, prehod ulice),
- je povezana z oblikami vedenja, ki je neadaptirana (trzaji, tiki, kompulzivno pranje rok
ipd.),
- je anksioznost tako intenzivna, da ovira otroka pri delovanju in potrebuje strokovno
pomoč.
M. Puklek Levpušček (2006) govori tudi o pasivni odmaknjenosti, ki navadno ni prepoznan
kot rizični dejavnik v obdobju otroštva. Osamljena igra socialno plašnega otroka je pozitivno
sprejeta pri vzgojiteljicah in starših, saj je konstruktivna in otrok s svojim vedenjem ne
povzroča težav. Težava je, da pogosto socialno plašnega otroka niti ne opazimo oziroma
njegovega plašnega vedenja ne prepoznamo kot problem. Tak preplašen otrok se razvije v
mladostnika, ki zaradi odmaknjenega vedenja in pomanjkljivih socialnih veščin za vrstnike ni
privlačen, ti ga zavračajo ali pa sploh ne opazijo. Pogoste izkušnje zavračanja in vrstniške
brezbrižnosti do mladostnika pa povečujejo ranljivost za nastanek psihičnih motenj, kot sta
osamljenost in depresija (prav tam).
Za prepoznavanje anksioznosti pri otroku si lahko pomagamo tudi s pogovorom o sanjah. V
sanjah agresivnih otrok se pojavlja razmeroma več sovražnih prvin, anksiozni otroci pa imajo
bolj zaskrbljujoče in neprijetne sanje (Herbert, 1996, v Kavčič in Fekonja, 2009). Shapiro
(2003) govori o sanjah in nočnih morah kot o podoživljanju nečesa, kar je otroka razburilo
čez dan. Opozarja pa, da moramo razlikovati med nočnimi morami (najpogostejše obsegajo
strah pred ločitvijo od staršev, npr. zaradi pošasti ali ker bi se izgubili) in nočno grozo (gre za
izjemen strah pri otrocih, zenici se razširita, dihanje se pospeši itd.; zjutraj se taki otroci
počutijo normalno, medtem ko so po nočni mori razburjeni), ki jo doživlja približno 5 % otrok
(prav tam).
4.4.4.1 ANKSIOZNOST IN AGRESIVNOST
V tem podpoglavju želim predstaviti povezanost med anksioznostjo in agresivnostjo, saj se,
kot sem že pisala, v ogrožajočih situacijah lahko odzovemo z begom ali bojem. Kateri način
izberemo, je odvisno od številnih dejavnikov, pomembno pa se mi zdi prepoznati, kaj nam
posameznik z določenim vedenjem sporoča – se morda za agresivnim izbruhom v resnici
skriva preplašen, anksiozen posameznik, ki mu nihče ni dal prave vrednosti?
Najprej nekaj besed o samospoštovanju, za katerega Juul (2008) pravi, da se ga starši in
pedagogi – zlasti tisti, ki se ukvarjajo s tako imenovanimi psihičnimi in socialnimi problemi –
zelo zavedajo kot pomembnega za otrokov občutek lastne vrednosti in si ga prizadevajo
okrepiti. Humphreys (2002, str. 16) samospoštovanje definira kot človekov »občutek, da je
vreden ljubezni in ima občutek sposobnosti«. Dodaja, da je samospoštovanje središče
osebnosti in od samospoštovanja je odvisno, kako izpolnjeno človek živi (prav tam).
Samospoštovanje se napaja iz dveh virov (Juul, 2008):
- iz občutka, da nas najpomembnejši ljudje »vidijo« in priznavajo takšne, kakršni smo;
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-

iz občutka, da imamo za druge vrednost takšni, kakršni smo.

Šinkovec (2017) opozarja, da otroci z nizkim samospoštovanjem izgubijo prirojeno
radovednost in željo po učenju, imajo težave s spominom, se izogibajo novim izzivom, imajo
težave s pozornostjo, napake in neuspehi pa jih potrejo in ogrozijo. Nadaljuje, da imajo osebe
z nizkim samospoštovanjem mnogo več somatskih obolenj, težav v odnosih z drugimi, več
nevrotičnih in psihotičnih obolenj (prav tam). Ljudje z nizkim samospoštovanjem so bodisi
neopazni, sramežljivi, neodločni in negotovi ali ukazovalni, prepričani o lastni nezmotljivosti,
dominantni in kritični do drugih oseb (Juul, 2017). Lahko povzamem, da se za neopaznim,
sramežljivim, neodločnim otrokom morda skriva naš t. i. anksiozen otrok; za ukazovalnim,
prepričanim o lastni nezmotljivosti, dominantnim in kritičnim do drugih pa agresivni otrok.
Obema je torej skupno nizko samospoštovanje, nimata občutka lastne vrednosti, kar ju vodi v
začaran krog enega ali drugega vedenjskega vzorca oziroma kombinacije obeh.
Juul (2008) govori o t. i. nevidnih otrocih, ki nikoli niso »uzrti« takšni, kakršni so, in s tem,
kar čutijo. Nadaljuje, da je samodestruktivno vedenje samo del tega, kar otroci so; drugi del je
zdrav in prvinski del, ki ga je otrok izgubil. Namesto da začnemo zdraviti in/ali postanemo
detektiv, ki išče rešitve; zavzemimo drugačno držo – otroci nas prosijo samo, da jih vidimo
takšne, kakršni so in kakor čutijo (prav tam).
A. Kristančič (2002) omeni krožni model negativnega mišljenja in agresivnega vedenja, ki bi
ga lahko povezali z anksioznostjo. Negativni samopercepciji in depresiji sledijo občutki
neuspešnosti in negativizem, kar vpliva na izgubo motivacije in uspešnosti vedenja in
povzroči šibke sposobnosti v specifičnih situacijah, vodi v odpor in jezo ter nasilno vedenje
do drugih. Janjušević (2013) poudarja, da otrokom in mladostnikom z agresivnim vedenjem
primanjkujejo številne socialne veščine, najdemo pa tudi pomanjkljivosti na področju
samopodobe in empatije. Juul (2017) dodaja, da je agresivnost postala tabu, ki tvega duševno
zdravje otrok ter njihovo samospoštovanje in zaupanje vase. N. Hribar (2009) poudarja, da je
samospoštovanje pomemben vidik otrokovega celotnega funkcioniranja, ki določa način
interakcij z drugimi. Samospoštovanje je lahko vzrok in učinek nekega načina funkcioniranja
različnih področij, konkretno izpostavi npr. nizko samospoštovanje pri otrocih z motnjami
pozornosti in otrocih s socialno anksioznostjo (prav tam).
Nerazumevanje fenomena agresivnega vedenja v kontekstu anksioznosti lahko onemogoči
prepoznavanje, kaj se pravzaprav skriva za posameznikovim agresivnim vedenjem. Morda je
v resnici agresivnost destruktivna v smeri samouničevalnega vedenja zaradi občutka lastne
nevrednosti. Ta je, kot smo videli, povezana tudi z anksioznostjo. V nadaljevanju si bomo
natančneje pogledali, kakšne so lahko povezave med agresivnostjo in anksioznostjo.
Čeprav smo ugotovili, da agresivnost štejemo pod eksternalizirana vedenja, nekateri avtorji
(Smrtnik Vitulić, 2007; Brazelton, 1999) kot odziv posameznika na situacijo, v kateri doživlja
strah, umeščajo tudi agresivno vedenje. Tudi Pustinek (2009) pove, da se anksioznost pri
otrocih lahko pojavlja v obliki socialne odmaknjenosti ali agresivnega vedenja med vrstniki.
Teoretično podlago za povezanost med anksioznostjo in agresivnostjo na eni strani predstavlja
neoasociacijski model Berkowitza in na drugi model obrambnega vedenja M. F. Delfos, o
katerih govori Kozina (2016).
Neoasociacijski model Berkowitza (1990, v Kozina, 2016) govori o tem, da neprijeten
dogodek ali negativen občutek lahko vodi bodisi v agresivno bodisi v izogibalno vedenje. Za
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ta model je značilna prepletenost in sočasno medsebojno vplivanje agresivnosti in
anksioznosti. Predstavljen je na naslednji shemi.

dogodek

neprijeten dogodek

agresivna naravnanost
(agresivno naravnano
motorično odzivanje,
psihofiziološko odzivanje,
misli in spomini)

anksiozna naravnanost
(motorično odzivanje,
vezano na beg,
psihofiziološko odzivanje,
misli in spomini)

elementarna jeza

elementarni strah

razdražljivost, frustracija, jeza

strah

Slika 3: Kognitivno-neoasociacijski model Berkowitza, 1990 (Kozina, 2016)
Model predstavlja ločeni poti anksioznosti in agresivnosti in neposredno ne pojasni odnosa
med eno in drugo. Vendar Berkowitz razume odziv kot preplet (asociacijsko mrežo) čustvenih
in kognitivnih odzivov, kar pomeni, da se ob aktivaciji enega odziva aktivira tudi drugi. Iz
tega lahko sklepamo, da posameznik ob neprepoznanem vzroku strahu (npr. pri anksioznosti)
vključi vzporedni proces (torej agresivni odziv). Frustracijska teorija agresivnosti (Dollard
idr., 1939, v Kozina, 2016) pravi, da je predhodnik vsakega agresivnega vedenja neka
frustracija in da frustracija vedno vodi do agresivnega vedenja. Za razumevanje, kako
anksioznost deluje kot frustracija in s tem kot sprožilec agresivnega vedenja, je treba
opredeliti subjektivni občutek anksioznosti ter njene vedenjske in fiziološke značilnosti
(Kozina, 2016). O anksioznosti kot posledici izkušnje ogroženosti v situaciji smo že pisali.
Posamezniki, ki so osredotočeni na grožnje in zaznavanje ogrožajočih značilnosti v okolju,
tudi celotno okolje zaznavajo negativneje in so na splošno slabše razpoloženi (Öhman, 2008,
v Kozina, 2016). V raziskavi je bilo tudi ugotovljeno, da se slabše razpoloženi posamezniki
pogosteje vedejo agresivno z namenom čustvenega samouravnavanja (da bi se bolje počutili)
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(Bushman idr., 2001, v Kozina, 2016). Težave v uravnavanju čustev lahko razumemo kot
skupno podlago anksioznosti in agresivnosti (Kozina, 2016).
Model obrambnega vedenja M. F. Delfos (2004, v Kozina, 2016) predstavlja neposredno
oziroma vzročno povezavo med anksioznostjo in agresivnostjo. Avtorica vzročno poveže
anksioznost, agresivnost in depresivnost z anksioznostjo v glavni vlogi. Model je predstavljen
na spodnji shemi.

nevarnost

ANKSIOZNOST

akcija
(ekstrem: agresivnost)

ni akcije
(ekstrem: depresivnost)

zmanjšana anksioznost

povečana anksioznost

Slika 4: Model obrambnega vedenja M. F. Delfos, 2004 (Kozina, 2016)
V tem modelu se anksioznost pojavi ob zaznani nevarnosti, na podlagi katere se vzpostavi
reakcija anksioznosti, nato pa se posameznik sam odloči, ali bo aktiven ali ne. Akcija v
skrajni obliki vodi v agresivnost, neakcija pa v depresivnost; akcija zmanjša prvotno
anksioznost, neakcija pa poveča prvotno anksioznost. Model poleg odnosov med
anksioznostjo, agresivnostjo in depresivnostjo razlaga tudi razlike med spoloma; moški se
pogosteje odzivajo aktivno in s tem zmanjšujejo anksioznost, ženske pa neaktivno, s čimer
povečujejo anksioznost (Kozina, 2016).
A. Kozina (2016) je z raziskovanjem želela preveriti možnosti, da je anksioznost eden izmed
virov agresivnega vedenja. Situacijski model M. F. Delfos, ki se nanaša na situacije z
negativnimi dogodki, so prenesli na raven splošnih potez anksioznosti in agresivnosti. Podatki
potrjujejo pozitivno povezanost anksioznosti in agresivnosti pri četrtošolcih in osmošolcih, in
sicer znaša koeficient poti med splošno anksioznostjo (merjeno po lestvici AN-UD) in
splošno agresivnostjo (merjeno po lestvici AG-UD) 0,40. Anksioznost pojasni 16 % variance
agresivnosti (Kozina, 2016).
M. Pušnik (1999) omenja instrumentalno agresivnost, ki jo deli na reaktivno (kaže se v hitri
jezi, nekontroliranosti, vsebuje negativna čustva in se dogaja v konfliktnih odnosih) ter
proaktivno (kaže se v pridobivanju koristi in dominiranju nad vrstniki). Z anksioznostjo se
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bolj povezuje reaktivna agresivnost (po lestvici AG-UD), ki je v primerjavi s proaktivno
agresivnostjo značilnejša za konfliktna družinska okolja z negativnimi vzorci odnosov med
otroki in starši (Brendgen idr., 2006, v Kozina, 2016). Tanaka idr. (2010, v Kozina, 2016) so
preučevali vpliv družinskih konfliktov na agresivnost (reaktivno in proaktivno) na podlagi
povečane anksioznosti. Pri tem so ugotovili, da družinski konflikti bolj učinkujejo na
proaktivno agresivnost in da je učinek višji, če je prisotna tudi anksioznost. Anksiozni otroci
se namreč v primerjavi z neanksioznimi hitreje učijo agresivnih vedenjskih vzorcev in je zanje
(zaradi pogostih konfliktov v družini) značilen manjši razpon vedenjskih vzorcev, med
katerimi lahko izbirajo in posledično pogosteje izberejo agresivni vedenjski vzorec (Kozina,
2016).
Kozina (2016) izpostavi dejstvo, da se več agresivnega vedenja v šoli povezuje s povečano
anksioznostjo. Najpogostejša skupina žrtev agresivnih je skupina anksioznih žrtev
(Huesmann, 1994, v Kozina, 2016). Ti otroci kažejo višje ravni anksioznosti in depresivnosti
ter so pogosto previdni, občutljivi, tihi (Roland, 2002, v Kozina, 2016) in se na napade drugih
odzivajo z jokom ali umikom. V šoli so žrtve agresivnega vedenja osamljene in izločene iz
vrstniških skupin.
Po ugotovitvah A. Kozina (2016) je model povezanosti anksioznosti in agresivnosti
pomemben predvsem pri načrtovanju programov zmanjševanja – tako anksioznosti kot tudi
agresivnosti. Na podlagi teoretične umestitve modela povezanosti ter preverjanja prileganja
zbranih podatkov modelu so oblikovali sledeče smernice za šolsko prakso (Kozina, 2016), na
katere smo lahko v obliki preventive pozorni že v predšolskem obdobju:
- programi hkratnega zmanjševanja anksioznosti in agresivnosti,
- osredotočenost na morebitne grožnje v okolju, z uporabo tehnik usmerjanja
pozornosti (npr. čuječnost, usmerjenost na pozitivne vidike),
- težave v uravnavanju čustev (prepoznavanje lastnih čustev – zgodnji znaki jeze
in anksioznosti – ter čustev drugih in celotne čustvene reakcije). Pri tem nam je
lahko v pomoč model krožne čustvene reakcije Milivojevića (2008).
- konfliktno družinsko okolje (neposredno vplivanje na družinsko okolje je
oteženo, ta podatek pa je v opomin, da več pozornosti namenimo otrokom iz
konfliktnejših okolij z učenjem pozitivnih vedenjskih vzorcev z modelnim
učenjem, igro vlog in socialnimi igrami).
4.4.5 OBRAVNAVANJE IN PREPREČEVANJE ANKSIOZNOSTI V OBDOBJU
OTROŠTVA
Kot smo že zapisali, zgodnje prepoznavanje in obravnavanje težav, lahko predstavlja
varovalni dejavnik za zdrav razvoj v predšolskem obdobju in kasneje v obdobju odraščanja.
Strahovi in bojazni so v obdobju otroštva pogosti, spoznali smo že, kateri so značilnejši za
določeno starostno obdobje. To nam je v pomoč, da lažje razumemo otrokove strahove. Če pa
postane pojavljanje težav na področju strahov in anksioznosti pogosto in predstavlja oviro v
razvoju – je t. i. ogrožajoči dejavnik – je nujna ustrezna obravnava. Shapiro (2003) opozarja,
da je npr. pomoč otroku z boječim temperamentom najučinkovitejša v najzgodnejšem
predšolskem obdobju; podobno je z razvojno pogojenimi strahovi, plahostjo in odporom do
družbe (še posebej je pomembno, da se temu posvetimo tudi v obdobju pubertete); splošne
anksiozne motnje pa najlažje preusmerjamo v osnovnošolskem obdobju. A. E. Konkabayeva,
idr. (2016) navajajo, da otroci, ki so izpostavljeni strahu in anksioznosti že v najzgodnejšem
obdobju, ob neprimerni obravnavi velikokrat doživijo podobno izkušnjo v odraslosti. Zato
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poudarjajo, da prej kot otroka naučimo soočanja s strahovi in anksioznostjo, bolj zdravi in
energični bodo v obdobju odraslosti (prav tam).
Veliko lahko naredimo, preden se težave okrepijo in vplivajo na druga področja otrokovega
delovanja. Tukaj ima svoje mesto in moč zgodnje obravnavanje prepoznanih težav ter
preventivno delo v smeri preprečevanja pojavnosti oziroma krepitve anksioznosti v obdobju
otroštva in mladostništva, pa vse tja do obdobja odraslosti.
4.4.5.1 ZGODNJE OBRAVNAVANJE ANKSIOZNOSTI
Kobolt (2011) pravi, da je treba imeti pri razumevanju in ocenjevanju prisotnosti težav oseben
odnos, znotraj katerega bomo znali prepoznati ključne linije razvoja in dejavnike porušenega
čustvenega ravnotežja ter posledičnih odzivov. Kot ključno izpostavi interdisciplinarno
povezovanje, ki zajema:
-

aktivno sodelovanje posameznika pri razumevanje vzgibov manj primernih odzivov;
razumevanje celotnega življenjskega polja osebe, ki jo ocenjujemo;
vključitev vseh pomembnih akterjev v socialnem polju (družina, učitelji, svetovalni
delavci, vrstniki);
iskanje podpornih točk v navedenih okoljih;
opredelitev ciljev in korakov za dosego teh;
treba je določiti osebo, ki bo nosilec in koordinator pomoči (prav tam).

Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (2019) uravnava
celostno zgodnjo obravnavo otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v
predšolskem obdobju. Obsega obravnave otroka in njegove družine v predšolskem obdobju,
da se zagotovi in spodbudi otrokov razvoj, okrepi zmogljivost družine ter spodbudi socialno
vključenost družine in otroka (Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s
posebnimi potrebami, 2019, 1. člen). Vzgojitelji in svetovalni delavci imajo pri zgodnjem
celostnem obravnavanju otrok s čustvenimi in vedenjskimi težavami – v našem primeru
anksioznosti – pomembno vlogo, saj so tisti, ki vedenje opazijo in naredijo načrt za pomoč in
podporo otroku s težavami.
Hribar (2002) natančneje opredeli postopek ocenjevanja anksioznosti, ki zajema zbiranje
informacij, diagnozo in opredelitev dejavnikov, ki sprožajo in vzdržujejo anksioznost.
Pridobivanje informacij poteka z različnimi metodami kot so strukturiran intervju,
ocenjevalne lestvice in vprašalniki, zaradi tesne povezanosti z okoljem pa so pomemben vir
informacij tudi starši in vzgojitelji oziroma učitelji (prav tam). Odkrit pogovor z otrokom o
tem, česa ga je strah in kaj se z njim dogaja, je en izmed načinov pomoči pri soočanju z
anksioznostjo. To potrjuje Shapiro (2003, str. 117), ki pravi, da »ko boječ otrok dopolni tretje
ali četrto leto, starši lahko začnejo z njim razpravljati o strahu, pri starosti šestih ali sedmih let
pa bi moral že sam začeti analizirati okoliščine, ki se jih boji«.
Težava je velikokrat, da starši ponotranjenih simptomov, v primerjavi z eksternaliziranim in
hiperaktivnim vedenjem, velikokrat ne prepoznajo in posledično ne iščejo pomoči (Chavira
idr., 2004; Pavuluri idr., 1996 in Wu idr., 1999, v Mian, 2014). Še več, starši pogosto
anksioznost dojemajo kot nekaj, kar se bo samo izboljšalo – v eni izmed študij je bil to za 79
% staršev eden glavnih razlogov (Pavuluri idr., 1996, v Mian, 2014).
Na drugi strani pa imajo starši pri zgodnjem prepoznavanju in obravnavanju težav pomembno
vlogo, oni so tisti, ki poznajo otrokovo delovanje in z izraženimi opažanji pedagogu lahko
pomagajo pri iskanju primernih strategij reševanja problematike. Socialni pedagog z
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vsakodnevnim opazovanjem otroka, pridobljenimi informacijami in povezovanjem s
specifičnimi znanji lahko išče možne rešitve za soočanje s težavami; staršem pa je v pomoč
pri prepoznavanju težav ter podpora pri nadaljnji obravnavi. Teoretično znanje na področju
izboljšanja veščin za soočanje pri starših pozitivno vpliva na regulacijo čustev in soočanje z
njimi pri otrocih (Bayer idr., v Mian, 2014). Sodelovanje s starši je torej pomembno za
uspešno soočenje s težavami. Na to kaže vrsta raziskav, med drugimi ta, da »imajo lahko
procesi podpore in pomoči pri otrocih z anksioznimi motnjami hitrejše, učinkovitejše in
dolgotrajnejše uspehe, če so v proces vključeni starši« (Cobham idr., 1998, v Bouwkamp in
Bouwkamp, 2014, str. 43). Pri obravnavi anksioznih motenj je treba v proces vključiti tudi
zaskrbljene starše. Kadar so bili starši vključeni v proces pomoči zaradi strahu sočasno z
otrokom, pri 77 % otrok po zaključku procesa ni bilo več opaziti motenj. Pri starših, ki niso
bili vključeni, je ta delež znašal le 39 % (prav tam).
Podobno poudarjata Elliott in Smith (2010), da se otroci ogromno naučijo z opazovanjem in
posnemanjem ljudi, ki jih imajo radi. Nadaljujeta, da je postopno izpostavljanje izvoru
anksioznosti eden najučinkovitejših načinov za spoprijemanje s strahom. Pri tem je ključno,
da so koraki postopni; spremlja jih sicer lahko nekaj stiske, a sta potrpežljivost in pohvala ob
napredku ključni za napredovanje (prav tam).
Hribar (2002) priporoča, da si, ko opazimo znake anksioznosti pri otroku, zastavimo sledeča
vprašanja:
-

Kaj v tej situaciji vzbuja anksioznost?
Kako se počuti telesno in kakšne misli se mu pletejo po glavi?
Kaj lahko naredi, ko občuti anksioznost?
Kako obvlada svojo anksioznost?

Z vprašanji z otrokom odkrivamo, kaj je tisto, česar ga je strah; kaj v njegovem telesu
povzroča napetost in utesnjenost; pomagamo mu pri zavedanju in verbalizaciji doživljanja ter
mu predlagamo nove načine za regulacijo in zmanjševanje anksioznosti. Izpostavljena
vprašanja so nam v pomoč kot smernice, seveda pa je treba upoštevati starost otroka in
njegove komunikacijske sposobnosti.
Konkretno, kot učinkovite načine za spoprijemanje z anksioznostjo pri otroku M. Z.
Dernovšek in E. Malačič Kladnik (2011) naštejeta:
-

-

tehnike sproščanja (dihalne tehnike in tehnike mišične relaksacije, npr. »tehnike
umirjenega dihanja za najmlajše« ali »pihanje mehurčkov«);
izpostavljanje (slediti je potrebno korakom: najprej pojasnimo, zakaj se je pomembno
soočati s strahovi; sestavimo lestvico strahu; sledi izpostavljanje, pri katerem otrok
nariše, kaj je doživljal in česa se je naučil, mi pa mu pomagamo ubesediti misli in
čustva);
spodbujanje prijetnega (realističnega) razmišljanja: razmišljanje vpliva na misli in
občutke; otroku lahko s slikovnim gradivom in izraženimi mislimi ter občutji ob
prijetnih in neprijetnih dogodkih razložimo, kaj se dogaja v njegovi glavi ter mu misli
in čustva pomagamo ubesediti.

Nadalje izpostavita tudi nagrajevanje pogumnega vedenja, zanemarjanje nezaželenega
vedenja, zmanjševanje stresa, spodbujanje neodvisnosti, aktivno poslušanje in empatijo,
realistična pričakovanja, biti otroku zgled, postavljanje meja in rutine, načrtovanje časa za
igro, omejevanje vznemirjajočih vsebin. Kot neučinkovite pa naštejeta pretirano tolažbo in
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dajanje zagotovil, preveč pomoči in delanje stvari namesto otroka, podpiranje izogibanja in
nepotrpežljivost z otrokom (prav tam).
Zgodnja intervencija je lahko učinkovitejša tudi zaradi povečane nevroplastičnosti možganov
pri otrocih, saj omogoča spremembe živčnih poti, vezanih na težave s pozornostjo in
izogibalnim vedenjem, za katerega velja, da je lahko predhodnik anksioznosti (Bar-Haim idr.,
2007; Derryberry and Reed, 1994, v Mian, 2014). Zgodnji življenjski stres lahko privede do
sprememb v razvoju možganov, zato je smiselno predvidevati, da bi lahko ciljni posegi v tej
fazi blažili take učinke ali spremenili razvoj možganov (Mian, 2014).
Dr. Kate Fitzgerald, izredna profesorica na oddelku za psihiatrijo Univerze v Michiganu,
ZDA, je ustanoviteljica in voditeljica programa »Kamp otrokova moč«1 (Fitzgerald, 2020). Po
njenih ugotovitvah je program učinkovit že pri predšolskih otrocih od tretjega leta starosti
dalje (prav tam). Zgodnja intervencija je ključna, a se učinkovitost zdravljenja razlikuje glede
na starost (Rhodes, 2018). Odrasli z anksioznostjo se običajno zdravijo s kombinacijo zdravil
in vedenjsko-kognitivne terapije (VKT), starejši otroci in mladostniki se tudi že dobro
odzivajo na VKT. Drugače pa je pri predšolskih otrocih z anksioznostjo, pri njih VKT ne
deluje, zato so raziskovalci iskali nove tehnike za soočanje s težavami (prav tam).
V programu »Kamp otrokova moč« so udeleženci vodeni skozi številne igre, ki so posebej
zasnovane za oceno njihovega samoregulacijskega nadzora (Abraham, 2018). Teorija
samoregulacije je sistem zavestnega osebnega upravljanja, ki vključuje proces usmerjanja
lastnih misli, vedenja in občutkov za dosego ciljev. Otroci se trenirajo za razvoj
samoregulacije nadzora skozi igre. Te so zasnovane tako, da delujejo ciljno na tri vrste
izvršilnih funkcij: nadzor nad impulzi, dražljaji; selektivna pozornost za dokončanje naloge;
delovni spomin (prav tam). Program temelji na tem, da okrepi te tri veščine in tako pripomore
k zmanjševanju anksioznosti (Rhodes, 2018).
Pri otrocih izmerijo odzivnost pred obiskom programa in po njem, da ugotovijo, ali je prišlo
do spremembe simptomov pred uporabo in po njej (Rhodes, 2018). Ravni spretnosti delovanja
se preizkušajo, medtem ko otroci nosijo na glavi »kapo« z elektrodami za
elektroencefalografijo (EEG) (Abraham, 2018). Testiranje poteka tako, da igrajo preproste
računalniške igre, EEG pa omogoča spremljanje elektromagnetne aktivnosti v možganih (prav
tam). Natančneje, elektrode so razporejene vzdolž celotne lobanje; sprednji del možganov
oziroma predel tik za prefrontalno skorjo – sprednja cingularna skorja (ACC2) – se odziva na
napake v razmišljanju (kot npr. »Nihče mi ne bo všeč.«, »Preveč sem neumen, da bi to
razumel.«) (Gupta, 2019). K. Fitzgerald ugotavlja, da se ACC odzove drugače pri tesnobnih
predšolskih otrocih kot pri najstnikih in odraslih. Pri otrocih, mlajših od 10 let, je sprednji del
možganov še premalo razvit, zato je odziv iz ACC prešibak. Ko se amigdala odzove s
strahom, je odziv ACC premajhen in nima smisla, saj ne pomiri sporočila o strahu (prav tam).
Odzivanje na sporočila v različnih starostnih obdobjih prikazuje spodnja shema.

1
2

V originalu: »Camp Kid Power«.
ACC – Anterior cingulate cortex
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Slika 5: Dogajanje v možganih pri strahu v različnih starostnih obdobjih (Gupta, 2019)
Ta komunikacija med deli možganov razloži, zakaj kognitivno-vedenjska terapija pri majhnih
otrocih ni dovolj za reševanje težav (Gupta, 2019). Če miselni del otrokovih možganov ne
dobi sporočila, prestrašen otrok ostane prestrašen (prav tam). K. Fitzgerald je prav zato, da bi
pospešila razvoj možganov v ACC, oblikovala program »Kamp otrokova moč«, ki je osnovan
na igrah (Rdeča luč, Zelena luč, Simon pravi) 3 (Fitzgerald, 2020). Igre niso nikoli tekmovalno
zasnovane, temveč je poudarek na tem, da zmagovalcev ni (Abraham, 2018). Med igro se
udeleženci in njihovi svetovalci pogovarjajo, kako odpraviti težavo ali zmedo. Gre za
nekakšen trening refleksije (prav tam). Na ta način se otrokov ACC uči sprejeti sporočilo iz
amigdale in zaposliti dele prefrontalne skorje, ki pomagajo pri upočasnitvi in vztrajnosti
(Gupta, 2019). Poleg tega v nekaterih delih programa sodelujejo tudi starši (Rhodes, 2018). Ti
dobijo določene naloge, ki jih morajo opraviti skupaj z otroki, kar pripomore k učenju
komunikacije in interakcije med starši in otroki. Starši so prav tako usposobljeni, da
prepoznajo, kaj sproži vedenje pri otroku in kako se lahko nanj odzovejo, da mu pomagajo
premostiti anksioznost (prav tam). Fitzgerald poudarja, da petdnevni obisk kampa še ne bo
rešil težav z anksioznostjo, saj otrokovi možgani zorijo počasi – rezultati EEG pa kažejo
izboljšanje pri otrokovih odzivih in bi v kombinaciji s vedenjsko-kognitivno terapijo lahko
prispevali k blažitvi anksioznosti (Gupta, 2019).
4.4.5.2 PREVENTIVNO DELOVANJE NA PODROČJU PREPREČEVANJA
ANKSIOZNOSTI
Preventivno delo ima pomembno vlogo pri preprečevanju nastajanja hujših posledic
izstopajočega vedenja in čustvovanja – tudi anksioznosti. Socialni pedagog ima številne
kompetence tudi na področju preventivnega delovanja. Kot predpostavlja Vec (2011), lahko
največ naredimo, preden se dejanska simptomatika oziroma problemi začnejo pojavljati. »Ko
do motečega vedenja pride, so naše možnosti delovanja precej omejene (večinoma usmerjene
na zmanjševanje negativnih posledic ali preprečevanje nadaljnje škode, ogroženosti).« (Vec,
2011, str. 148) Izvajanje preventivne dejavnosti pri predšolskih otrocih je ključnega pomena
pri preprečevanju pojavljanja resnejših motenj izstopajočega čustvovanja in vedenja, tudi
anksioznosti, v prihodnjih razvojnih obdobjih. Socialni pedagogi imamo kompetence, na
3

V originalu: »Red Light, Green Light, Simon Says«.
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podlagi katerih lahko oblikujemo individualne ali skupinske preventivne dejavnosti za
različne oblike pojavnosti težav.
Shapiro (2003) poudarja, da je na področju anksioznosti opogumljajoče dejstvo, da lahko
veliko naredimo s preventivnimi tehnikami, ki jih začnemo uporabljati že pri dojenčku, s
čimer lahko zajezimo razvoj strahov ali jih vsaj obvladujemo. E. Leyba (2019) pove, da se od
15 % do 20 % otrok rodi z bolj anksioznim temperamentom, za katerega je značilno, da se
amigdala bolj reaktivno odziva na nove dražljaje – otrok lahko kriči, se trese, beži, je tih, se
skriva, se oklepa staršev, se želi izogniti stresnemu okolju ali dogodku. Pri tem poudarja
pomen odzivanja odrasle osebe na otrokov izbruh, pri čemer je ključna pomiritev, dajati
občutek varnosti ter tako pomagati otroku pri obvladovanju tesnobe (prav tam). Raziskava
avtorja Kagan, v kateri je spremljal otroke, nagnjene k plahosti, je pokazala, da plahi dojenčki
lahko prerastejo svojo genetsko predispozicijo, če starši ne skušajo občutljivega dojenčka
obvarovati pred vsemi stiskami. Tako ga namreč izpostavijo tveganju za razvoj številnih
strahov in anksioznih motenj in s tem preprečujejo, da bi se možgani biološko prilagodili
izzivom okolja (prav tam). Ko starši pustijo, da kdaj otrok tudi joka in se s tem uči
prilagajanja, se »preobčutljiva amigdala plahega dojenčka ob številnih izkušnjah in
samotolaženju nauči pomirjanja, tako da je tvorila več živčnih mrež med miselnim in
čustvenim delom možganov« (Shapiro, 2003, str. 122). Tudi kasneje v obdobju malčka in
predšolskem obdobju je pogosta težava plahost – otroci nočejo v vrtec, raje opazujejo druge
pri igri, kot da bi sodelovali, bojijo se, da bi se poškodovali, ne marajo na tobogan, plezala –
zato je tudi to pomemben čas za premagovanje plahosti, še preden se ta zakorenini (prav tam).
Nadalje Shapiro (2003) našteje številne konkretne tehnike, ki so v pomoč pri preventivnem
delovanju na področju anksioznosti:
-

-

-

-

Naučite otroka, kako naj se pomiri, kadar je razburjen.
Otroka poskušajte postopno privaditi na stvari, ki ga razburjajo.
Omogočite dojenčku nove izkušnje. Odločni in samozavestni starši jim lahko
pomagajo, da se otresejo predispozicije boječnosti in zadržanosti.
Poskrbite, da bo imel ob sebi predmet, ob katerem se bo pomiril. Tovrstni predmeti
nekako »dišijo po ugodju«, vonj pa je najprvobitnejši čustveni center možganov in je
lahko zelo močan način za nadzor čustev.
Argumenti: Otroku ponudite jasne argumente, zakaj je njegov strah neutemeljen.
Pomiritev: Pomirite otroka, pri tem pa spodbujajte neodvisnost. Majhnega otroka
najbolj pomirijo objem, božanje po hrbtu in pomirjevalne besede, da je vse v redu in
da se nima ničesar bati. Pri večini razvojnih strahov navadno to zadostuje, a je treba
biti previden, da se s pretiranim pomirjanjem otrokov strah ne poveča. Starši s
pretirano zaščitniškim odnosom namreč onemogočajo razvoj lastnih mehanizmov za
boj proti strahu.
Sproščanje: Učenje tehnike sposobnosti sproščanja obsega sposobnost zavestne
zavrnitve določenega čustva (npr. strahu) in ohranitev duha in telesa v mirnem,
čustveno nevtralnem stanju.
Ponazoritev: Če se otroka sili, naj se sooči s strahom, ko je paničen, mu to ne bo nič
pomagalo; prav nasprotno, strah bo lahko postal še hujši. Ponazoritev strašljive
okoliščine je učinkovita le, če otrok pri njej sodeluje in se upošteva načela privajanja
na strah in samopomiritev. To pomeni, da otroka postopoma izpostavljamo strahu in
nadaljujemo šele, ko je otrok pripravljen.

Zadnji pristop je učinkovit pri plahem otroku (Shapiro, 2003). Poleg tega pomagajo tudi
tehnike sproščanja. Naučite ga lahko, da bo vedno, ko ga je strah pred nečim novim, naredil
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tri korake naprej in za vsakim korakom globoko in počasi vzdihnil. S tem bo dosegel dvojni
učinek, saj se bo fizično približal položaju, ki se ga boji, hkrati pa bo tudi obvladal občutke
strahu. Učinkovita je tudi kognitivna vaja, da si otrok predstavlja časovni potek dogodkov, saj
stimulira miselni del možganov in prenese nadzor s čustvenega dela ter tako prepreči, da bi se
strah razširil (prav tam).
Shapiro (2003) dodaja še naslednja priporočila:
-

povedati otroku, kaj se bo zgodilo;
izogibanje strašljivim zgodbam in filmom;
zavarovati otroka med nočno grozo.

Poleg preventivnih dejavnosti v obliki zgodnjega učenja tehnik za soočanje z anksioznostjo so
v tujini oblikovali tudi preventivne programe za delo s posameznikom z anksioznostjo in
njegovo družino. Izpostavila bom dva uspešna programa, in sicer »Super majhni otroci«4 in
»Prijatelji«,5 ki slonita na kognitivno-vedenjski terapiji. Kognitivno-vedenjska terapija za
zmanjševanje anksioznosti običajno na kognitivni ravni vključuje prepoznavanje in
razjasnjevanje popačenih misli in predstav, oblikovanje načinov spoprijemanja, ocenjevanje
spoprijemanja in samospodbujanje ter na vedenjski ravni izpostavljanje situacijam in
dražljajem, ki vzbujajo anksioznost, ter vaje sproščanja (Kozina, 2016). Raziskave (Eisen in
Silverman, 1999; Silverman in Treffers, 2001, v Kozina, 2016) kažejo, da je vrsto terapije
smiselno določiti glede na bolj ali manj izražene komponente – npr. pri otrocih, pri katerih so
v ospredju skrbi, uporabimo kognitivno terapijo; pri otrocih, pri katerih so v ospredju telesni
simptomi, pa tehnike sproščanja. Anksioznost se povezuje tudi s slabšimi socialnimi
spretnostmi, zato je smiselna uporaba treninga socialnih veščin (Silverman in Treffers, 2001,
v Kozina, 2016).
»SUPER MAJHNI OTROCI«
Program »SUPER MAJHNI OTROCI« je program zgodnje intervencije, prakticiran v
Avstraliji, ki je namenjen staršem otrok, starih od 3 do 6 let z izraženimi znaki sramežljivosti
in anksioznosti (Cool little kids, 2014). Program opremi starše z znanjem o težavah ter s
praktičnimi veščinami, kako pomagati otroku pri regulaciji in premagovanju težav z
anksioznostjo. Program uporablja tehnike kognitivno-vedenjske terapije, skozi katere staršem
približa različne strategije za pomoč otroku pri soočanju s strahovi in skrbmi. Vključuje teme,
kot so razumevanje sramežljivosti in anksioznosti pri predšolskem otroku, vzroki in dejavniki
tveganja za anksioznost pri otroku, učinkoviti in neučinkoviti načini odzivanja na anksioznega
otroka, strategije za pomoč otroku pri oblikovanju konstruktivnejšega vedenja in soočanja s
strahovi, pomoč pri ohranjanju napredka in napredovanju po koncu programa (prav tam).
Starši z uporabno lestvico za prepoznavanje zadržanega vedenja prepoznajo
prestrašeno/anksiozno vedenje pri otroku in s pridobljenim znanjem nudijo zgodnjo
preventivo ter pomagajo, da postaja otrok manj prestrašen in samozavestnejši (Beatson idr.,
2014). Program kot zgodnja intervencija pripomore k izboljšanju veščin na socialnem,
čustvenem in vedenjskem področju, natančneje »SUPER MAJHNI OTROCI« velja za enega
boljših programov pri uspešnem preprečevanju internaliziranih težav oziroma anksioznih
motenj v predšolskem obdobju (Bayer idr., 2009, v Beatson idr., 2014). Cilj preventivnega
programa je tudi zmanjšati hiperprotektivno vedenje staršev do teh otrok (Beatson idr., 2014).
Hiperprotektivno starševstvo je bilo namreč prepoznano kot eden ključnih dejavnikov
tveganja otrok z zavrtim vedenjem za razvoj anksioznosti oziroma internaliziranih vedenj
4
5

V originalu: »Cool little kids«.
V originalu: »Friends«.
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(Bayer idr., 2006; Bayer idr., 2011; Hirshfeld-Becker in Biederman, 2002; Rudin idr., 2002,
vsi v Beatson idr., 2014).
»PRIJATELJI«
Ena od možnosti za pomoč in podporo je tudi program »PRIJATELJI«, ki ga prakticirajo v
tujini že v predšolskem obdobju. V programu je oblikovanih pet področij za socialno in
emocionalno učenje (razvoj jaza, socialnih veščin, samoregulacije, odgovornosti za druge in
prosocialnega vedenja), ki lahko služijo kot preventivna intervencija na splošno ali specifično
za otroke, ki se soočajo z anksioznostjo (Barrett idr., 2015). Program se izvaja na individualni,
osredinjeni (v skupini od šest do deset udeležencev) in univerzalni ravni (na ravni celotnega
razreda ali šole) (Kozina, 2016). Pripomore k razvijanju spretnosti učinkovitega
spoprijemanja z vsakdanjimi izzivi, normalizira negativna čustva, gradi vseživljenjsko
čustveno odpornost, podpira vzpostavljanje in ohranjanje socialnih podpornih mrež ter
pozitivnih vzornikov, spodbuja empatijo in veča samozavest, zmanjšuje medvrstniško nasilje
ter uči spretnosti konstruktivnega razreševanja medosebnih konfliktov, izboljšuje učno
uspešnost ter opolnomoči otroke, družine in učitelje (Barrett, 2012, v Kozina, 2016).
V slovenskem prostoru je bil program preizkušen v osnovnošolskem obdobju, in sicer pri
osnovnošolcih v četrtem in osmem razredu osnovne šole. Na podlagi rezultatov raziskave so
ugotovili, da program socialnega in čustvenega učenja »PRIJATELJI« pri osmošolcih
pomembno zmanjša anksioznost (predvsem pri dekletih), socialno anksioznost (predvsem pri
dekletih) in težave ponotranjenja (pri dekletih in fantih) ter je hkrati kot varovalni dejavnik
pred porastom agresivnosti (Kozina, 2016). Zmanjšanje anksioznosti in agresivnosti je bilo
nakazano tudi pri četrtošolcih, vendar ni bilo tako empirično podprto (prav tam). A. Kozina
(2016) opiše tudi spodbudne učinke na anksioznost in agresivnost pri tistih, ki so bili
izpostavljeni programu, in sicer so pozneje uporabljali več aktivnih načinov spoprijemanja ter
so na nekaterih področjih pridobili višjo samopodobo (učno, socialno, družinsko in splošno).
Na podlagi ugotovitev je program »PRIJATELJI« (oziroma kakšen drug program za socialno
in čustveno učenje) priporočen v šolskem prostoru v Sloveniji (prav tam).
Glede na raziskanost razvoja anksioznosti in zametkov že v predšolskem obdobju je s
preventivnim delom zagotovo smiselno začeti čim bolj zgodaj in s tem prispevati k
zmanjševanju pojavnosti in učinkovitejši uporabi strategij spoprijemanja v kasnejših
obdobjih. V tujini je program »PRIJATELJI« razvojno specifičen in je bil uporabljen tudi pri
predšolskih otrocih, gre za t. i. program »ZABAVNI PRIJATELJI«6(Kozina, 2016).
DRUGE METODE
Poleg omenjenih programov so v ZDA razvili opazovalno metodo za ocenjevanje kontinuuma
prestrašenosti in anksioznosti pri najmlajših otrocih 7 (Mian idr., 2015). Metodo so preizkusili
na 403 otrocih med tretjim in šestim letom, sodelovale pa so tudi njihove matere. V raziskavi
so ugotovili, da je metoda zanesljiva in da rezultati pokažejo zgodnje manifestacije strahu in
anksioznosti pri otrocih, kar je lahko v pomoč pri zgodnjem prepoznavanju in predstavlja
okvir za nadaljnje interveniranje. Ugotovitve kažejo, da standardizirano klinično opazovanje
čustvenih in vedenjskih oblik manifestacije anksioznosti (izražanje strahov v obliki fizičnega
umika, besedno, iskanja bližine, stiske ob ločitvi, pretirane previdnosti) v kombinaciji s
poročilom staršev o opaženih simptomih anksioznosti pripomorejo k ocenjevanju anksioznosti
pri otrocih. Metoda poda informacije o tveganju za razvoj psihopatologije pri otroku, kar je v
6
7

V originalu: »Fun friends«.
V originalu: »Anxiety Dimensional Observation Schedule (Anx-DOS)«.
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pomoč pri zgodnjem obravnavanju težav. Raziskava je tudi pokazala, da je anksioznost lahko
nerazumljena ali napačno interpretirana kot hiperaktivnost, za kar je potrebno dodatno
opazovanje in diagnosticiranje, v veliko pomoč so tudi opažanja staršev (prav tam).
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EMPIRIČNI DEL
1 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Pri opredelitvi raziskovalnega problema se bom oprla na rezultate raziskave, ki je bila
narejena v povezavi z duševnim zdravjem otrok in mladostnikov. Po podatkih raziskave z
zdravjem povezanega vedenja v šolskem obdobju v slovenskem prostoru, se s čustvenimi in
vedenjskimi težavami sooča približno 20 % 11-, 13- in 15-letnikov, slaba četrtina jih je
poročala o občutkih žalosti in depresivnosti, skoraj 28 % pa jih je poročalo o rednem
doživljanju vsaj dveh psihosomatskih simptomov (Jeriček Klanšek idr., 2018). Zgodnje
odkrivanje in premoščanje internaliziranih težav lahko pripomore k zmanjševanju pojavnosti
oziroma krepitvi teh. Z vidika Marie Montessori (2008) t. i. šibkejši otroci ob soočanju z
občutji strahu in negotovosti lahko kljub vsemu napredujejo. V tem lahko prepoznamo, da se
s svobodno izbiro dela ter njegovo izvedbo otrok uči novih načinov reagiranja na situacijo. »V
otroku se morata popolnost in samozavest razviti iz notranjih virov«, ko pa se »otrok že
počuti gotovega, ne bo na vsakem koraku iskal odobravanja avtoritete« (Montessori, 2008,
str. 286). Montessori delovno okolje tako lahko samo še pripomore k normalizaciji
anksioznega otroka. Tako bo lahko deloval iz notranje samodiscipline, kar mu bo pomagalo
pri premostitvi težav in zdravemu razvoju. Socialni pedagog z dodatnim znanjem iz
montessori pedagogike lahko pri vsem tem s kvalitetnejšim pedagoškim odnosom in ustrezno
pripravljenim okoljem le še na globlji način prepoznava doživljanje in delovanje anksioznega
otroka znotraj različnih zahtevnih situacij ter mu pri tem pomaga.
Konkretnih raziskav na področju pomoči in podpore otrokom z anksioznim vedenjem na
področju montessori pedagogike nisem našla. Izhajam pa iz postavk montessori pedagogike,
predstavljenih v teoretičnih izhodiščih. Te po vsej verjetnosti utemeljujejo uporabnost in
učinkovitost pristopa pri otroku z duševnimi odkloni, v mojem primeru otroku z
anksioznostjo.

2 CILJI RAZISKAVE
Cilj raziskave je dobiti vpogled, kako socialne pedagoginje z znanjem iz montessori
pedagogike pri svojem delu prepoznavajo anksioznega otroka, na kakšne načine ravnajo ob
soočanju z anksioznostjo pri otrocih ter kakšna so njihova opažanja glede odnosa sovrstnikov
do anksioznega otroka. Poleg tega nas zanima tudi ozaveščenost in vključevanje družine v
pomoč in podporo anksioznemu otroku in prepoznavanje razlik v delovanju različnih profilov
vzgojnega tima v odnosu do anksioznega otroka. Z zastavljenimi vprašanji in skozi analizo
podanih odgovorov bom poskušala oblikovati smernice za delo z anksioznim otrokom.

3 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA
R1: Kako socialni pedagog z znanjem iz montessori pedagogike prepoznava in nadalje po
potrebi obravnava anksioznega otroka?
R2: Katere načine odzivanja socialni pedagog z znanjem iz montessori pedagogike prepozna
kot učinkovite pri reševanju problematike anksioznega otroka?
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R3: Kakšen odnos sovrstnikov do anksioznega otroka opaža socialni pedagog z znanjem iz
montessori pedagogike?
R4: Kako socialni pedagog z znanjem iz montessori pedagogike prepozna ozaveščenost
družine o problematiki anksioznega otroka?
R5: Kako in kje socialni pedagog z znanjem iz montessori pedagogike vključuje družino v
celostno reševanje problematike anksioznega otroka?
R6: Kako socialni pedagog z znanjem iz montessori pedagogike prepozna razlike v delovanju
različnih profilov vzgojnega tima v odnosu do anksioznega otroka?

4 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP
Metoda raziskovanja je deskriptivna. Uporabila sem raziskovalni pristop kvalitativne
raziskave. Kvalitativno raziskovanje je »induktiven, konstruktivističen in interpretativen
raziskovalni pristop, ki ima naslednje glavne poudarke: videti skozi oči proučevanih oseb,
opisovanje in upoštevanje konteksta, poudarjanje procesa in ne le končnih rezultatov,
prožnost ter oblikovanje konceptov in teorij kot rezultatov raziskovalnega procesa« (Bryman,
2004, str. 266, v Vogrinc, 2008). Podatke sem zbrala s pomočjo delno strukturiranih
intervjujev. Kot pravita Kordeš in M. Smrdu (2015, str. 40), z delno strukturiranim
intervjujem »dobro preiščemo novo področje raziskovanja, saj lahko odkrijemo, kje so
problemi, kako ljudje gledajo nanje, kako se o tem pogovarjajo (kakšno terminologijo
uporabljajo v zvezi s tem, na kakšni ravni razumejo pojav). Tak intervju je fleksibilnejši, z
njim se bolj približamo afektivni in vrednostni ravni, odgovori so bolj spontani, konkretni,
samoodkrivajoči in osebni.«
Z raziskovanjem želim pridobiti poglobljen vpogled socialnih pedagogov z znanjem iz
montessori pedagogike na prepoznavanje anksioznosti pri otroku in reševanje problematike
anksioznega otroka.
4.1 VZOREC
V raziskavi je uporabljen namenski vzorec, za katerega Vogrinc (2008) pravi, da je vsaka
enota izbrana z natančno določenim namenom – informiranostjo posameznika o proučevani
temi. Do dveh intervjuvank sem prišla tudi s pomočjo metode snežne kepe. Po Vogrinc
(2008) je takšno vzorčenje primerno za skupine, ki so za proučevanje težje dostopne, člani
skupin pa so med seboj povezani. V vzorec je zajetih sedem socialnih pedagoginj, ki so se
izobraževale tudi iz montessori pedagogike in pridobile montessori diplomo za starost od 0 do
3. leta oziroma od 3. do. 6. leta starosti. Socialne pedagoginje z znanjem iz montessori
pedagogike so zaposlene na delovnem mestu ravnateljice, vzgojiteljice oziroma pomočnice
vzgojiteljice, ena od njih pa dela v zasebnem zavodu za spodbujanje razvoja otrok.
Intervjuvankam je bilo zagotovljeno varovanje osebnih podatkov, zato so poimenovane s črko
I in zaporedno številko (prva intervjuvanka nosi kratico I1, druga I2 itd.).
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Tabela 2: Predstavitev vzorca intervjuvank
INTERVJUVANKA
I1
I2
I3
I4
I5
I6
I7

MONTESSORI DIPLOMA
3–6 let
3–6 let
3–12 let
0–3 let
0–3 let
3–6 let
3–6 let

DELOVNE IZKUŠNJE
8 let
4 leta
15 let
5 let
3 leta
12 let
9 let

4.2 MERSKI INSTRUMENT IN OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV
Poglede socialnih pedagoginj z znanjem iz montessori pedagogike na položaj anksioznega
otroka sem zbrala s pomočjo polstrukturiranega intervjuja, s katerim sem pridobila poglobljen
vpogled socialnih pedagoginj z znanjem iz montessori pedagogike v prepoznavanje in
možnosti za reševanje problematike anksioznega otroka. Vprašanja zajemajo prepoznavanje
oblik in pogostost pojavnosti anksioznosti, načine obravnavanja anksioznega otroka,
prepoznavanje učinkovitih metod in tehnik za soočanje z anksioznostjo ter področja
vključevanja sovrstnikov in družine pri reševanju problematike anksioznega otroka. Skozi
intervju so me vodila vnaprej pripravljena izhodiščna vprašanja, puščala pa sem tudi prostor
za postavljanje dodatnih vprašanj in pridobivanje povratnih informacij intervjuvank. Intervjuji
so potekali v živo z vsako intervjuvanko posebej, od nekje 30 do 90 minut. Na podlagi
ustnega dovoljenja vsake udeleženke sem intervju snemala.
4.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV
Ob poslušanju posnetih intervjujev sem naredila transkripcijo. Dobesedno prepisane intervjuje
sem obdelala s kvalitativno analizo, uporabila sem odprto kodiranje. Mesec (1998) odprto
kodiranje opredeli kot postopek oblikovanja pojmov oziroma kod iz enot besedila,
pridobljenih v postopku razčlenitve besedila. Sama sem na podlagi branja zbranih podatkov
oblikovala najprej kode 1. reda, sledile so kode 2. reda, iz katerih sem nato oblikovala
kategorije in napisala utemeljeno teorijo na podlagi povezav med pridobljenimi podatki.
Rezultati so prikazani v besedilu s kategorijami in pripadajočimi kodami 2. reda. Vzporedno
poteka interpretacija pridobljenih podatkov na podlagi raziskovalnih vprašanj ter povezava
teh s teoretičnimi izhodišči.

5 REZULTATI IN INTERPRETACIJA
5.1 ANALIZA INTERVJUJEV
RAZISKOVALNIH VPRAŠANJ

IN

INTERPRETACIJA

NA

PODLAGI

Skozi proces analiziranja intervjujev sem oblikovala spodaj navedene kategorije. Vsaka izmed
kategorij je na kratko opisana, predstavljena tabelarično skupaj s kodami 2. reda in
podkrepljena z odgovori intervjuvank.
47

R1: Kako socialni pedagog z znanjem iz montessori pedagogike prepoznava in nadalje
po potrebi obravnava anksioznega otroka?
Na prvo raziskovalno vprašanje odgovarjam s kategorijami prepoznavanje anksioznosti,
razumevanje anksioznosti in obravnavanje anksioznosti.
-

PREPOZNAVANJE ANKSIOZNOSTI

Kategorija se nanaša na to, kako socialni pedagog z znanjem iz montessori pedagogike (SP
MP) prepozna anksioznega otroka, in sicer natančneje, katere znake anksioznosti opaža ter v
katerih okoliščinah ter na kakšne načine se anksioznost izraža pri otrocih.

ZNAKI ANKSIOZNOSTI

Vedenjski
-

-

Prisotnost tikov
Umik, distanca
Lulanje v posteljo
Praskanje z rokami
Neadekvatno vedenje
Močen glas kot agresivni odziv
Plašnost, zadržanost, mirnost
Nemirnost
Apatičnost, je brez volje in
energije
Veliko opazuje druge otroke, ni
tako aktiven
Vznemirjenost, ko drug otrok
joka, se jezi, ipd.

OKOLIŠČINE
ANKSIOZNOSTI
-

-

IZRAŽANJA

Socialni odnosi in interakcije
Negotove
okoliščine
(negotovo,
novo
okolje,
menjava okolja; neznani ljudje
in nove stvari – ni občutka
varnosti),
spremembe
(ni
rutine)
Ločitev
od
staršev
=
separacijska anksioznost
Gibanje

Čustveni
-

Jok, žalost
Strahovi
Jeza
Krivda
Sram

PREPOZNAVANJE
ANKSIOZNOSTI

Telesni
-

Glavobol
Boli jih trebušček
Mlahavost
Očesni kontakt
Sključena,
vase
potegnjena
telesna drža
Napetost in zakrčenost v telesu

Kognitivni
-

Izražanje skrbi
Neprestano spraševanje

NAČINI
ANKSIOZNOSTI
-

IZRAŽANJA

Internalizacija
in
eksternalizacija vedenja
Agresivnost kot odziv na
anksioznost
V obliki selektivnega mutizma
Specifični strahovi (povezani z
družino, vremenskimi pojavi,
živalmi)
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Najprej nekaj osnovnih stvari, ki so jih povedale intervjuvanke glede prepoznavanja. Pri
prepoznavanju otrokove anksioznosti je najprej pomemben čas, da zaznaš njegov način
delovanja in prepoznaš otrokove potrebe. To poudari I7, ki pravi: »Rabiš nekaj časa, da
ugotoviš, kak ta otrok funkcionira in kaj je tisto, kar potrebuje. In potem iz tega izhajam
naprej.« I1 pove, da je pri prepoznavanju pomembna tudi intenziteta in pogostost pojavljanja
težav, »ko vidiš, da se dogajajo stvari zlo pretirano, zlo dolgotrajno ali z zelo poglobljenimi
težavami …« O pogostosti in okoliščinah pojavljanja anksioznosti pa govori I3, ki pravi: »Če
se skrbi ponavljajo, da ni to pač enkrat in ni tisti situaciji ustrezno, potem smo malce bolj
pozorni.« Spoznali smo že, da vsako izražanje strahu, skrbi še ne pomeni, da je otrok
anksiozen. Pomembno pa je da otroka, pri katerem opažamo dlje časa trajajoče in
nepojasnjene znake, opazujemo ter si zapisujemo pogostost, intenzivnost in okoliščine
pojavljanja morebitnih znakov anksioznosti.
Intervjuvanke prepoznavajo anksioznega otroka na podlagi znakov anksioznosti ter izražanja
anksioznosti v različnih okoliščinah in na različne načine. Znaki, ki so jih izpostavile, so
razvrščeni v štiri različne skupine, in sicer vedenjski, čustveni, telesni in kognitivni znaki
anksioznosti.
ZNAKI ANKSIOZNOSTI
Intervjuvanke anksiozne otroke prepoznajo po čustvenih znakih, kot so jok (žalost), različni
strahovi, sram, krivda, tudi jeza. I1, I2, I4, I5 in I7 govorijo o joku pri otrocih. I1 pove, da je
deklica veliko jokala: »Prisoten je bil hud histeričen jok«, I4 omeni jok predvsem pri
deklicah: »Sploh pri puncah, se mi zdi da zlo z jokom izražajo neko stisko«, I5 pravi, da ti
otroci »hitro jočejo in so vznemirjeni, ko nekdo drug joka«, I7 pa omeni, da je joka največ pri
najmlajših, kasneje »tudi izrazijo, da jih npr. boli trebušček«. I2 in I7 govorita tudi o
strahovih: I2 omeni »doživljanje separacijskega strahu« in doda, da »strah prepoznaš po
izrazih na obrazu«, I7 pa doda »strah pred določenimi živalmi – če srečamo kužke, pajke; ter
strah pred socialnimi stiki, ampak tega je manj«. I2 podobno pove za jezo: »Jezo vidiš po
izrazu na obrazu, ki ga spremlja cepetanje z nogami.« I5 omeni tudi občutke krivde in sramu:
»Otroci se zaprejo, potegnejo nazaj, občutijo tisto krivdo, da nekaj niso naredili v redu.«
Intervjuvanke pri otroku najpogosteje opazijo jok oziroma žalost ter strah. Po M. Bajt (2014)
se anksioznost pri otrocih v čustvenih znakih kaže kot dlje časa trajajoča (nekaj tednov ali
več) nepojasnjena žalost oziroma jok ter strah pred nekaterimi situacijami. M. Z. Dernovšek
in E. Malačič Kladnik (2011) opozarjata, da nekatere otroke anksioznost bistveno ovira pri
vsakdanjem življenju in jim povzroča hudo stisko, kot je jok pred odhodom v okolje, kjer ni
staršev, ali ob pogledu na žival, ki se približa; pogoste so bolečine v trebuščku ali kričanje in
odgovarjanje.
Poleg čustvenih znakov intervjuvanke omenijo številne vedenjske znake za prepoznavanje
anksioznosti. Večkrat se ponovi umik: I7 pove, da se »bolj umaknejo tisti, ki jim je
neprijetno«; ter prisotnost tikov. I1 našteje naslednje tike: »Prijemanje za vrat, zavijanje las,
mencanje oči, mežikanje,« I6 pa pove, da »tike tudi povezuje z anksioznostjo, ker anksioznost
povezujem že kot eno poglobljeno obliko strahu ali pa že v kombinaciji tudi z drugimi občutki
pa čustvi; ne samo strah primarno. Poleg tikov opažam tudi tresenje.« I2, I3, I4 in I5 govorijo
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o plašnosti, zadržanosti, mirnosti, pri čemer I4 poudari, da je »težava, ko je otrok preveč
miren in zadržan«. I5 pove, da se zadržanost kaže, »ko se otrok skrije za mamico, nič ne reče,
pogleda stran«.
Intervjuvanke izpostavijo tudi telesne znake, največkrat omenijo, da otroci povedo, da jih
»boli trebušček« (I1 in I7), I3 temu dodaja tudi »glavobol«. I2 in I7 omenita še »napetost v
telesu ob hudi stiski«. I4 govori tudi o opažanju mlahavosti telesa: »Kot da roke ne bi spadale
k telesu, ku da ne bi mel sredine v sebi, brez neke energije.« Po M. Z. Dernovšek in E.
Malačič Kladnik (2011) otroci anksioznosti navadno ne prepoznavajo kot tesnobnost,
vznemirjenost ali napetost, temveč jo občutijo predvsem telesno, čeprav jih je v resnici tudi
strah. I6 izpostavi še opažanja v povezavi z vzpostavljanjem očesnega kontakta: »Kako ga
vzpostavlja in kaj se zgodi z njim v neznanem okolju, novih situacijah; ob situacijah, ko
naredi nekaj, kar ni v skladu s pričakovanji« ter »sključena in vase potegnjena telesna drža«.
Glede drže podobno opaža I1: »Sključena drža – skp zlezeš«. I7 doda še »napetost in
zakrčenost v telesu«.
O kognitivnih znakih poroča I3, ki pravi, da otroci »izrazijo, da jih nekaj skrbi«. I7 omenja še
neprestano spraševanje, »kdaj bodo prišli po njo, pravzaprav je jok prerasel v spraševanje«.
Anksiozni otroci lahko nenehno sprašujejo po zagotovilih, tudi takrat, ko so jih že prejeli, npr.
»Me boš zagotovo prišel pravočasno iskat?« (Dernovšek in Malačič Kladnik 2011)
OKOLIŠČINE IZRAŽANJA ANKSIOZNOSTI
Anksioznega otroka intervjuvanke prepoznavajo tudi na podlagi okoliščin, v katerih se
anksioznost izraža. V socialnih interakcijah se anksioznost kaže kot stiska v odnosu do otrok
in odrasle osebe (I1: »Zelo huda stiska v interakciji z več otroki oziroma na začetku tud z malo
otroki,«; »Rabijo več časa za vključitev v skupino,«; I2: »Se ne vključuje – ne tolk v samo
okolje, stvari že izbira. Ampak v interakciji do avtoritete, do ljudi, ki smo noter,«; I6 »Tudi do
opazovalcev, ki pridejo, in ob večeru s starši – kako otrok reagira na prisotnost ostalih.«). To
bi lahko razložili, da se anksiozni otroci ne vključujejo v interakcije, morda zaradi strahu pred
nepoznanim ali negativnih predhodnih izkušenj. M. Z. Dernovšek in E. Malačič Kladnik
(2011) poudarita, da se anksioznost pri mlajših otroci pogosto kaže z upiranjem določenim
dejavnostim, ne prepoznavajo pa posameznih misli v povezavi s tem. I4 pove, da so ti otroci v
socialnih interakcijah zmedeni: »Ko je blo treba neki družno naredit in pri takih osnovnih
rečeh, ko je se oblečt, slečt, jest, nega. Kar stojijo pa čakajo.« To si razlagam kot da taki
otroci zamrznejo, otrpnejo in se ne odzovejo na dražljaje. Slednje vidim kot enega izmed
pomembnih znakov za zgodnje prepoznavanje morebitnih znakov anksioznosti pri otroku,
zato je vsekakor vredno nadaljnjega opazovanja in ustreznega interveniranja ob pogosti
pojavnosti.
Ločitev od staršev je tudi ena izmed okoliščin, ki pomembno vpliva na izražanje anksioznosti
pri otroku. I3 pove: »Zjutraj, ob ločitvi od staršev,«; I6 doda: »Ločitev od staršev zjutraj oz.
od tistega, ki ga pripelje pa tudi, ko ga pridejo iskat.« I7 to poimenuje »separacijski strah –
ne morem rečt samo v septembru, nekateri imajo to kar več mesecev, a ne vedno vsak dan. Je
včasih mogoče kakšna okoliščina – zjutraj recimo – al ni bla rutina, al se je staršem mudilo,
pa se je spet pojavlo, ne.« Kot smo že ugotovili v teoretičnih izhodiščih, je separacijska
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anksioznost ena izmed tistih, ki jih v obdobju otroštva hitro opazimo, in je to lahko nekaj
povsem običajnega. Pri tem je pomembno, da otroka opazujemo in ugotovimo, ali je to še
sestavni del razvoja ali je morda že preraslo v motnjo. M. Z. Dernovšek in E. Malačič Kladnik
(2011) opozarjata, da če separacijska anksioznost ne izgine po petem letu starosti in moti
otrokovo življenje tako, da se otrok boji ostati izven vidnega polja staršev, lahko govorimo o
separacijski anksiozni motnji. Zanjo je značilna pretirana, nenehna in nerealistična
zaskrbljenost glede ločitve od mame ali druge osebe, na katero je otrok zelo navezan (prav
tam).
Otroci z anksioznostjo se počutijo bolj umirjeni, če je življenje zanje predvidljivo, če vedo,
kaj od njih pričakujete in kakšne so lahko posledice (Dernovšek in Malačič Kladnik, 2011).
Intervjuvanke izpostavijo tudi negotove okoliščine, vpliv neznanih ljudi in novih stvari, pri
katerih otrok nima občutka varnosti. I2 to opiše kot spremembe: »Seveda je neka rutina,
ampak hkrati se dogajajo tudi spremembe in to lahko povzroča kakšno anksioznost, stisko ali
kaj takega.« I3, I4, I6 in I7 v zvezi s spremembami izpostavijo tudi prehode – I6 jih
natančneje opiše: »V vrtcu Montessori so tekom dneva prehodi iz enega dela dneva v
drugega: prehod iz zajtrka na osebno delo, prehod na črto in iz črte ven. Potem čas kosila,
spanje in prebujanje, pa potem ta popoldanski del, pa čas proste igre zunaj. V teh prehodih se
kar dosti opazi, kako je otrok orientiran – bodisi ali se z zaupanjem ali z opazovanjem, kako
bo nekdo drug naredu oziroma kaj bodo drugi naredili«. Ob tem doda pomembno opažanje,
da se pri takih aktivnostih opazi, kako se otrok v okolju znajde in na kakšen način vstopa v
odnose.
I6 kot zanimivo dejstvo za prepoznavanje okoliščin anksioznosti izpostavi področje gibanja:
»Kako so se odzvali in sodelovali na področju gibanja; bodisi ob novem bodisi ob tem, da so
bili nekateri boljši, nekateri slabši. Anksioznost se velikokrat razvije, če otrok vidi, da na
področju gibanja zelo odstopa od ostalih.« Temu dodaja, da »se pri telesni vzgoji lahko tudi
neki telesni znaki odkrivajo«. To vidim kot pomemben izsledek, ki bi bil lahko pedagoškim
delavcem v pomoč pri prepoznavanju anksioznega otroka.
NAČINI IZRAŽANJA ANKSIOZNOSTI
Intervjuvanke omenjajo različne načine izražanja anksioznosti, ki se odražajo kot
internalizirano ali eksternalizirano vedenje. I2 pove, da se »anksioznost na različne načine
izraža, so eni, ki so zlo zadržani in so eni, kjer jeza izbruhne. Nečesa ni zmogel in je padu ven,
je eskaliralo vedenje. Maš otroke, ki dajo zlo hitro ven, skoz jezo, tko, a veš, z jokom.« I1 to
opiše z besedami: »Nekateri impulzivno reagirajo.« Nekateri pa obratno, kot pravita I1, »bolj
požirajo noter,« in I2: »Je tih in samo požira. En zakrili z rokami, en pa sam zablokira, stoji –
jst temu rečem paralizira.« I7 opaža, da se »eni potegnejo v sebe«. Anksioznost načeloma
štejemo pod internalizirano obliko vedenja, a kot smo ugotavljali v poglavju o povezanosti
anksioznosti in agresivnosti, sta pojava povezana v načinu odzivanja na situacijo, v kateri
otrok doživlja anksioznost.
I1, I5 in I7 omenjajo eksternalizirano vedenje oziroma agresivni odziv na anksioznost. I1
izpostavi primer deklice, pri kateri se je agresivni odziv izražal kot izraz nemoči v socialnih
interakcijah: »Ko se je poskušala vključevat, se ji je videlo, da ji je izjemno težko, je postajala
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veliko bolj razdražljiva in je bila tudi agresivna. Mene je tudi udarla. Jst sm bla tud tista, ki
sm jo ven umaklna iz prostora, ker je bila nevarna zase in za druge. Agresija je bla kot izraz
nemoči.« V nadaljevanju pove, da je v zgodnjem obdobju stiska bolj izražena skozi agresijo:
»Se pr tamalih ta stiska velikokrat izraža najbolj skoz agresijo – ugrizne, on se brani. In bom
rekla, čist nagonsko to nardi.« I5 pripoveduje izkušnjo o deklici, ki »je na vsak način iskala
pozornost s takim vedenjem, ki ni bilo najbolj prijazno do drugih /…/. Jaz ne znam drugače
povedat kot tako, da sem jaz čutla, da je njo ubistvu strah. Da se ona ne počuti dobro in se
skuša naredit večjo in močnejšo in bolj opazno, da bi to zakamuflirala.« V nadaljevanju opiše
tudi vedenje dečka, ki »se je skrival pod mizo, kričal, nagajal drugim otrokom. Jaz sem vedla,
da njemu ni blo prijetno in se pač ni znašel.« I7 pove, da »so tudi otroci, ki dajejo znake
eksplozivnosti al pa agresije. V korenini pa je prisoten velik strah – primarno čustvo strah, ki
se potem kaže bodisi v smeri anksioznosti, bodisi v smeri jeze.« I1 še pove, da je za
agresivnim odzivom velikokrat močna stiska oziroma anksioznost: »Agresivnost pomeni
postavt se zase, se odzvat na ogroženost. /…/ V resnici pa je zadi velikokrat anksioznost, ki
povzroči agresivni odziv.« Širino pogleda intervjuvank na odziv anksioznega otroka vidim kot
pomemben izsledek, hkrati pa želim opozoriti na občutljivost za prepoznavanje tihih (Roland,
2002, v Kozina, 2016) in nevidnih otrok (Juul, 2008). Tudi I6 izpostavi pomembno dejstvo,
da tihe otroke pogosto spregledamo: »Pri otrocih, ki so bolj tihi ali pa manj zgovorni, je
potrebno bit še bolj pozoren, če gre za anksioznost; kot pri tistih, ki so verbalno malo bolj
spretni in močnejši.« V nadaljevanju izpostavi primer fanta, za katerega pravi, da »je deloval
po eni strani izrazito močno in samozavestno, ampak v novih situacijah se je pa skril pod
mizo ali v kot sobe«.
I2 izpostavi zanimiv primer, s katerim opozori na večplastnost težav z anksioznostjo in
iskanje meje med anksioznostjo in morebitnim izsiljevanjem pri predšolskem otroku: »Se mi
zdi, da je včasih tud težko razumet; ko pravzaprav ne veš, al gre za anksiozno obliko, al za
neko izsiljevanje? Otroku postaviš mejo in on naredi točno to, kar si mu reku, da ne. Potem
sledijo posledice, ne z moje strani, ampak neke naravne. Prej ni upošteval meje, potem pa
začne doživljat jok, ane. In včasih je to lahko že ena oblika izsiljevanja morda, ane. Ta
anksioznost, ta neka nemoč.« Menim, da je zato izjemnega pomena opazovanje otroka v
različnih situacijah in sodelovanje s starši, da pridobimo širšo sliko. Velikokrat se namreč tudi
zgodi, da se anksiozna dejanja, kot so jok, izogibanje, otrplost, mnogim zdijo nerazumna in
take otroke označijo za pretirano občutljive, trmaste ali težavne (Dernovšek in Malačič
Kladnik, 2011).
-

RAZUMEVANJE ANKSIOZNOSTI

Kategorija se nanaša na to, kako SP MP razumejo anksioznost pri otroku. Za razumevanje
anksioznosti so intervjuvanke med intervjujem izpostavile različne poglede, kako bi
anksioznost definirale; kateri so dejavniki, ki vplivajo na pojavnost in krepitev anksioznosti
ter kakšne posledice anksioznosti opažajo pri otrocih.
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DEFINIRANJE ANKSIOZNOSTI
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Starševski odnos in navezanost
Ni občutka gotovosti
Nezaupanje staršev v ljudi
Vzgoja, komunikacija
Biološke značilnosti, temperament
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Okolje
Pričakovanja pomembnih odraslih
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Vloga družine
Površinski pristop reševanja težav
Siljenje otroka v neko dejavnost
Menjavanje otrok v skupini

-
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Primanjkljaji na socialnem
področju
Negativen vpliv na sposobnost
učenja
Slabša samopodoba in čustvena
nestabilnost
Vključevanje v okolje, otrok se ne
znajde
Stiska pri otroku
Težava s kontrolo odvajanja

53

DEFINIRANJE ANKSIOZNOSTI
Intervjuvanke z različnimi izrazi opišejo, kaj zanje pomeni anksioznost v praksi. I2 omenja
obsežnost pojma anksioznosti: »Meni je ta pojem tko zlo obsežen in ni enostavno prepoznat,
moreš bit že kar umetnik, ne.« I4 pravi, da je pomemben čas opazovanja in spremljanja
otroka, preden govorimo o anksioznosti: »Nerada delam že na začetku nekih prehitrih
zaključkov, ko otoke spremljaš recimo vidiš, da je mogoče kakšen preveč zadržan, preveč
miren.« To razumem kot pomemben izsledek, saj moramo biti pri definiranju anksioznosti v
zgodnjem obdobju previdni. Zgodnje prepoznavanje posameznih znakov in okoliščin
pojavljanja pa nam je lahko v pomoč za nadaljnje obravnavanje.
I4 uporabi za zametke anksioznosti tudi izraze »miren, neviden, apatičen otrok«. O nevidnih
otrocih govorita tudi I2 in I7: »Se zaposlijo z nečim in jih potem ne opazimo.« O pasti, da tihih
otrok ne opazimo in postanejo nevidni, govori tudi I6: »Kot poseben izziv vidim, da
spregledamo tihe, pridne, ubogljive otroke, ki so lahko v resnici anksiozni. Prav nevidni
mislim, da jih poimenujejo kdaj.« Doda tudi, da anksioznega otroka spregledamo, ker
načeloma ni problematičen: »Anksiozni otrok v klasičnem pomenu ni problematičen otrok v
predšolskem obdobju, zato ga v bistvu lahko spregledamo,« a se kasneje lahko utrdi in razvije
v težavno vedenje, kot so »zloraba drog, samomorilnost, avtoagresivna vedenja in še druge
škodljive oblike.« I5 anksiozne otroke podobno opiše kot »bolj zadržane in bolj tihe otroke«.
I6 pove, da je anksioznost zanjo poglobljena oblika čustvovanja »strahu ali pa že v
kombinaciji z drugimi občutki in čustvi, ne samo strah primarno« in utrjena oblika »neko
stanje, ki je dlje časa že trajajoče«. V nadaljevanju I6 tudi govori o samozaupanju kot o
nasprotju anksioznosti: »Pri novih izzivih se najbolj kaže, kolk ma otrok v sebi nekega
samozaupanja. Mogoče kot nasprotni pol anksioznosti bi rekla samozaupanje.« Nadalje pove,
da je pri otrocih opažala znake negotovosti, prestrašenosti in zmedenosti. I5 v pomoč pri
definiranju omeni tudi pogostost anksioznosti, pri čemer pove, da »je v vsaki skupini vsaj en
otrok, ki bi ga lahko umestili med anksioznega. Pa je to 8 otrok, ane.« Izsledek lahko
povežemo z avtoricama M. Z. Dernovšek in E. Malačič Kladnik (2011), ki pravita, da je
anksioznost v obdobju otroštva pogosta in da za anksioznimi motnjami trpi približno eden od
desetih otrok vseh starosti.
DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA POJAVNOST ANKSIOZNOSTI
I1 in I2 izpostavita vpliv starševskega odnosa in navezanosti na pojavnost anksioznosti pri
otroku. I1 utemelji: »Nezdrava navezanost na starše, mogoče celo taka čustvena hladnost
starša, ki na nek način tud prelaga odgovornost na otroka.« Otrok postane anksiozen, ker
nima osebe, na katero bi se obrnil, ki bi mu stala ob strani, dajala občutek gotovosti: »Nosijo
stvari, ki so zanje pretežke.« I1 omeni tudi nezaupanje staršev v ljudi, ki ga otrok zrcali: »Pri
mami se je kazal, da ma mal zaupanja v ljudi in se je vidlo, da potem punca zrcal mamo.«
Benjamin (1993, v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014) v povezavi s tem omenja
komplementarni odnos nedosleden starš – težaven otrok. Otrok na podlagi nedoslednega
odzivanja staršev ne ve, na koga naj se zanese, in druge nenehno preizkuša, da bi videl, ali jim
lahko zaupa, naposled pa ne zaupa niti sebi. Več kot 20 raziskav je potrdilo povezavo med
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nedoslednim in konfliktnim vedenjem staršev ter motnjami vedenja, tesnobo/depresijo,
uporabo alkohola in drog pri otrocih ter kasnejšim razvojem antisocialne osebnostne motnje.
Intervjuvanke izpostavijo tudi biološke in temperamentne značilnosti takih otrok. I2 opaža da
imajo ti otroci nekaj skupnih notranjih karakteristik, da so bolj nemirni, »jih vsak dražljaj
hitro zmoti /…/, tak, neke take biološke značilnosti«. Podobno razmišlja I5: »To je lahko
karakterno oziroma otrok prinese s sabo na svet.« I6 omenja tudi okolje, v katerem otrok živi,
ter pričakovanja pomembnih odraslih: »Verjamem, da v enem okolju se otrok razvije v
anksioznega, v drugem okolju pa se ne bi razvil.«
I5 izpostavi tudi spol otroka, predvsem deklice: »Otroke, ki bi jaz označla za anksiozne, so ble
večinoma deklice, pa tudi kak deček, ki so bli zlo mirni.« I6 omeni še področje stereotipov v
odnosu do posameznega spola, ki lahko določeno obliko anksioznosti ojačajo ali omilijo:
»Mogoče predvsem pri fantih s temi stereotipi, fante ne sme bit oziroma naj jih ne bi blo
strah.« Razlike med spoloma v obdobju malčka še niso tako pomembne, kasneje pa postanejo
(Silverman in Treffers, 2001, v Kozina, 2016). Tudi M. Z. Dernovšek in E. Malačič Kladnik
(2011) poudarjata, da se anksioznost v otroštvu lahko pojavi ne glede na spol.
DEJAVNIKI, KI VPLIVAJO NA KREPITEV ANKSIOZNOSTI
I3 omeni vlogo družine, ki krepi vzorec: »Dostikrat družine mal nehote okrepijo te vzorce s
tem, da fulkrat odgovorijo, veliko potrjujejo in s tem utrjujejo vzorec.« Temu doda, da je
reševanje težav velikokrat preveč površinsko: »Manjka to, da se usedeš in se iskreno
pogovoriš, to pa to se dogaja in to lahko naredimo.« Lahko bi si razlagali, da zanikanje
oziroma odlašanje s ciljno usmerjeno pomočjo in podporo anksioznemu otroku povečuje
tveganje za krepitev anksioznosti. M. Bajt (2014) izpostavi, da s pogovorom, spoštljivim
načinom komunikacije in potrpežljivostjo pri poslušanju otroka lahko zmanjšamo tveganje za
razvoj anksioznih motenj. I5 izpostavi tudi primere, ko se otroka sili v neko dejavnost, ki je ne
želi: »Ko se usedemo v krog in imamo neko skupno dejavnost, ne ga zdej silit in mu govorit
povej, povej. Ker ga s tem siliš v nekaj, kar mu ni prijetno in na kar ni pripravljen.« Opozori
tudi na posledice siljenja: »Če se otroka sili, sem prepričana, da se lahko še bolj zapre in še
bolj postane tesnoben in ga je strah stvari in strah se pokazat in delovat.«
POSLEDICE ANKSIOZNOSTI
I1 poudarja, da socialna anksioznost vpliva na vzpostavljanje odnosov in socialne mreže:
»/…/ Otrok se sam ne zna in ne zmore vključiti /…/.« I5 socialno področje opiše kot »težave
pri navezovanju stikov«. Otrok, ki se zapira vase, se izogiba tudi mnogim življenjskim
izkušnjam, ki pa so nujne za razvoj in napredek. M. Z. Dernovšek in E. Malačič Kladnik
(2011) poudarjata, da si z izogibanjem okoliščinam, ki realno niso nevarne in bi se jim radi
izognili zgolj zaradi neprijetnih občutkov, ki nam jih sprožajo, odrekamo napredovanje in
učenje. I1 izpostavi negativen vpliv na sposobnost učenja: »Veliko učenja pa poteka prav
preko socialne igre (npr. športne aktivnosti in učenje gibanja), anksiozen otrok pa se v
skupini ne bo sposoben učit /…/. Včasih se morajo anksiozni otroci umaknit iz situacije, ker je
ne zmorejo.« Carr (2016, v Dobnik Renko, 2020) kot posledice anksioznosti omeni manjšo
učno učinkovitost, opustitev šolanja in socialno izolacijo.
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Izpostavijo tudi vključevanje v okolje in iznajdljivost v novih situacijah (I6: »Kako vstopa v
neko okolje, se spoprijema s stresnimi situacijami ali pa s težkimi življenjskimi okoliščinami
in nasploh z novimi izzivi,«; I4 »Če je navajen nekega mirnega okolja in ti malo povzdigneš
glas, ga enostavno zmedeš, naj bo to pri delu, prehodih,«; I5: »Kako se lotevajo zadev, al se
sploh lotijo al jih je vsega preveč strah,«, »al so bolj zadržani pri novih stvareh in si s tem
zaprejo možnosti,«, I7: »Se ne lotijo novih stvari in delajo tisto, kar jim je znano – na primer
vsakdanje življenje, kar je povezano z domom.«)
I1 omeni tudi spremembo otrokove samopodobe in čustveno nestabilnost: »Starši s svojimi
zahtevami nardijo čustveno podrtega otroka, ki si ne upa nič več probat, ker nič ni OK.« O
odnosu do samega sebe in o samopodobi govori tudi I5: »Slabša samopodoba, zaupanje
vase.« I6 na področju samopodobe omeni »težave na področju razvoja realne samopodobe.«
I5 tudi omeni težave pri čustvovanju, da je bolje skriti svoja čustva kot jih izraziti, kar ima
lahko številne posledice: »To lahko vodi v zdravstvene težave, bolezenska stanja in tak naprej
/…/. Jaz gledam na to tako, da se nam nalagajo stvari v telesu in zaradi neupoštevanja čustev
pride do nekih energetskih blokad. Potem pa spet zdravimo simptome, namesto, da bi
odkrivali vzroke.« Skratka opozarja na dolgoročno odpravljanje težav in ne le iskanje
kratkoročnih rešitev ter iskanje izvora težav in ne zgolj odpravljanje trenutnih posledic.
I6 omeni tudi težave s kontrolo odvajanja: »V času spanja kakšni znaki enureze ali
enkopreze.« To je zanimiv podatek, ki je lahko velikokrat spregledan. Janjušević in Košir
(2016) opozarjata na dvosmernost povezave med težavami z odvajanjem in otrokovim
duševnim zdravjem, pri čemer Cox, Morris, Borowitz in Sutphen (2002, v prav tam) pri
otrocih, ki imajo težave z odvajanjem, ugotavljajo pomembno več prisotne anksiozne in
depresivne simptomatike.
-

OBRAVNAVANJE ANKSIOZNOSTI

Kategorija se nanaša na to, kako SPMP obravnavajo anksioznega otroka, in sicer natančneje,
katere načine pomoči in podpore nudijo anksioznemu otroku.
OBRAVNAVANJE
ANKSIOZNOSTI

POMOČ IN PODPORA SOCIALNEGA PEDAGOGA Z ZNANJEM IZ MONTESSORI
PEDAGOGIKE (Pomoč in podpora SP MP)
-

Dati občutek varnosti in sprejetosti
Vključevanje z vodenjem, postopnostjo
Opazovanje (prepoznavanje individualnih potreb, močne točke, zapisovanje)
Multidisciplinarno sodelovanje
Ustrezno pripravljeno okolje
Medvrstniška pomoč in podpora
Vrednost montessori pristopa
Ostati in zdržati ob otroku
Pomen sporočil odraslega
Zgodnje prepoznavanje anksioznosti
Komunikacija s starši, obveščanje staršev
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POMOČ IN PODPORA SOCIALNEGA PEDAGOGA Z ZNANJEM IZ MONTESSORI
PEDAGOGIKE (Pomoč in podpora SP MP)
Pomoč in podpora SP MP ima glede na odgovore intervjuvank pomembno vlogo tako pri
prepoznavanju kot tudi pri obravnavanju anksioznega otroka.
Obravnavanje anksioznosti poteka v obliki pomoči in podpore SP MP. Intervjuvanke
predstavijo številne načine pomoči in podpore, pri čemer kot ključen element izpostavijo, da
je treba dajati občutek varnosti. I2 razloži, »da poskuša vzgojitelj ustvarit neko ljubeče, toplo
okolje, sprejemajoče, da se otrok počuti varnega in sprejetega«. To zagotavljajo z rutino,
vključevanjem v manjšo skupino (I1: »V primeru večje skupine je pomembno, da otroka ne
siliš, ampak ga usmerjaš in mu pustiš izbiro, da se sam odloči, kdaj se bo priključil.«),
postopnim vključevanjem v socialne interakcije (I2). V kontekstu zagotavljanja občutka
varnosti lahko razumemo tudi sprejemanje otrokove edinstvenosti, o kateri govorita I5:
»Občutek sprejetosti, da pač je tak, kot je, /…/ in pustit, da res preko tega občutka varnosti
pridobi zaupanje v ljudi, v sebe tudi in potem zmore druženje in komunikacijo dosti bolj zrelo,
brez strahu in zadržkov,« in I7 »Vsak otrok je individuum in tu se mi zdi, da jim veliko
pomaga, da lahko izbirajo dela, se družijo v manjših skupinah, ali pa pač delajo sami, kot jim
ustreza.«
Vse intervjuvanke izpostavijo tudi prepoznavanje individualnih potreb posameznika s
pomočjo opazovanja, kar je tudi pomemben koncept v montessori pedagogiki – I6: »Metoda
opazovanja, ki je v montessori pedagogiki ena temeljnih pripomočkov, kako spremljat
otroka.« I2 pove, da je »Maria Montessori zlo dobro opazovala te otroke in to vsakega
posebej. /…/ Je pa imela tudi kakšne druga znanja, bom rekla, s strani medicine, in to morda
tlele v mojem poklicu včasih tudi primanjkuje.« I4 to natančneje razloži, da si res tam za
otroka in ga sprejmeš takega kot je – uporabi izraz »intenzivno opazovanje, ko se res usedeš in
gledaš samo tega otroka in je zanimivo, kolk se ti lahko še druge stvari odprejo. Pol maš pa
eno točko za naprej, recimo preko ustvarjanja bi pa lahko prišli v en stik s tem otrokom in ga
spodbudili za naprej.« I2 opozori tudi na pomembnost multidisciplinarnega dela pri
obravnavanju anksioznega otroka. Za I6 je v okviru opazovanja pomembno tudi zapisovanje.
To razloži v okviru izbire dela: »Ali otrok, ko že ima predstavitev materiala, ponovno izbere
material, ali ne. Ali pa če je neuspešen, ali ga ponovno izbere ali ne. To je mogoče samo z
opazovanjem in zapisovanjem odkrivat in sledit.«
I3 poleg opazovanja iz montessori pedagogike izpostavi tudi ustrezno pripravljeno okolje,
čemur I5 doda varno strukturirano okolje. I5 izpostavi tudi medvrstniško povezanost in
podporo: »To se mi zdi, da je res taka močna stvar pri montessori pedagogiki, ker so povezani
in jim je do tega, da podprejo drug drugega.«
Intervjuvanke poudarjajo vrednost montessori pristopa pri obravnavanju. I5 pravi, da je »cel
pristop montessori tako naravnan, da podpira anksiozne in visoko občutljive in tiste, ki
načeloma nimajo težav«.
I2 pove, kako je pomembno ostati in zdržati ob prestrašenem ali anksioznem otroku: »Če
vidiš, da doživlja nek strah, da ga ne pustiš samega v tem.« I1 v stiku z otrokom opozori tudi
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na pomen sporočil, ki jih daje odrasli: »Če odreagiraš v stilu, sej tega se ti pa res ni treba bat,
pomeni, da si šel ocenjevat iz svojega stališča kot odrasli, ki je itak za otroka nekdo, ki ve. In
si mu dal filing, da nima kaj čutit /…/. Tukaj pa se lahko začnejo tlačenja /…/. On se v resnici
boji. In to so zelo hude napake, ki jih lahko kot odrasli počnemo.« Če otrok ni viden in slišan
v svoji stiski, lahko pride do tlačenja in prikrivanja čustev in občutij.
I5 izpostavi tudi zgodnje prepoznavanje anksioznosti kot pomoč in podpora pri obravnavanju
anksioznosti: »Otrok, ki je v zgodnjem obdobju že premagal ful enih strahov, bo v starejši
skupni pripravljen na to.« V okviru zgodnjega prepoznavanja omenijo tudi pomen
komunikacije s starši – I2: »Če ni na drugi strani tiste odprtosti in pripravljenosti, pri otroku
težko iščeš skupno dobro za otroka.« I1 opozori tudi na sodelovanje s starši z obveščanjem o
spremembah pri otroku: »Povedat staršem, dejte bit pozorni na to vedenje pri otroku, ker to se
ji dogaja.«
Intervjuvanke v tem delu izpostavijo, kaj se jim zdi pomembno pri obravnavanju
anksioznosti. Konkretneje bo obravnavanje anksioznega otroka opisano pri drugem
raziskovalnem vprašanju, pri katerem se bomo osredotočili na odzivanje in načine
interveniranja, ki jih uporabljajo pri delu z anksioznim otrokom.
POVZETEK ODGOVORA NA 1. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE
Intervjuvanke anksioznega otroka najlažje prepoznajo na podlagi znakov anksioznosti. Šest
jih izpostavi, da ga najpogosteje prepoznajo po čustvenih znakih (žalost in strah, jeza, krivda,
sram), sedem po vedenjskih znakih (umik, prisotnost tikov, zadržanost, mirnost, plašnost), pet
jih navede telesne znake anksioznosti (bolečine v trebuhu, glavobol, zakrčena telesna drža). V
odgovorih se je pokazalo, da so SP MP pozorne tudi na okoliščine in načine izražanja
anksioznosti. Pri okoliščinah pojavljanja štiri intervjuvanke opredelijo stisko v socialnih
interakcijah, tri stisko ob ločitvi od staršev, pet stisko v negotovih okoliščinah/ob
spremembah, ena izpostavi področje gibanja. Kot načine izražanja anksioznosti tri
intervjuvanke izpostavijo internalizirano vedenje in tri eksternalizirano, pri čemer ena
izpostavi nevarnost, da vase umaknjene otroke spregledamo. Štiri intervjuvanke omenijo tudi
izražanje stiske skozi agresiven odziv, skozi katerega v izvoru opažajo anksioznost pri otroku.
Pomembna tema, ki se pojavi pri prvem raziskovalnem vprašanju, je tudi razumevanje
anksioznosti. Ena izmed intervjuvank omeni obsežnost pojma anksioznosti, druga pomen časa
opazovanja in spremljanja pred dokončnim definiranjem. Kar pet intervjuvank anksioznega
otroka opiše kot tihega, mirnega in nevidnega oziroma pri njem opazi lastnosti, kot so
negotovost, prestrašenost in zmedenost. Pri razumevanju anksioznosti intervjuvanke
izpostavijo tudi dejavnike, ki vplivajo na pojavnost (dve poudarita starševski odnos in
navezanost, dve temperamentne značilnosti, ena vpliv okolja in pričakovanj, dve spol) in
krepitev anksioznosti (ena omeni družino in površinsko reševanje težav, druga siljenje otroka
v dejavnost), ter naštejejo posledice anksioznosti (dve govorita o težavah na socialnem
področju, ena o negativnem vplivu na sposobnost učenja, štiri omenijo slabšo iznajdljivost v
situacijah, štiri spremembo samopodobe in čustveno nestabilnost, ena težave s kontrolo
odvajanja). Intervjuvanke po potrebi obravnavajo anksioznega otroka tako, da nudijo pomoč
in podporo. Ena izpostavi zagotavljanje občutka varnosti z rutino, druga postopnost pri
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vključevanju in tretja sprejemanje edinstvenosti. Vse intervjuvanke kot ključno izpostavijo
prepoznavanje individualnih potreb s pomočjo opazovanja, ena pa doda še multidisciplinarno
sodelovanje. Dve intervjuvanki omenita tudi varno in ustrezno pripravljeno okolje ter
medvrstniško podporo. Intervjuvanke poudarijo vrednost montessori pristopa pri
obravnavanju. Ena intervjuvanka izpostavi pomembnost, da ob anksioznem otroku zdržiš,
druga opozori na sporočila odraslega. Ena intervjuvanka omeni tudi zgodnje prepoznavanje
anksioznosti ter v okviru tega dve opomnita na sodelovanje s starši.
R2: Katere načine odzivanja socialni pedagog z znanjem iz montessori pedagogike
prepozna kot učinkovite pri reševanju problematike anksioznega otroka?
Na drugo raziskovalno vprašanje odgovarjam s kategorijama odzivanje in interveniranje.
-

ODZIVANJE

Kategorija se nanaša na temelje za učinkovito odzivanje na anksioznega otroka. Intervjuvanke
so poudarjale pomen odnosa, refleksije lastnega dela in stalnega strokovnega izpopolnjevanja
ter sodelovanja s sodelavci, strokovnjaki in starši.

REFLEKSIJA
DELA
IN STALNO
STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE

ODNOS
- Varnost in zaupanje
- Prepoznavanje posameznikovega načina
reagiranja in izhajanje iz individualnih
potreb otroka ter odzivanje na način, ki
posamezniku odgovarja
- Razumevanje otrokovih potreb in
sprejemanje edinstvenosti ter podpora pri
soočanju s težavami
- Način mirnega pristopa v drži nevednosti
Preusmerjanje
pozornosti
pri
nepoglobljenih težavah
- Slediti otrokovemu interesu

-

-

-

Pomen izkušenj
Refleksija lastnega dela (zavedanje
zmotljivosti,
pomen
stalnega
preizpraševanja)
Samorefleksija,
prilagajanje
pristopa, iskanje možnosti za
izboljšave
Pridobivanje novih kompetenc za
ravnanje
Stalno strokovno izpopolnjevanje
Skrb za osebni razvoj

ODZIVANJE

SODELOVANJE S SODELAVCI, STROKOVNJAKI in STARŠI
-

Pomoč in podpora sodelavcev in strokovnih kolegov
Timsko sodelovanje
Sodelovanje z zunanjimi institucijami
Sodelovanje s starši
Interdisciplinarni pristop
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ODNOS
Po besedah intervjuvank je pri odzivanju temeljni pristop oziroma odnos. V odnosu se
ustvarja občutek varnosti in zaupanja (I1, I2, I5, I7). Kasneje sledi čas za pogovor: I7
»Kasneje si vzamemo čas, da se pogovarjamo,« – in refleksijo vedenja – I1: »V višku afekta
racio odpove, takrat ne bom rekla kaj si naredu; bom pa vprašala, ali želiš, da te objamem;
lahko ga umaknem, če to pomaga. Čisto mirna poskušam biti in dajat občutek sigurnosti.«
Bistveno je, da odrasli pozorno zaznavamo otrokove potrebe po varnosti, toplini in
umirjenosti ter poskrbimo zanje (pri čemer spoštujemo otrokove meje) (Levine in Kline,
2019).
Kot smo ugotovili že pri rezultatih v kategoriji obravnavanje anksiznosti, se znotraj varnega
in zaupnega odnosa ustvarja tudi prostor za prepoznavanje posameznikovega načina
reagiranja in izhajanje iz individualnih potreb otroka ter odzivanje na način, ki
posamezniku odgovarja. To I1 potrjuje z besedami: »Vsak otrok ima čist svoj način pri
reakciji. Lahko sem imela jaz nek recept, da bo to pri otroku delovalo, pa ga spravi v še večjo
stisko.« I5 omeni tudi poznavanje otrokovih potreb in zmožnosti ter krepitev otrokovega stika
s sabo: »Ne zahtevamo stvari, ki so mu neprijetne, ker s tem ko ga silimo učimo, da vemo
boljše kot on, in izgublja stik s sabo.«
I5 poleg prepoznavanja potreb izpostavi tudi razumevanje otrokovih potreb in sprejemanje
edinstvenosti ter podporo pri soočanju s težavami: »Pomembno je, da odrasli to razumemo
in imamo posluh, da otrokove značilnosti sprejmemo in mu damo podporo, da se bo sam lažje
soočal in bo premagoval oziroma preobražal tisto.« Podobno I1 in I4 izpostavita način
mirnega in potrpežljivega pristopa v drži nevednosti – I4: »Kot da najprej niti ne veš, kaj
pravzaprav je vse skupaj, kje je ta otrok, kako mu prisluhnit – potrpežljivo pristopaš.« Poleg
tega I1 poudari tudi preusmerjanje pozornosti pri nepoglobljenih težavah v okviru
zgodnjega reševanja težav in pove: »Preusmeriš ga pomoje lahko, ko še ni tolk daleč v krivulji
anksioznosti.« Na temo premoščanja težav pa izpostavi, da je treba slediti otrokovemu
interesu in ponuditi tisto, kar bo preusmerilo njegovo pozornost – I1: »Ponuditi nekaj, kar
otroka zanima in ga bo v možganih malo bolj okupiralo.«
REFLEKSIJA DELA IN STALNO STROKOVNO IZPOPOLNJEVANJE
Poleg skrbi za vzpostavljanje dobrega odnosa je intervjuvankam pri odzivanju v pomoč
refleksija lastnega dela in stalno strokovno izpopolnjevanje.
Intervjuvanke I1, I2, I5, I6 in I7 so v okviru ovrednotenja izkušenj omenjale refleksijo
lastnega dela, da se najprej zavedaš svojih moči in šibkosti ter iščeš nove načine za delovanje.
I1 je v okviru refleksije lastnega dela izpostavila pomen stalnega preizpraševanja
strokovnjaka o lastnem odzivanju (»Kaj lahko narediš z okoljem, ki ga pripraviš; s stvarmi, ki
jim daš prostor; z odzivom na situacijo.«), zavedanju zmotljivosti (»Delaš tud kikse in začneš
potem na novo gradit.«) in ustvarjanju prostora za učenje novih načinov (»Gledaš, kaj je bolš,
kaj je balast, kaj je škodljivo, in spreminjaš.«) ter pridobivanju novih kompetenc za ravnanje
(»Vsakič, ko pride kdo nov, moreš mal drugač postavt stvari.«) O stalnem izpraševanju in
samorefleksiji (»Ko pridem domov premeljem, kaj je bilo v redu, kaj se da še izboljšat, kaj bi
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lahko naredila drugače.«) ter prilagajanju pristopa posamezniku govori tudi I2: »Se
prevprašuješ pri sebi in v okolju in prilagajaš ton, višino, barvo glasu na primer.« To odpira
prostor za iskanje možnosti za izboljšave, o katerih govorita I5 (»Da se res spremljaš, in če
vidiš, da v neki zadevi nisi zadovoljen, greš in raziskuješ, iščeš /…/.«) in I6, ki poudari pomen
prisotnosti socialnega pedagoga v skupini: »Z znanji, ki jih imamo doprinesemo k
prepoznavanju in odzivanju pri odstopanjih.« Refleksija dela je v socialnopedagoškem
pristopu izredno pomembna metoda, s katero ozaveščamo svoje vzorce ravnanja. Refleksija
lastnega dela je socialnemu pedagogu v pomoč, da pri svojem delu čim bolj izhaja iz potreb
posameznika, ga razume in išče rešitve skupaj z uporabnikom (Klemenčič Rozman, 2006).
Intervjuvanke poudarjajo tudi način stalnega strokovnega izpopolnjevanja v obliki
pridobivanja teoretičnega znanja v strokovni literaturi, na izobraževanjih in na spletu s
filmčki, članki, spletnimi članstvi v skupinah (I1, I2, I5, I6). I5 izpostavi tudi skrb za osebni
razvoj: »Socialni pedagog je tudi taki strokovnjak, ki se mora razvijat in rast naprej /…/.
Postat moraš en tak življenjski raziskovalec, dobiš širšo sliko in bolje razumeš sebe in
drugega.«
SODELOVANJE S SODELAVCI, STROKOVNJAKI IN STARŠI
Strokovno se izpopolnjujejo tudi ob pomoči in podpori sodelavcev in strokovnih kolegov. I1
in I5 povesta »Se pogovorim s strokovnimi kolegicami,«; I2 in I4 omenita: »Se pogovorim s
sodelavko,«; I5 še doda: »Če imam dilemo, vprašam v krogu poznanih strokovnjakov in tam
dobim odgovor, pa eno sošolko mam iz faksa, s katero predebatiram,«; I7 »V kolektivu se
pogovarjamo, ko imamo kako dilemo.« I2, I3 in I4 omenijo tudi timsko sodelovanje s
svetovalno službo in vodstvom, I2: »Imamo svetovalno delavko in jo vprašamo, da poskuša še
ona dat svoj vidik,«; I4 podobno »Sodelovanje s svetovalno službo in nam da neke smernice
za naprej /…/, pa tudi z ravnateljico po potrebi.« I3 in I6 izpostavita še timsko sodelovanje z
zunanjimi institucijami; I3: »Po potrebi sodelujemo s svetovalnim centrom za otroke in
mladostnike« in I6: »Pomoč strokovnih delavcev od zunaj – specialnega pedagoga,
psihologa.«
V pomoč pri odzivanju je tudi sodelovanje s starši, kar pripomore k širši sliki o posameznem
otroku. Več o vključevanju družine in sodelovanju s starši bo predstavljeno pri četrtem
raziskovalnem vprašanju.
Kot izpostavijo I2, I4 in I6, odzivanje največkrat izhaja iz interdisciplinarnega pristopa, pri
katerem gre za sodelovanje različnih pogledov na otroka – pri vzgojitelju, svetovalnemu
delavcu in starših.
-

INTERVENIRANJE

Kategorija interveniranje zajema tehnike in pristope, ki jih SP MP uporabljajo pri odzivanju
na anksioznega otroka, opis uporabe montessori pristopa in materialov ter možnosti za
preventivno delovanje na področju anksioznosti.
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UPORABA MONTESSORI PRISTOPA IN
MATERIALOV
TEHNIKE IN PRISTOPI
-

-

-

-

Umik, preusmeritev, sprememba
dejavnosti
Opazovanje, spremljanje, zapisovanje
Kognitivno vedenjski pristop –
pogovor (izražanje in poimenovanje),
sprostitvene tehnike
Učenje prepoznavanja in izražanja
notranjega dogajanja in pomoč pri
regulaciji čustev
Učenje z zgledom
Iskanje in krepitev močnih področij
Racionaliziranje ni primerno

-

-

Pripravljeno okolje
Vloga odraslega
Priprava in izbira materialov
Področje vsakdanjega življenja
(delo
z
vodo,
natikanke,
presipavanje, sestavljanke, knjige),
Glasba
Umetnost
Senzorični materiali
Kotiček za umirjanje
Finomotorične
dejavnosti,
zasledovalec
Igra tišine
Materiali za prepoznavanje čustev
in telesnih stanj (tridelne karte,
poimenovanje predmetov)
Področje jezika in matematike ter
gibanja

INTERVENIRANJE

PREVENTIVNO DELOVANJE
-

-

Priprava okolja
---- predvidljivo, pripravljeno, varno
---- ljudje kot del okolja – varen in zaupen odnos
---- varovalni dejavnik (sproščenost v odnosu odrasli-otrok, podpora vrstnikov)
---- priprava materialov
---- refleksija okolja
Ozaveščanje in priprava staršev
Preventivna vloga odraslega
Realna pričakovanja
Delo na področju samopodobe in komunikacije
Delo na področju gibanja
Priložnosti v montessori sistemu
Možnosti za izboljšave – opazovalni listi, vprašalnik za starše
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TEHNIKE IN PRISTOPI
Intervjuvanke omenjajo naslednje pristope in tehnike, ki jih uporabljajo pri delu z anksioznim
otrokom. Težko bi ločili, katere tehnike in pristopi so značilni za socialnega pedagoga, katere
izhajajo bolj iz montessori pedagogike, kateri pa se uporabljajo širše v pedagogiki nasploh.
Menim, da je uporaba pristopa precej odvisna od tega, s katerimi načini dela se pedagog bolj
poistoveti in jih pri svojem delu uporablja. V tem delu ni moj namen razlikovati, ali je za SP
MP značilen kakšen poseben pristop. S podkategorijo Uporaba montessori pristopa in
materialov želim izpostaviti, konkretno katere oblike intervencij SP MP prepoznajo kot
uporabne pri delu z anksioznim otrokom.
Kot smo ugotovili že v okviru odzivanja in vzpostavljenega odnosa, je najprej pomemben
občutek varnosti. I1 izpostavi občutek varnosti kot temelj za učinkovito tehniko: »Učinkovita
tehnika vedno temelji na občutku varnosti.« Tehnike so potem umik, preusmeritev,
sprememba dejavnosti, telesni stik: »Umik, preusmeritev razmišljanja pri anksioznem otroku
al pa druga dejavnost – dat neko stvar, ki otroka pomiri; telesni stik – da ga stisneš, to
marsikomu pomaga.« I1 še natančneje opredeli umik v miren kotiček (»Umik v mirno sobo,
ko čuti da ne more biti zraven, ali pa jst čutim, da je nevaren za druge. Ta prostor ni kazenski
prostor, ker je urejen, da te umiri.«) oziroma zvočno izoliran prostor (»Lahko je anksiozni
otrok samo preobčutljiv na pretirane zvoke in močne dražljaje.«). I2 govori o umiku kot o
»time out« trenutku: »Ok, ti rabiš zdej neki, da se umiriš, pridi, greva ven. Jst verjamem, da se
takrat otroku nove povezave začnejo vzpostavljat, ko najprej počakaš, da se umiri, in šele
nato se pogovoriš – kaj je v redu, kaj ni v redu in kaj bi lahko drugače naredil.«
I6 izpostavi opazovanje (»S pomočjo opazovanja naša pričakovanja postanejo bolj realna,
prilagojena otroku.«), spremljanje in zapisovanje ter nato pogovor. Podobno govori tudi I4, ki
pravi: »Dejmo opazovat, spremljat in se pogovorit, za kaj pravzaprav gre,« in izpostavi miren
pristop in potrpežljivo delovanje, saj »otroci hitro preizkušajo mejo potrpežljivosti«.
Opazovanje je pristop, ki je uporabljen v socialni pedagogiki in montessori pedagogiki, pa
tudi širše v pedagogiki ter kot metoda v celotni razvojni psihologiji. Lahko bi rekli, da imajo
intervjuvanke v mislih predvsem opazovanje v naravnem okolju, pri katerem gre za
opazovanje spontanih in neizzvanih oblik vedenja v naravnem okolju (Marjanovič Umek in
Zupančič, 2009a). Dodatno znanje iz montessori pedagogike pripomore k natančnejšemu
opazovanju in poglabljanju v metodo. Montessori okolje je namreč mirno, pedagog si res
vzame čas, da v miru in tišini opazuje otroka v različnih okoliščinah, se pusti dotakniti od
njegovega delovanja ter si opažanja zapiše. Pomembno je, da opazovanju sledi objektivna
analiza opažanj in šele nato interpretacija, ki vodi v razmislek, kaj bi lahko v okolju
spremenili, da bo otrok napredoval, osvojil neke veščine.
I3 potrjuje učinkovitost kognitivno-vedenjskega pristopa, izražanje in poimenovanje ter nato
sprostitvene tehnike: »Najbolj je sigurno pomagal pogovor – odprta vprašanja in nato kake
sprostitvene tehnike, kot je zavedanje svojega telesa.« I3 izpostavi tudi diagrame in tabele s
pomočjo katerih otroci sledijo temu, kar se jim dogaja; vendar opozarja na previdnost, da ne
bi s tem blokirali doživljanja in odziva: »So lahko ful učinkovite, ampak moreš vedet, kaj
delaš z njimi, in jih dobro uporabit.« I2 in I7 prav tako govorita o pomembnosti pogovora.
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Pogovori skupaj z opazovanjem pomagajo sestaviti sliko otrokovega notranjega sveta (Rapuš
Pavel, 2001). Velikokrat zasledimo, da pogovor pri najmlajših ni učinkovita tehnika, vendar
je pri tem pomemben način in usposobljenost strokovnjaka. Young, O´Brien, Gutterman in
Cohen (1997, v Rapuš Pavel, 2001) poudarjajo, da usposobljeni strokovnjaki z metodo
razgovora lahko pridobijo informacije celo od zelo majhnih otrok.
I2 in I7 poudarjata pomen učenja prepoznavanja in izražanja notranjega dogajanja ter pomoči
pri regulaciji čustev, »da se otrok nauči, na kakšen način povedat, kaj rabim/kaj mi je/kaj
čutim/kaj se dogaja. In na začetku sem dala tudi v pomoč, da je prišel do mene in sm mu jst
pomagala ubesedit, na kakšen način naj to pove. Ti si tisti ki moreš znat otroku pomagat
regulirat čustva.« I2 ob tem poudarja pomen učenja z zgledom: »Kako se jst v trenutkih jeze
al pa neke stiske odzovem na sočloveka.« Zgled odrasle osebe je v montessori pristopu
pomemben, saj z zgledom otroku pokaže, kako se sooča z novimi stvarmi – te lastnosti otroci
zaznavajo v okolju, saj sprejmejo odraslega kot del okolja. Zgled je sicer na splošno v
pedagogiki eden izmed pristopov, s pomočjo katerega se dogaja učni proces. Vendar imajo
vzgojitelji v montessori okolju to po mojih izkušnjah še bolj ozaveščeno. Capuder (2006)
poudarja, da je vzgojitelj otroku zgled in vir znanja.
I2, I4, I6 in I7 izpostavijo tudi iskanje in krepitev močnih področij pri otroku. Iskanje močnih
področij pri uporabniku je eno izmed vodil v socialnopedagoškem pristopu. Tudi v montessori
pristopu se uporablja opazovanje področij, v katerih je otrok močan in šibek. I7 poudari, da jo
to vodi pri odzivanju: »Iskanje močnih točk, to mi je tisto prvo vodilo.« I6 temu doda »jezik
potrjevanja v tistem, kar je dobro, kar otrok že zmore – da je to eden od načinov, ki
preprečuje ali blaži anksioznost«.
I1 še pove, da pri anksioznem otroku racionaliziranje ni primerno, saj s tem pokažeš, da
otroka ne čutiš v tem, kar je: »Vedno manj vidim, da učinkuje kakršnokoli racionaliziranje
/…/. Racio v stanju afekta ne deluje. Če racionaliziraš, celo lahko daš občutek, da je z njim
res neki narobe. Zakaj pa se on tega boji, to pa res ni normalno. To pomen, da ga ne čutiš.«
To se mi zdi pomemben izsledek, iz dosedanjih izkušenj namreč prepoznavam, da se
mnogokrat prehitro zapletemo v razumsko razlago, ki pa je otroku lahko nerazumljiva, zato se
še bolj umakne vase. Tudi Gordon (1989, v Vec, 2002) kot oviro v komunikaciji omenja
racionaliziranje, moraliziranje, sugeriranje, poučevanje, saj na ta način odrasli ponuja otroku
rešitev za problem. V takih situacijah pa je na mestu aktivno poslušanje, pri prejemniku je
pomembno, »da pokaže, da želi čim bolj razumeti pošiljatelja, preden sporočilo sam
ovrednoti« (Vec, 2002, str. 73). Ko otrok spregovori o svojih skrbeh, je nujno, da smo
razumevajoči in otroku verjamemo ter mu pomagamo pridobiti občutek, da z njegovimi
občutji ni nič narobe (Dernovšek in Malačič Kladnik, 2011).
UPORABA MONTESSORI PRISTOPA IN MATERIALOV
Intervjuvanke v okviru interveniranja izpostavijo številne pristope in materiale, ki izhajajo iz
koncepta montessori pedagogike ter jih prepoznajo kot učinkovite pri premoščanju težav z
anksioznostjo pri otroku.
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Cilj je »samostojen otrok«, ki se bo zmogel soočiti s strahom pri čemer mu »ti pomagaš
prepoznat in ozavestit in najt načine« (I5). I6 govori o posredni pomoči metode Marie
Montessori znotraj trikotnika otrok – odrasli – okolje. To potrdi s konceptom srkajočega
uma (»Pri otroku je v veliko pomoč, da ima srkajoči um. Če opazimo, da srkajoči um ne more
zadihat, je lahko neka ovira – lahko je anksioznost neka ovira, kako otrok srka iz okolja.«) in
občutljivih obdobij (»Če gre za pomanjkanje prisotnosti občutljivih obdobij, je najbrž neka
ovira. Anksioznost je lahko ovira v občutljivem obdobju za jezik – ker je otrok v nekem krču,
da bi na področju glasov ali črk delal korake.«)
I3, I6 in I7 izpostavijo pomen ustrezno pripravljenega okolja – I6 poudari: »Na vseh
področjih, ki jih ponuja okolje montessori, je lahko tudi intervencija v smeri blažitve
anksioznosti, če je okolje pripravljeno tako, da je otrok lahko uspešen,«; I3 o montessori
okolju pove, da je »v okolju ful stvari, ki vodi otroke k temu, da se že bolj zavedajo svojega
telesa, da ozavestijo in izrazijo«. I7 izpostavi pomen priprave materialov v okolju, »da veš,
kakšen material otroka zanima in kaj rabi – npr. glasbena skrinjica, ob kateri se otrok ob
prihodu umiri«. To je povezano z vlogo odraslega pri pripravi okolja, o kateri govorita tudi I2
in I6.
Poleg vloge okolja in odraslega pri odzivanju na anksioznega otroka intervjuvanke naštejejo
in opišejo montessori področja in konkretne materiale ter pristope, ki so jim v pomoč pri
odzivanju na otroka. Za pomirjanje in sprostitev I4 in I7 izpostavita področje vsakdanjega
življenja, ki daje tudi občutek varnosti in domačnosti. I1, I2, I4, I5, I7 govorijo konkretno o
delu z vodo (nekatere še natančneje opišejo: I4: »Voda pomirja in dobro deluje na
koncentracijo /…/, da je otrok v fizičnem stiku s stvarmi,«; I7: »Dela vsakdanjega življenja
otroka umirijo /…/, tudi dela z vodo – kako ribanje mize, prelivanje tekočin, pranje rok – za
celo telo, tudi vdihne vonj mila, pomivanje posode – tudi za kontakte, se s kom drugim
povežejo in pogovarjajo kaj. To pomaga, da se lažje vključijo v skupino,«; I5 kot z domom
povezane in poznane stvari omenja tudi »natikanke«, I7 pa »presipavanje«. Občutljivost za
rabo rok je aktualna med osemnajstim mesecem in tretjim letom, v tem času otroci uživajo v
prijemanju, odpiranju in zapiranju stvari ipd. (Britton, 1992, v Batistič Zorec, 2003).
Naslednji dve leti postajajo njihovi gibi še natančnejši, v ospredje pa pride občutek tipanja
(prav tam).
Poleg tega I1, I2 in I5 izpostavijo še senzorične materiale (plastelin, kinetični pesek) – I1:
»Za senzorično občutljive otroke kaj mehkega, kaj za tipanje,«; I2: »Za otroke, ki so malo bolj
impulzivni in tudi za zadržane, da se preko tega izraža – senzorično terapevtsko je to, da majo
neki v rokah; plastelin, kinetični pesek.« Za izražanje posameznika I2 in I4 omenita še
umetnost; I4: »Umetnost spodbuja lastno izražanje,«; I2 in I7 pa glasbo, I7 poudari še
»gibanje ob glasbi«.
I1, I2, I4 in I5 izpostavijo tudi knjige, I2 ob tem poudari: »Ko gleda knjigo, ima tudi možnost
biti sam s sabo, ne /…/, «, I5 pa poudari knjige v občutljivem obdobju za jezik: »Zlasti takrat,
ko so v občutljivem obdobju za jezik.«
I1, I2 in I4 omenijo še kotiček za umirjanje; I1 pove, da ta »vsebuje predmete, ki otroka
umirjajo«; I2 poudari pomen, da »ima otrok možnost, da se umakne«; I4 izpostavi, da bi bilo
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to »predvsem za bolj eksplozivne otroke, da se umirijo z neko barvo, plastenkami z vodo, kaj
za tipat in gledat«. I5 kot učinkovite omenja tudi dejavnosti za fino motoriko in
zasledovalec: »Ko otrok vrže žogico in ji sledi /…/, to čist umiri.«
Poleg naštetega I2, I4 in I7 omenijo tudi igro tišine. I2 jo natančneje opiše: »Otroci se
usedejo v krog in me jim damo nek predmet, ki je interesanten že sam po sebi – kako to otroke
pritegne, se umirijo in skoncentrirajo,«; I4 pove: »Igra tišine je primerna za vse otroke /…/.
Daš neki konkretnega za gledat, vohat, tipat – vsaj tisti trenutek se malček oddahnejo in so v
stiku s sabo,«; I7 pove: »Nekateri celo oči zaprejo, kar je zlo težko pri otrocih. Da se res
umirijo in z dihanjem tudi svoje telo; to jim pomaga.«
I3 in I5 omenita še materiale za prepoznavanje čustev in telesnih stanj, konkretno tridelne
karte in predmeti za poimenovanje. I3 pove: »Tridelne karte so se nam obnesle – kaj čutiš v
telesu, ali je to cmok v grlu, bitje srca,«; I5 pove, da »odrasli s tem, ko karte poimenuje ali pa
predmete dela z njim, z otrokom sodeluje. Imajo radi take stvari, ker sodelujejo z odraslo
osebo.« To daje tudi občutek neke varnosti in s tem se gradi tudi besedišče. Kot učinkovito za
premoščanje težav z anksioznostjo I6 izpostavi področje jezika in matematike »glede na
kulturo, v kateri živimo, in celoten sistem«, ključno pa je tudi področje gibanja (»pozornost
na razvoj gibanja«), kar izpostavi tudi I7. Gre za t. i. pedagogiko gibanja; učenje gibov, saj se
izboljšuje mišična koordinacija in hkrati učenje skozi gibanje, ker te dejavnosti obsegajo
presojo in voljo, samodisciplino in pozitivno vrednotenje reda (Montessori, 2018).
Otroci v montessori okolju imajo že zelo zgodaj priložnost, da se skozi izkušnje resničnih in
običajnih prigod iz življenja naučijo izogniti nevarnostim oziroma živeti z njimi (Montessori,
2009). Oblikuje se t. i. »previdnost: npr. zelo zgodaj znajo ravnati z noži pri pripravi malice, z
vžigalicami pri prižiganju sveče. Zaradi normalizacije razvijejo občutek za previdnost, ki jim
omogoča krmarjenje med nevarnimi situacijami, saj vedo, da jih obvladajo. Naučijo se
kontrolirati svoja dejanja in nadzorovati nenadne nagibe, posledično pa so bolj vedri«.
(Montessori, 2009)
Montessori pristop do otroka nam lahko na nov način pomaga pri zgodnejšem odkrivanju
morebitnih simptomov anksioznega otroka in obravnavanju anksioznosti. Kot primer tudi iz
svojih izkušenj navajam področje vsakdanjega življenja in delo z vodo, samostojna priprava
malice – rezanje sadja in zelenjave, dogajanja na črti in s tem povezani trenutki tišine. Vse to
in še mnogo drugih elementov so lahko markerji za morebitne predhodne težave z
anksioznostjo v kasnejših področjih delovanja in graditvi medosebnih odnosov.
PREVENTIVNO DELOVANJE
Iz odgovorov v intervjujih je razvidno, da je za reševanje problematike anksioznosti
pomembno tudi preventivno delo na področju preprečevanja anksioznosti. Kot učinkovite
načine na področju preprečevanja anksioznosti intervjuvanke izpostavijo ustrezno pripravo
okolja: I1, I2 in I5 izpostavijo, da mora biti okolje predvidljivo, pripravljeno in varno. Tudi I3
govori o okolju kot varovalnem in podpornem dejavniku: »V sistemu montessori se res
odzivaš na konkretno situacijo in samo okolje že kar nekaj stvari postavlja, da preventivno
deluje – manj obremenjujoč odnos med odraslim in otrokom; več podpore, če otrok rabi, in
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manj vtikanja odraslega; pa več svobode in manj omejevanja, kjer ni potrebno. In ustvarjanje
varnega okolja in poznavanje samega sebe, kar je že malo vgrajeno,« ter podpornem
dejavniku vrstnikov (»podporno okolje z vidika vrstnikov«). I4 omenja še preventivno
delovanje na področju priprave materialov: »Če za določenega otroka nekaj pripraviš se
izkaže, da je lahko tud za druzga – na ta način preventivno deluješ.« I6 izpostavi še refleksijo
okolja: »Kako je pripravljeno okolje – ali je dovolj refleksije v tem, kako pripravimo okolje
glede na skupino otrok«. Nadalje omeni tudi kontrolo napake, ki je »zelo dober primer
varovalke razvoja anksioznosti, ker otrok sam vidi, a je neko stvar prišel do konca tako, kot je
mišljeno, ali ne. Sam odkrije in jaz verjamem, da to manj oblikuje anksioznega otroka, kot če
mu odrasli pove, da dela nekaj narobe.« V luči tega poudari, da je pot pomembnejša od
rezultata: »Ko otrok nekaj dela, je en proces, ki mu je v veselje. Delo je učenje z
zadovoljstvom.«
I6 doda še preventivno vlogo odraslega, če se drži mota: »Pomagaj mi, da naredim sam,« in
»Ne pokaži mi, da bom delal tako, kot hočeš ti.« I7 v zvezi z motom pove tako: »Če ima otrok
pripravljene stvari tako, da lahko naredi sam, bo pač uspešen pri tem in bo njegova
samopodoba boljša.« I6 poudari še pomen realnih pričakovanj (»Kako odrasli oblikuje
pričakovanja do sebe, do svojega dela in skupine in vsakega posameznega otroka –
preventiva je, če so pričakovanja realna; drugače je večja verjetnost, da z njimi sprožamo
okrog sebe razvoj anksioznosti.«), delo na področju samopodobe in komunikacije (»Razvoj
pozitivne samopodobe, da ne pride do razvoja oziroma se anksioznost ne utrjuje in
zakoreninja,« in »da nas ni strah govorit o tem, da je dvoletnik anksiozen, da ne gre samo za
mladostnika, ki je razvojno tudi eno določeno obdobje anksiozen.«).
I5, I6 in I7 izpostavijo ozaveščanje in pripravo staršev, pri čemer I5 omeni »ozaveščanje
staršev in starih staršev o čustvih in izražanju, o različnosti otroka in da lahko težave
izzvenijo ob ustrezni podpori«.
Kot preventivno I6 omenja še področje gibanja: »Nove pozitivne izkušnje s telesom, ker
velikokrat se anksioznost razvije tudi, če otrok vidi, da odstopa od ostalih na področju
gibanja.« Po mnenju Marie Montessori se mišljenje razvija prav s pomočjo gibanja (Batistič
Zorec, 2003). Aktivnosti iz praktičnega življenja pa predstavljajo priložnost za
izpopolnjevanje gibalnih spretnosti (prav tam).
I3 vidi priložnosti v montessori sistemu, saj ta »podpira odzivanje na konkretno situacijo,
ustvarja varno okolje in otrokovo poznavanje samega sebe«. I6 vidi tudi nekaj možnosti za
izboljšave, konkretno izpostavi opazovalni list (»Pogledati, kako je pripravljen opazovalni list
za otroka v skupini.«) in vprašalnik za starše (»Preden pride otrok v vrtec, so določena
vprašanja.«) ter poudari, da je treba »dodati tudi parametre za znake anksioznosti.«
POVZETEK ODGOVORA NA 2. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE
Štiri socialne pedagoginje z znanjem iz montessori pedagogike kot temelj za odzivanje na
anksioznega otroka izpostavijo varen in zaupen odnos, v katerem se ustvarja prostor za
prepoznavanje in razumevanje otrokovih potreb ter načina delovanja. Pet intervjuvank
izpostavi, da jim je pri odzivanju v pomoč refleksija lastnega dela in stalno strokovno
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izpopolnjevanje. V večini omenijo tudi sodelovanje s sodelavci, timsko sodelovanje in
sodelovanje z zunanjimi institucijami. Tri intervjuvanke izpostavijo, da odzivanje največkrat
izhaja iz interdisciplinarnega pristopa. Konkretno kot učinkovite načine interveniranja
izpostavijo številne tehnike in pristope, s katerimi se odzivajo na anksioznega otroka. Dve
izmed intervjuvank izpostavita umik, drugi dve opazovanje, še dve pogovor, dve učenje
prepoznavanja in izražanja čustev ter štiri iskanje in krepitev otrokovih močnih področij. Vsi
ti načini niso značilni le za montessori pedagogiko, ampak so uporabni širše pri pedagoškem
delu. Od montessori pristopa ena intervjuvanka navede koncept srkajočega uma in občutljivih
obdobij, štiri govorijo o ustrezno pripravljenem okolju, dve drugi o področju vsakdanjega
življenja. Glede uporabe konkretnih materialov so pri petih intervjuvankah omenjeni materiali
za delo z vodo, pri treh senzorični materiali, pri štirih knjige, ena doda finomotorične
dejavnosti, tri igro tišine ter dve tridelne karte za poimenovanje čustev. Pri odgovorih
intervjuvank se kot pomembno na področju odzivanja kaže tudi preventivno delovanje v
okolju, o čemer govorijo štiri intervjuvanke. Ena poudari preventivno delovanje na področju
priprave materialov, druga refleksijo okolja in vlogo odraslega kot del okolja. Ena izmed
intervjuvank kot preventivno področje omeni tudi področje gibanja kot pozitivno izkušnjo
stika s svojim telesom v smeri sledenja razvojnim zakonitostim mišljenja in gibanja.
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R3: Kakšen odnos sovrstnikov do anksioznega otroka opaža socialni pedagog z znanjem
iz montessori pedagogike?
Na tretje raziskovalno vprašanje odgovarjam s kategorijo anksiozen otrok in vrstniki.
-

ANKSIOZEN OTROK IN VRSTNIKI

Kategorija anksiozen otrok in vrstniki zajema položaj anksioznega otroka med vrstniki, odnos
sovrstnikov do anksioznega otroka ter opažanja in vlogo SP MP pri interakciji s sovrstniki.

ODNOS SOVRSTNIKOV
-

ANKSIOZEN OTROK
-

Vloga anksioznega otroka (podredljivost,
vodljivost)
Različne vloge: vpadljiv, vodja, je v
ozadju
Težave, s katerimi se sooča

-

Pomen procesa
Socialna sprejetost
---- Druženje in pomoč sovrstnikov,
socialne veščine
---- Sodelovanje z anksioznim otrokom
Socialna nesprejetost oz. izključenost
---- Zaznavajo ga kot šibkega, pride do
izločanja
---- Ekstrovertiranih se bojijo
---- Norčevanje, posmehovanje

ANKSIOZEN
OTROK IN
VRSTNIKI

OPAŽANJA IN VLOGA SP MP

-

-

Veščine za vključevanje (postopnost, močna področja, usmerjanje, zgled,
individualen pristop, varnost, predvidljivost)
Pomoč in podpora (omogočanje izkušenj, spodbude in opogumljanje, soočanje,
podpora pri poskušanju in napakah, opolnomočiti , pogovor, zavedanje skupine in
skupno iskanje rešitev)
Učenje (soočanja, regulacije in preusmerjanja vedenja; odgovornosti za svoje
vedenje, izražanja želja in potreb, prositi za pomoč, komunikacija)

ANKSIOZEN OTROK
Intervjuvanke tudi povedo, kakšno vlogo v skupini najpogosteje zavzame anksiozen otrok.
Pogosto si ga podredijo močni karakterji. I2: »Zlo hitro zavohajo drug drugega in si dodelijo
vlogo /…/, karakter, kjer se definitivno kaže ta odnos s sovrstniki. Izredno hitro se žal oblikuje
ta hierarhičnost. In tuki noter moraš vstopit kot vzgojitelj, da ni preveč tega, ane.« I2 in I4
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izpostavita, da so ti otroci vodljivi (»So precej vodljivi in potem drugi prevzamejo vlogo, da
bodo ukazovali tem.«) in da se to najbolj izraža v obdobju, ko se začne igra vlog (»/…/ v
obdobju, ko se izraža igra vlog in potem se to takoj vidi, kakšne vloge kdo sprejema /…/.«).
Ena izmed značilnih lastnosti anksioznega otroka je, da so pretirano zaskrbljeni s pravilnim in
sprejemljivim vedenjem, ne zaupajo vase ter so pretirano odvisni od mnenja in usmerjanja
drugih (Hribar in Magajna, 2011; Cooley, 2007, v Kozina, 2016).
I3 pove, da ti otroci zavzemajo različne vloge v skupini: »Je vpadljiv /…/. Ena deklica je zlo
leaderka, druga je bolj razštelana, ampak priljubljena med vrstniki. /…/ Skratka od takih
izrazitih otrok, ko stopijo naprej; do takih, ki se držijo bolj v ozadju.« Načeloma so anksiozni
otroci bolj plašni, zadržani in predvidoma redko sprejemajo vloge vodje. To, da intervjuvanka
opaža pri anksioznem otroku tudi prevzemanje vloge vodje, je zanimiv izsledek. Razlagali bi
si lahko, da se opisana deklica v skupini počuti dovolj varno, da prevzema dejavno vlogo v
odnosih. Po A. Mikuš Kos (2017) veliko individualnih lastnosti – temperament, inteligentnost
in nevropsihološke značilnosti, psihična odpornost, sposobnost obvladovanja novih situacij –
vpliva na otrokovo doživljanje sveta, odnose z drugimi, njegovo lastno vedenje in vedenje
drugih do njega. I5 pove, da ne opaža, da bi anksiozen otrok prevzel kakšno posebno vlogo v
skupini: »/…/ Se ne ukvarjajo tolko z njim; je v skupini, pa ni nič posebnega, /…/ tečejo stvari
naprej tudi brez njega – tudi če on ne sodeluje, pač oni gredo naprej.« I6 kot vlogo v skupini
izpostavi vlogo žrtve ali pa vlogo grešnega kozla: »Ima vlogo žrtve oziroma grešnega kozla.
/…/ Pogosto se zgodi, da jih ostali zatožijo vzgojiteljici kot grešne kozle, čeprav ni nujno, da
so. In ta vloga se lahko kar precej utrdi – že pri 3 do 6 let starih otrocih se razvije in ta grešni
kozel je lahko anksiozni otrok.« V literaturi nisem zasledila, da bi imeli anksiozni otroci vlogo
žrtve oziroma grešnega kozla, obstaja pa seveda možnost, da zaradi slabše razvitih socialnih
veščin in zadržanosti v socialnih situacijah pridobijo omenjeni vlogi.
I6 in I7 dodata še težave, s katerimi se najpogosteje srečuje anksiozen otrok v odnosu do
sovrstnikov. I6 izpostavi imeti svoje mesto med vrstniki, biti potrjen in sprejet ter deležen
zaupanja (»Imet svoje mesto, biti potrjen, povabljen k igri in biti neformalni vodja za kakšno
stvar.«) I7 doda še težave pri izražanju mnenja in doseganju ciljev (»/…/ Z izražanjem mnenja
al pa dosežt nekaj, kar si on želi.«)
Vsi navedeni izsledki glede otrokove vloge v skupini in težav, s katerimi se sooča, se mi zdijo
pomembni za prepoznavanje in delo z anksioznim otrokom. Na podlagi zgoraj predstavljenih
opažanj smo lahko pozorni na otrokovo vlogo in izzive, s katerimi se srečuje pri delovanju v
skupini. Naša naloga je, da ga spodbujamo in učimo, da tudi on začne izražati svoje želje in
prevzemati pobude v skupini. Anksiozni otroci se sicer na videz vedejo zrelejše od vrstnikov,
vendar to vedenje izhaja predvsem iz prilagajanja zahtevam drugih (Hribar in Magajna, 2011;
Cooley, 2007, v Kozina, 2016).
ODNOS SOVRSTNIKOV
Intervjuvanke izpostavijo pomen procesa pri sprejemanju anksioznega otroka med vrstniki. I1
pove, da mu najprej posvečajo pozornost, sprašujejo, kasneje pa to izzveni: »Najprej so ful
pozorni, obnemijo, gledajo /…/. Pol pa kot nekako spregledajo to, v dobrem smislu.«
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I3, I5 in I7 govorijo o socialni sprejetosti anksioznega otroka med vrstniki. I3 pove:
»Načeloma so sprejeti taki, kot so,«; I5 izpostavi opažanje glede spola: »Deklice večkrat
pokažejo kot nek materinski čut, da bi vzele takega otroka pod okrilje.« I7 pa omeni sprejetost
ob separacijski anksioznosti: »/…/ Ker to ponavadi mine in se potem vključijo, jih tudi
skupina, ne.«
I2, I3 in I4 omenjajo tudi druženje in pomoč sovrstnikov za krepitev socialnih veščin. I2 pove,
da je za tiste, ki se težko vključujejo, medij, ki ga uporabljajo vrstniki, družabne igre (»Otroci,
ki se težje vključujejo, se pridružijo pri družabnih igrah in preko tega urijo socialne
veščine.«) in športne igre (»Športne igre na dvorišču in v telovadnici, ki so zasnovane za
potrebe otroka, za socialno srečanje.«) I3 pove, da so si otroci med seboj večkrat v tolažbo in
preusmerjajo pozornost: »To delajo sami in je ful dobro, gredo na primer vprašat čist nekaj
petnajstega. In to je ful bolj uspešno in spontano, kot če bi odrasli to naredili.« I3 in I5
izpostavita sodelovanje vrstnikov z anksioznim otrokom. Na podlagi izkušenj dela v
montessori vrtcu menim, da montessori okolje predstavlja kvaliteten prostor za sodelovanje
med vrstniki. A. Mikuš Kos (2017) meni, da nam primanjkuje zamisli in praks o tem, kako pri
otrocih razvijati zavest o pomenu duševnega zdravja in jih spodbujati k delovanju za
varovanje lastnega duševnega zdravja in k pomoči drugim, predvsem vrstnikom. Morda je
prav montessori pedagoški pristop eden izmed tistih, ki pripomorejo k ozaveščanju o
duševnem zdravju in medvrstniškem sodelovanju pri pomoči in podpori.
O socialni nesprejetosti oziroma izključenosti govorijo I4, I5 in I6. I4 pove, da pri najmlajših
ni težav, saj so še bolj individualisti, vrstniki okrog treh let pa anksioznega otroka ne
sprejmejo: »/…/ Okoli treh let ga kar sami nekako izločijo, nevede, tega otroka, ker on se
nekako ne zna vključit in oni tudi ne – ne znajo sprejet, ne.« Podobno pove I5, da so taki
otroci prikrajšani za stike: »/…/ Ker drugi so bolj hitri, bolj je neka dinamika in se niti ne
ukvarjajo z njim, on pa tudi ne bo pristopil in potem izvisi.« I6 v zvezi s tem pove, da
negotovega in prestrašenega otroka skupina zaznava kot šibkega, zato lahko pride kdaj do
izločanja: »Ne bom te povabil na rojstni dan.« I2 izpostavi še opažanja glede ekstravertiranih
otrok, za katere pravi, da se jih drugi otroci bojijo in se ne želijo družiti z njimi: »/…/ Ko kar
naenkrat izrazi stisko, tud s kakšno klofuto, se ga drugi malo bojijo.« I3 izpostavi še
izključevanje z neprimernimi komentarji do anksioznega otroka »Ko pride kak manj občutljiv
otrok mimo ravno takrat, ko ima stisko, in doda slabe občutke s tem, ko mal komentira in se
ponorčuje, se smeje, reče kaj neprimernega.« O norčevanju in posmehovanju govorita tudi I5
(»Težava je lahko norčevanje, sploh ko otroci malo zrastejo.«) in I6 (»Je večkrat žrtev
verbalnega posmehovanja.«)
L. Marjanovič Umek in M. Zupančič (2009b) izpostavita, da so otroci z več ponotranjanja
težav v vrstniški skupini neopaženi, vrstniki jih sicer ne zavračajo, jih pa tudi ne izbirajo za
druženje v različnih prijetnih vsakodnevnih situacijah. Taki otroci so med vrstniki prezrti
(prav tam). Intervjuvanke izpostavijo tako socialno sprejetost kot tudi socialno nesprejetost
anksioznih otrok v skupini. Glede na odgovore intervjuvank bi lahko zaključili, da so
anksiozni otroci v montessori okolju precej dobro sprejeti in jim sovrstniki dajo možnost za
skupinsko igro in sodelovanje. Samo montessori okolje spodbuja vključevanje posameznika v
delo in igro. To izpostavi tudi I3, ki pravi, da so to sicer običajni otroci, imajo pa v montessori
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okolju morda več priložnosti za sodelovanje in vživljanje v drugega: »Otroci niso kaj
drugačni, imajo pa morda več priložnosti, da se vživijo drug v drugega, da sodelujejo, in to se
pozna.« Montessori pedagoškemu pristopu sicer velikokrat pripisujejo kritiko, da je delo
preveč individualno. M. Bregant (1968, str. 53, v Batistič Zorec, 2003, str. 204) navaja, »da so
M. Montessori očitali, da je zanemarjala vzgojo socialnih sposobnosti pri otrocih«. Na podlagi
odgovorov intervjuvank o odnosu sovrstnikov in lastnih izkušenj dela lahko v nasprotju s
kritiko poudarim, da je v motessori okolju veliko prostora za sodelovanje in medvrstniško
pomoč in podporo.
OPAŽANJA IN VLOGA SP MP
Intervjuvanke v zvezi z opažanji in vlogo SP MP v kontekstu odnosa do sovrstnikov omenjajo
veščine za vključevanje, in sicer I1 poudari motiviranje, I2 pa izpostavi postopnost pri
vključevanju, najprej vključevanje v paru: »Eni otroci nimajo radi prevelike skupine in sem
jih dala najprej delat v par z nekom. Ali pa najprej z vzgojiteljico, potem še kakšnega otroka
povabiš zraven in čez neki časa še enega in se počasi širi ta krog socialne mreže. Taki otroci
se počasi sami začnejo odpirat in povezovat.« I3 pri vključevanju opozori na iskanje zdrave
mere, da se jim omogoči umik oziroma da se jih spodbudi: »Iščemo zdravo mero med tem, da
se jim omogoči umik, ko je to smiselno. Pa da jih majčken vseeno potisnemo v situacijo.« I5
kot priložnosti za vključevanje omeni vključevanje na otrokovih močnih področjih: »Da mu
omogočiš vključevanje pri nekih aktivnostih, da bo lahko on pokazal /…/, da ga izzoveš na
način, ko veš, da je že pokazal samozavest in samozaupanje.« A. Mikuš Kos (2017) poudari,
da ima vsak otrok tudi močna področja, ki jih lahko v procesu vzgoje aktiviramo za
premagovanje težav, izvirajočih s šibkih področij. Za otroka je pomembno, da starši in
vzgojitelji prepoznajo in prikažejo njegova pozitivna in močna področja (prav tam). I5 dodaja
pomen, da omogočiš skupinske dejavnosti, ki jih kot odrasli usmerjaš: »Na ta način dobijo
priložnost, pa tudi spodbudo.« Kot smo že ugotovili iz odgovorov intervjuvank, anksiozen
otroci potrebujejo občutek varnosti in več spodbud. Anksiozni otroci potrebujejo več
neprestanega odobravanja, še posebej odraslih in avtoritet (Hribar in Magajna, 2011; Cooley,
2007, v Kozina, 2016). Hkrati je pomembno, da otroka ne siliš v skupinske dejavnosti, I5
izpostavi: »Najt moreš tako skupinsko dejavnost, ki bo otroku pisana na kožo. Naloga SP MP
je, da išče nove načine; če npr. petje na črti ne bi bilo primerno, bi se pa tak otrok zelo dobro
vživel v skakanje in hopsanje in take gibalne zadeve, potem nardiš to.«
Kot oblike pomoči in podpore SP MP I1 poudarja pomen zgleda, kar utemelji: »Otroci zelo
sodelujejo z reakcijami odrasle osebe. Če odrasla oseba kaže podporo, bodo tudi oni začel
podporo drug do drugega kazat.« Tudi na področju odnosa z vrstniki je poudarjen
individualen pristop, konkretno I1, I2 in I5 omenijo poznavanje otrokovih potreb. I2 pove:
»Koga krepit in na kakšne načine, da se sploh nauči delovat s sovrstniki.« I1 govori o tem, da
daš čas, predvidljivost in varnost tudi pri interakcijah: »/…/ V bistvu sta bli dve, ki sta samo
gledali, in če si jih hotu dat zraven, so začele jokat. In sem rekla, glej, kadarkoli, ko boš
pripravljena, lahko prideš zraven. In je rabla 3, 4 mesce. /…/ Res pustit čas, ker otrok pride
zraven, ko pozna. In s tem si otrok, ki je anksiozen, riše zemljevid situacij.« I3, I5 in I6
govorijo o pomoči in podpori v obliki omogočanja izkušenj. I6 pove: »Omogočiti nove, njemu
primerne izkušnje,« in v tem kontekstu opozori tudi na pomen spodbud in opogumljanja: »Biti
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spodbudno navzoč ob tem, ko se otrok loteva nečesa novega.« Pomemben korak pri
obvladovanju anksioznosti je spodbujanje otrok k soočanju s situacijami, ki se jih bojijo, saj
se jim večinoma izogibajo (Dernovšek in Malačič Kladnik, 2011). Pomembno je, da to
počnemo počasi, v otrokovem tempu (prav tam). I3 dodaja pomoč in podporo pri soočenju:
»Iščemo zdravo mero med tem, da se oni soočijo in sami pomirijo. Pa da dobijo podporo,
dokler je ta še konstruktivna,« ter podporo pri poskušanju in napakah: »Enaka stvar je pri
poskušanju in teh težnjah, da ne narediš napake. Jo pač nardiš in potem pač vidiš, kaj se je
dejansko zgodilo, in greš dalje. /…/ Poskušamo zmanjšat tiste dramatične občutke, kaj pa če
se bo zgodilo to in to /…/.« O slednji podpori govori tudi I5, ki pove: »Napake so priložnosti
za učenje; če je npr. otrok polil vodo po tleh, ga naučiš, kako jo bo lahko samostojno
pobrisal. In mu na ta način daš vrednost, da je nekaj naredil dobro, da je poskrbel za težavo.«
I5 v okviru napak dodaja še nadgrajevanje stopničk od tam, kjer otrok je: »Ne tako, da
opozarjaš otroka na napake, pač pa, da gradiš, nadgrajuješ stopničko na stopničko. Tud če je
otrok v nekem pogledu za ostalimi vrstniki, ti vseeno od tu gradiš in mu pomagaš, da se
približuje razvoju.« I4 in I6 govorita tudi o opolnomočenju posameznika, I4 pove: »Ga moraš
opolnomočit, da bo izhajal iz sebe in bo v tem najdu tud stik s skupino.« Kot primer navede:
»Bomo zdej zamenjali, boš ti vodja. Opogumiš otroka, tudi ti zmoreš, tudi ti znaš, in mu na
nek način dodeliš vlogo. Malo umetno greš v te vloge, nekako moreš prikazat drugo stran,
ne.« I6 pa opolnomočenje izrazi z besedami: »Verjamem, da zmoreš.« Izpostavljanje novim
situacijam je težko in zahteva veliko poguma, zato je pomembno, da otroka spodbujamo in
pohvalimo za vsak poskus (Dernovšek in Malačič Kladnik, 2011). I1, I3, I4 in I7 izpostavijo
še podporo v obliki pogovora. I1 v okviru pogovora omenja pogovor o vedenju, zavedanje
skupine in skupno iskanje rešitev: »Dejva najt, zakaj to vedenje ni primerno. Zavedanje
skupine in iskanje ventilov, lej, pogruntala bova, kaj tebi pomaga. Pol ko ti reče, jst mislim,
da morem zdej knjigico brat. Dejansko so eni že tolk dobri v tem.« I4 o pogovoru pove tudi to:
»/…/ Da smo se usedli in pogovorili. Čeprav so nekateri stari tri leta, vidim, da kar razumejo
že.« I7 še doda pogovor o vživljanju v drugega: »/…/ Če koga ne pustijo zraven, se
pogovorimo, kako bi se oni počutili, kaj bi si želeli, če bi se on želel z njimi igrat. Potem pa
oni premislijo in se lažje odločijo, a bi ga sprejeli ali ne.« O koristnosti pogovora z otrokom o
njegovih lastnostih in posebnostih ter skupnem razvijanju strategij za obvladovanje težav
govori tudi A. Mikuš Kos (2017).
Intervjuvanke kot pomembno temo izpostavijo tudi vlogo SP MP pri učenju. I1 poudari, da je
treba otroka naučiti, kako naj se sooči s tem, kar se mu dogaja: »/…/ Jst želim otroke
ozavestit, kako hendla s tem. OK, to te je spravilo v zelo hudo stisko, kaj bomo naredili, da ne
bomo škodoval drugim? Ker to je tuki, ne. /…/ In eni so se tak dobr tega navadli.« Nadaljuje o
pomenu, da se otrok zaveda, da lahko sam regulira svoje vedenje (»/…/ Da se zaveda, da
lahko regulira vedenje. Mlajši ko je, manj globoka je travma in lažje je to /…/.«) in ga zna
preusmeriti (»Da prepozna, kdaj se mu je začelo nabirat, da on še lahko usmeri samega sebe
pred tem, da je prepozno.«). Po A. Mikuš Kos (2017) je krepitev obstoječih strategij in
razvijanje novih strategij za obvladovanje težav (ang. coping) del krepitve psihične
odpornosti. Psihična odpornost je definirana kot lastnost posameznika ali skupin, ki omogoča
uspešna prizadevanja za aktiviranje psiholoških in fizičnih podpor za obvladovanje težav
(Ungar, Ghazinour in Richter, 2013, v Mikuš Kos, 2017). I1 dodaja tudi učenje o
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odgovornosti za svoje vedenje in posledicah, ki jih to lahko prinese: »Hočem že od majhnega
naredit otroka odgovornega za svoje vedenje in ga hkrati naučit se zavedat svojega stanja, ga
sprejet. Ga ne ocent, da je slabo. Slabo je lahko, kako se bo odzval – recimo če se bo na
druge spravu, bo odnos začel zgubljat, se ga bodo otroci začel bat, ne bo mogu imet
prijateljev.« I2 dodaja učenje izražanja želja in potreb, da se lahko vključijo v igro: »Moreš
bit ti tisti, ki pomagaš vstopat /…/. Veliko jim pomagam, na kakšen način povedat, da se bo
lahko potem vključil. Kšni otroci so si želeli igrat, ampak niso upal it vprašat in potem nismo
vedli, ne.« I7 podobno pove, da opaža težave, kako prositi za pomoč: »/…/ Težave za pomoč
prositi vzgojitelja – npr.: kaj lahko rečeš, da bi jaz imel ono lopatko.« I2 izpostavi tudi način
dela, povezovanje in učenje komunikacije: »Veliko nekega takega dela, ki zahteva neko
povezovanje, socializacijo, komunikacijo – ko nekdo želi material, ki je zaseden, morata
skomunicirat. Glej, zdaj imam jaz to, ko bom končal, bom dal tebi. Al pa ko nekdo dela na
preprogi, točno vejo, ne smem na tisto preprogo, ker tam je pač nekdo drug.« Glede na
odgovore intervjuvank, je SP MP anksioznemu otroku v pomoč pri učenju usvajanja socialnih
veščin in pri graditvi pozitivne samopodobe. Raziskave (Durlak idr., 2011, v Kozina, 2016)
opozarjajo, da čustveno in socialno učenje, poleg pozitivnega vpliva na čustvene in vedenjske
težave ter na načine spoprijemanja posameznikov, omogočata kakovostnejše in učinkovitejše
učenje. I6 dodaja tudi pomen heterogenih skupin: »Mislim, da je montessori okolje
spodbudno, ker imajo otroci izkušnjo, da so najmlajši v skupini, na sredini in najstarejši. In
verjamem, da te različne izkušnje pripomorejo k razvoju pozitivne samopodobe in zaupanja,
da npr. kakšen tak anksiozni otrok, da tudi mlajšemu pri čem pomaga. To mešana skupina
omogoča.« Prednost heterogenih skupin je predstavljena kot nekaj naravnega. »Živijo skupaj,
kot v družini, tako da se obojestransko spodbujajo na naraven način.« (Honegger Fresco,
1996, str. 45, v Batistič Zorec, 2003)
Vlogo SP MP v obliki pomoči in podpore anksioznemu otroku v obliki postopnosti in
omogočanja novih izkušenj se je v odgovorih intervjuvank izkazala kot pomemben doprinos k
celostnemu obravnavanju anksioznega otroka. Če anksiozni otroci niso deležni ustrezne
pomoči, se lahko stiska poglablja in pride tudi do zamrznitve. Po P. A. Levine in M. Kline
(2019, str. 25) smo v interakcijah »biološko programirani, da zamrznemo (ali otrpnemo),
kadar boj ali beg nista možna oziroma se nam ne zdita možna«. Otroci, katerih sposobnost za
samoobrambo je še bolj omejena, so posebej dovzetni za takšno zamrznitev in so še bolj
ranljivi za travmatske posledice (prav tam). Prav zaradi tega je bistvenega pomena, da znajo
odrasli dati preplašenemu otroku ali mladostniku »čustveno prvo pomoč«, da strese breme iz
sebe in dobi od odraslega zaščito (Levine in Kline, 2019).
POVZETEK ODGOVORA NA 3. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE
Odgovori SP MP glede vloge anksioznega otroka med vrstniki se razlikujejo. Dve
intervjuvanki izpostavita, da je anksiozen otrok glede na njuna opažanja v skupini pogosto
podrejen in vodljiv. Presenetljivo je opažanje ene izmed intervjuvank o vlogi vodje
anksioznega otroka. Ena intervjuvanka pove, da ne opaža kakšnih posebnih vlog anksioznega
otroka v skupini; druga pa izpostavi vlogi žrtve in grešnega kozla. Dve intervjuvanki
izpostavita težave, s katerimi se najpogosteje srečuje anksiozen otrok; te so biti sprejet med
vrstniki in izraziti svoje mnenje oziroma želje. Pri odnosu sovrstnikov do anksioznega otroka
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intervjuvanke omenijo tako socialno sprejetost kot tudi socialno nesprejetost anksioznega
otroka v skupini. Tri intervjuvanke opažajo, da se sovrstniki z anksioznim otrokom družijo,
sodelujejo in mu pomagajo pri krepitvi socialnih veščin. Kot medij, ki ga uporabljajo, ena
intervjuvanka omeni družabne in športne igre, druga poudari tolažbo in preusmerjanje
pozornosti, kar pogosto počnejo sovrstniki. Tri intervjuvanke omenijo tudi socialno
nesprejetost. Ena pove, da so ti otroci prikrajšani za stike, hitrejši jih zaznavajo kot šibke. Ena
omeni tudi, da se ekstravertiranih otrok bojijo; druga izpostavi neprimerne komentarje, dve
navedeta norčevanje in posmehovanje. A glede na odgovore in lastne izkušnje dela sklepam,
da so anksiozni otroci med vrstniki v montessori okolju dobro sprejeti in vključeni v delo in
igro. Glede opažanj in vloge SP MP v kontekstu odnosa sovrstnikov do anksioznega otroka
dve intervjuvanki povesta, da otrokom pomagata z motiviranjem in usmerjanjem pri
vključevanju. Druga poudarja pomen zgleda, tri izpostavijo individualni pristop, konkretno
poznavanje otrokovih močnih področij in potreb, pri čemer ena od intervjuvank poudarja
pomen občutka varnosti in predvidljivosti. Tri intervjuvanke navedejo še pomoč in podporo v
obliki omogočanja izkušenj. Konkretno dve intervjuvanki izpostavita podporo pri poskušanju
in napakah, dve opolnomočenje posameznika v interakcijah z vrstniki ter štiri podporo v
obliki pogovora znotraj skupine. Za intervjuvanke se je pomembna pokazala tudi vloga SP
MP pri učenju soočanja z anksioznostjo. Ena intervjuvanka omeni učenje regulacije,
preusmerjanje vedenja ter sprejemanje odgovornosti za svoje vedenje. Dve dodajata opažanja
v povezavi z učenjem izražanja potreb, socialnih veščin in komunikacije, ena izmed
intervjuvank pa izpostavi prednost heterogenih skupin za spodbujanje interakcij med vrstniki.
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R4: Kako socialni pedagog z znanjem iz montessori pedagogike prepozna ozaveščenost
družine o problematiki anksioznega otroka?
Na četrto raziskovalno vprašanje odgovarjam s kategorijo anksiozen otrok in družina.
ANKSIOZEN OTROK IN DRUŽINA

-

Kategorija anksiozen otrok in družina zajema položaj anksioznega otroka v družini,
natančneje prepoznavanje vpliva načina vzgoje in navezanosti otroka na pojavnost
anksioznosti ter vlogo družine in ozaveščenost staršev o anksioznosti.

ANKSIOZEN
OTROK IN
DRUŽINA

VLOGA DRUŽINE
ANKSIOZEN OTROK
-

-

Vpliv vzgojnih stilov (avtoritarni
vzgojni stil, helikopterski starši,
permisivna vzgoja)
Navezanost otroka

-

-

Ozaveščenost
staršev
(več
samorefleksije)
Zgodnje prepoznavanje
Pomen opazovanja
Odprtost za pogovor, izziv pri
poimenovanju težav in stigmatizaciji
Načini spoprijemanja staršev (ni
spodbujanja k samostojnosti, odnos
staršev – živeti brez frustracij, novo
okolje sproža anksioznost, priprava
otroka na spremembo kot varovalni
dejavnik)

ANKSIOZEN OTROK
Intervjuvanke v povezavi z ozaveščenostjo družine navedejo nekaj o svojem pogledu na
poznavanje anksioznosti v družini in dejavnikov tveganja za pojavnost anksioznosti pri
otroku.
Glede vzgojnih stilov in tveganja za razvoj anksioznosti vse intervjuvanke izpostavijo kot
rizičen stil avtoritarni vzgojni stil. Otroci, ki so vzgajani po tem stilu, so omejeni, nesproščeni,
prestrašeni (I1: »Avtoritaren v bistvu niti ne dovoljuje otroku, da sploh čuti samega sebe, kar
pomeni, da je velik potlaču,«; I3 pove: »Otroci, ki so fejst zašponani, ukalupljeni v neke meje
– imajo težave s preizkušanjem in delanjem napak.« I5 opiše: »Tam se mi zdi, da je ogromno
nekega strahospoštovanja z nekim pogojevanjem in kaznovanjem,«; I2 pa pove: »Avtoritaren
stil oziroma ta stil, ki je tud, bom rekla, kaotična vzgoja; ko je mama en dan sladka, drug dan
pa za isto stvar napade in povzroča neko negotovost. To kaotično domače okolje otrok
prenese v drugo okolje in še vedno zablokira zaradi tiste primarne izkušnje.«). V povezavi z
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odgovori intervjuvank Benjamin (1993, v Bouwkamp in Bouwkamp, 2014) govori o
komplementarnem odnosu avtoritaren starš–prilagojen otrok, za katerega pravi, da otrok ob
starših zavzame pasivno in podrejeno držo, hrepeni po odobravanju in ignorira sebe iz strahu
pred konfliktom ali zavrnitvijo. Prilagojeni otroci so pogosto nevidni otroci; natanko čutijo,
kaj ljudje pričakujejo in se po tem ravnajo (prav tam). I4 izpostavi t. i. helikopterske starše:
»/…/ S tem bdenjem nad otrokom delajo lahko zlo veliko nevarnost, ko se otrok ne bo mogu
razvit v svojem tempu in se bo vedno čutu, da more bit nekdo ob njem«. Izraz helikopterski
starši je prvi uporabil Haim Ginott leta 1969 in pomeni »protektivno« oziroma »pretirano
zaščitniško« starševstvo (Ginott, 2017). T. i. helikopterska vzgoja vpliva tudi na težave z
duševnim zdravjem, natančneje zvišuje tveganje za nastanek tesnobe in depresije (prav tam).
I4 v nadaljevanju navaja pretirano zaščitniške starše, ki »skušajo zavarovat, da ne bi do
kakšne travme pršlo – čim bolj brez težav in spodrsljajev.« Tudi Elliott in Smith (2010)
pravita, da je tveganje za razvoj anksioznosti večje pri pretirano zaščitniških starših. I2 govori
na eni strani o t. i. helikopterskih starših (»Al gre za t. i. helikopterske starše. Definitivno ta
stil povzroča neko anksioznost, ker hočeš otroku vse dat in kar naprej okrog njega bit, in ko
pride v nek sistem, kjer je rutina, meje, se ne more prilagodit in to povzroči anksioznost.«), na
drugi strani pa o permisivni vzgoji. O permisivni vzgoji govorijo tudi I3, I5, I6 in I7. I3 opiše:
»Permisivne družine majo lahk težave s poslavljanjem in dostkrat želja po zagotovilih, da bo
res tak,« in jo povezuje z zanesljivostjo: »Otrok se ne more vedno zanest na to, kar starši
rečejo, je dosti skrbi povezano s tem.« I5 pa izpostavi: »Otrok je ogrožen tudi pri permisivnem
stilu, ker otrok rabi meje, da se lahko varno počuti. Takemu otroku moraš resno pogledat v
oči in mu rečt, nočem, da delaš to zato in zato /…/.« I6 pove: »Nejasna vzgoja, pričakovanja
in meje.« I7 še doda: »Vsedopuščujoča vzgoja, brez meja, kar jim ne daje varnosti.« Tudi v
odzivih nedosledni starši predstavljajo večje tveganje za razvoj anksioznosti pri otrocih
(Elliott in Smith, 2010).
Poleg vzgoje dve intervjuvanki omenita tudi vpliv navezanosti na pojavljanje anksioznosti pri
otroku. V odgovorih na vprašanja izpostavita predvsem uvajanje in poslavljanje, pri čemer se
lahko pojavijo težave. I2 poudari navezanost otroka na starše in vpliv navezanosti na
uvajanje: »Kjer so otroci zdravo navezani, otrok navadno malo pojoče. Kjer pa gre za
pretirano navezanost na starše, je tega joka več – spomnim se deklice, ki je jokala 5 mesecev
in to je že nezdravo za cel organizem.« Temu doda: »Starši, ki dajo otroka z zaupanjem, taki
so zdravo navezani.« I3 pa izpostavi, da imajo otroci pogosto težave s poslavljanjem. Težave
ob poslavljanju so načeloma nekaj običajnega, a se, kot pravita Erzar in K. Kompan Erzar
(2011, str. 71), kvaliteta otrokove navezanosti »pokaže ob tem, kaj počnejo v času ločitve in
kako se ob ponovnem srečanju povežejo z ljubljenimi osebami.«
VLOGA DRUŽINE
I2 izpostavi pomembno vlogo primarne družine: »Če v primarni družini niso opravljene
ključne naloge, otrok v vrtcu doživlja anksioznost. Ker tu so neka pravila in rutina in je treba
vzpostavit neko življenje v skupnosti, kar zahteva odpoved in prilagajanje.«
Otroci posnemajo starševski način soočanja s svetom – npr. če se starši situacijam izogibajo,
se otrok lahko nauči, da je to način za obvladovanje strahu (Dernovšek in Malačič Kladnik,
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2011). Tudi intervjuvanke izpostavijo, da je položaj anksioznega otroka in soočanje z
anksioznostjo v družini precej odvisno od ozaveščenosti staršev in načinov spoprijemanja s
težavami. I1 pove, da je odvisno od staršev in njihove ozaveščenosti: »Če so ozaveščeni in
samoreflektivni, je otrok načeloma manj anksiozen; če pa so neozaveščeni in neopremljeni,
slabše sprejemajo, manj sprašujejo in manj sprejemajo mnenje. Bolj sprejemajo stvar kot
kritiko in ne pomoč. Bolj se izogibajo sestankom in govorijo, da mi nimamo pojma, ker oni
poznajo svojega otroka.« V splošnem intervjuvanke opažajo, da ozaveščenost o anksioznosti
ni dobra (I2: »Niti ni tolko ene ozaveščenosti in leti kritika na vrtec – kaj tuki delamo
narobe,«; I5: »Starši so sicer zadnja leta bolj ozaveščeni, a še vedno v splošnem niso dovolj
ozaveščeni.«). Ena intervjuvanka pogreša več samorefleksije staršev (I2: »Da bi vprašali,
npr., kako se vam zdi ta odziv, ki ga imamo. Da tudi kot starš zmoreš ozavestit in si rečt, da
morda to za otroka ni najbolje.«) Zaradi neprimerne ozaveščenosti starši, v želji pomagati
anksioznemu otroku, reagirajo na načine, ki vzdržujejo ali poslabšujejo otrokovo anksioznost
(Dernovšek in Malačič Kladnik, 2011).
Ozaveščenost staršev ima tudi pomemben vpliv na zgodnje prepoznavanje težav. I6 poudarja
pomen zgodnjega prepoznavanja težav (»Bolj zgodaj kot je kakšna stvar odkrita, boljše je za
otroka na dolgi rok.«), hkrati pa nekatere intervjuvanke opozorijo tudi na to, da je zgodaj
težko definirati težave: »Pr majhnem otroku je težko rečt, da so kakšne težave. Pomembno je
opazovanje.« Starševsko opazovanje otroka in podelitev opažanj s pedagogom ima lahko
pomemben doprinos, saj s sodelovanjem pridobimo bolj celostno sliko o otroku.
I2 glede načinov spoprijemanja staršev izpostavi težavo, ko starši ne spodbujajo otrok k
samostojnosti: »Ko pride otrok v vrtec in že na vratih piše: Pomagaj mi, da naredim sam; a
temu ni tako in zagotovo to sproži anksioznost«. I4 temu doda odnos staršev do težav in pove
primer: »Mej se fajn in uživaj, otrok naj se ima fajn, brez nobenih naporov, stresa in nobene
frustracije,« ter podkrepi s kritiko: »Mislim, da to sploh ni nobena pripravljenost za
življenje.« Kot posledico takega odnosa in načina poudari sprožanje anksioznosti v novem
okolju: »Tak način sproža anksioznost – otrok, ko pride v novo okolje, pa ne samo v vrtec,
tudi kasneje v šolo, se ne zna prilagodit, ker so vse delali namesto njega.« Milivojević (1999,
v Rogič Ožek, 2006) pravi, da če starši ščitijo otroka pred nerealnim izvorom nevarnosti, le
podkrepijo otrokovo izkrivljeno razumevanje stvarnosti. S tem otroka prikrajšajo za
pridobivanje veščin za soočanje z življenjskimi izzivi. I2 poudari tudi pripravo otroka na
spremembo, kar je varovalni dejavnik: »Če ga, že preden gre v vrtec, pripravim na
spremembo, da ne bo doživljal anksioznosti. Ker nekatere anksioznosti doživi čist brez veze,
ker ga prej nismo pripravili na spremembo.« Raziskano je, da se pri otrocih, ki niso deležni
zadostne podpore staršev, pojavljajo višje ravni anksioznosti (Ahmed, Minnaert, van der Werf
Kuyper, 2010, v Kozina, 2016).
POVZETEK ODGOVORA NA 4. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE
SP MP v povezavi z ozaveščenostjo družine predstavijo položaj anksioznega otroka v družini
ter vpliv vzgoje in navezanosti na otroka. Štiri od sedmih intervjuvank kot rizičen vzgojni stil
izpostavijo avtoritarni vzgojni stil, prav tako štiri izpostavijo permisivni vzgojni stil. Ena
intervjuvanka omeni tudi t. i. helikoptersko starševstvo. O navezanosti spregovorita dve
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intervjuvanki, in sicer omenita konkretne težave pri uvajanju in poslavljanju. Druga
pomembna tema je vloga družine, predvsem kakšna je ozaveščenost družine in na kakšne
načine se spoprijemajo z anksioznostjo. Štiri intervjuvanke opažajo, da ozaveščenost družine
ni dobra, ena izpostavi, da pogreša več samorefleksije staršev o ustreznosti in učinkovitosti
reagiranja. Druga intervjuvanka izpostavi vpliv ozaveščenosti staršev za zgodnje
prepoznavanje znakov anksioznosti pri otroku. Pri spoprijemanju staršev z anksioznostjo dve
intervjuvanki opažata, da starši premalo spodbujajo k samostojnosti in otroka ne pripravijo na
spremembo, kar je lahko dodaten dejavnik tveganja za krepitev anksioznosti.
Vloga družine je pri prepoznavanju in premoščanju anksioznosti pomembna, a kot v večini
navajajo intervjuvanke, ozaveščenost staršev ni dobra, prav tako slabo poznajo učinkovite
načine za spoprijemanje. Kot pravi A. Mikuš Kos (2017), bi moralo biti ozaveščanje o
pomenu duševnega zdravja in čustvene dobrobiti v otroštvu ter širjenje informacij in znanj na
tem področju usmerjeno v vse sfere družbenega življenja. Menim, da imamo na področju
starševskega odnosa in drugih odnosnih dimenzij še veliko manevrskega prostora za
oblikovanje smernic za pomoč in podporo otrokom s težavami v duševnem zdravju, tudi pri
anksioznosti.
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R5: Kako in kje socialni pedagog z znanjem iz montessori pedagogike vključuje družino
v celostno reševanje problematike anksioznega otroka?
Na peto raziskovalno vprašanje odgovarjam s kategorijo vključevanje družine.
-

VKLJUČEVANJE DRUŽINE

Kategorija vključevanje družine zajema pripravljenost staršev za sodelovanje, načine
vključevanja družine v pomoč in podporo anksioznemu otroku ter dodatne priložnosti za
vključevanje.

NAČINI VKLJUČEVANJA

PRIPRAVLJENOST ZA SODELOVANJE
-

-

Starši so pripravljeni sodelovati
Nekateri ignorirajo, težko sprejmejo
Dati čas
Razbremeniti starše pritiska
Delo za isti cilj

-

-

Pogovori s starši (iz/redne pogovorne
ure)
Srečanje, tudi takoj po dogodku
Skupna srečanja (pedavanja, šole za
starše)
Posredovanje gradiv, priročnikov,
spletnih strani, objava člankov v
internem glasilu/na oglasnih deskah –
izhajanje iz aktualne problematike
Obisk družine doma
Povezovanje staršev znotraj vrtca
(večer z mamami/očeti, piknik,
neformalno srečanje)
Foto in video material

VKLJUČEVANJE
DRUŽINE

PRILOŽNOSTI ZA VKLJUČEVANJE
-

Več pogovorov
Vloga pedagoških delavcev pri
informiranju
Pravočasno informirati
Narediti strategijo in sodelovati s
starši
Delavnice, izobraževanja na to temo
Dati prostor za delitev izkušenj,
razmišljanj, iskanje rešitev
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PRIPRAVLJENOST ZA SODELOVANJE
Intervjuvanke poudarjajo, da je vključevanje družine odvisno od pripravljenosti družine za
sodelovanje. Načeloma so starši pripravljeni sodelovati (I1, I2, I3, I4, I6), nekateri pa težko
sprejmejo anksioznost pri otroku (I6), informacije na začetku ignorirajo (I3) ali pa se celo
umaknejo (I5). M. Z. Dernovšek in E. Malačič Kladnik (2011) poudarjata, da nekateri starši
težko razumejo, da je anksioznost znak resničnega trpljenja in ne le način za pridobivanje
pozornosti ali razvajenost (čeprav lahko tudi v tem primeru najdemo izjeme). I3 v zvezi s
sodelovanjem staršev pove: »Starši so kar pripravljeni sodelovati, ampak je res, da jim je ful
težko slišat, da je pri njihovem otroku nekaj, kar odstopa od vrstnikov,« in: »So tudi taki, ki
ignorirajo sporočila in rabijo čas, da se umirijo.« I6: »Od tistih, ki takoj iščejo sodelovanje,
do tistih, ki poskušajo to potisnit na stran al pa se s tem ne soočit.« I1, I3 in I6 poudarijo
pomen časa, da sprejmejo težave z anksioznostjo: »Nekateri v prvem koraku, ko povemo,
težko sprejmejo in šele čez nekaj časa zmorejo to tudi sprejet.« I1 v okviru pripravljenosti za
sodelovanje poudarja, da so nekateri starši tudi sami anksiozni in najprej potrebujejo občutek
varnosti, da ti bodo lahko zaupali in tudi sprejeli otrokovo situacijo: »Najprej moraš starša
razbremenit pritiska, potem pa pri nekaterih zlo podozirano posredovat informacije.«
Občutljivost pri starših potrjujeta tudi M. Z. Dernovšek in E. Malačič Kladnik (2011) ki
pravita, da ima pogosto vsaj eden od staršev tudi sam izkušnje z anksioznostjo (od malo večje
zaskrbljenosti do močne anksioznosti).
I1, I2 in I6 kot pomemben vidik sodelovanja s starši omenijo delo za isti cilj. I1 pove: »Da vsi
vemo, da delamo skupaj in imamo vsaj podobno idejo, kaj bi želeli, in se srečamo nekje na
sredini.«
NAČINI VKLJUČEVANJA
SP MP kot najpogostejše načine vključevanja družine omenjajo pogovore v obliki rednih in
izrednih pogovornih ur (I1, I4, I5, I6, I7) ter srečanj takoj po nekem opaženem dogodku
oziroma ob spremembi vedenja (I1, I6). I1 izpostavi, da skozi pogovor prepoznava delovanje
otroka v različnih situacijah in v odnosu do sorojencev: »Poskušam prevert, kaj se dogaja pri
njih doma, kako oni to rešujejo, /…/ da tudi vidim, kje je triger. Preverjam, kako vplivajo
sorojenci na določeno težavo. Pogosto edina izkušnja, ki jo imajo starši glede obnašanja do
sovrstnikov, je odnos s sorojenci. In starši se odprejo, če je to tema.« Kakovost pogovora je
odvisna od učinkovitosti komunikacije, pri kateri je po Vecu (2002) za prejemnika
pomembno, da poskuša čim bolj razumeti pošiljatelja, preden sporočilo sam ovrednoti. Pri
pogovorih s starši je torej pomembno, da smo subtilni, razumevajoči in ne presojamo prehitro
s svojimi opažanji. I2 poudarja tako informiranje staršev kot tudi aktivno delo z otrokom in
družino: »Od informiranja staršev na sestankih do aktivnega dela z otrokom in družino.
Naredi strategijo, vključi otroka in sodeluj s starši.« Hkrati izpostavi, da se mora pri svojem
delu znati omejiti in predati naprej pomembne informacije, ki jih pridobi: »Omejit na to, kar
vpliva na delo v vrtcu in seveda pravočasno informirat naprej, če zazna težave na drugih
področjih življenja.«
Zelo pogosto izpostavijo tudi skupna srečanja v obliki predavanj in šol za starše (I2, I6, I7). I6
izpostavi predavanja s področja razvoja in vzgoje: »Povabimo zunanje strokovnjake, ki
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predavajo na temo razvoja, vzgoje.« I2 pove, da priložnosti so, vprašanje pa je, koliko jih
starši izkoristijo: »Velik enih takih možnosti je, vendar je velik na njih, a to sprejmejo al ne.«
Poleg ozaveščanja skozi tematska predavanja izpostavijo tudi posredovanje gradiv,
priročnikov, naslovov spletnih strani ter objavo člankov v internem glasilu oziroma na
oglasnih deskah (I2, I5, I6, I7). I2 izpostavi primer dobre prakse – tim za aktualno
problematiko: »Vzgojitelji smo pripravli razne članke, vezane na potrebe otrok, staršev,
tistega, kar smo opazili.«
Tri intervjuvanke izpostavijo še obisk družine doma, ki je pogosta praksa v montessori
ustanovah. I3 razloži: »Vzgojiteljice gredo kdaj tudi domov, pogledat, kako otrok deluje
doma, to se mi zdi zlo v redu.« SP MP kot specifične montessori oblike omenjajo tudi
povezovanje staršev znotraj vrtca v obliki večera z mamami/očeti, piknikov in neformalnih
srečanj. I1 in I3 za namen povezovanja in vključevanja omenita tudi uporabo tehnologije:
»Foto in video material – starši so v stiku s tem, kar se dogaja, in to daje občutek varnosti.«
PRILOŽNOSTI ZA VKLJUČEVANJE
Intervjuvanke vidijo tudi nekatere dodatne priložnosti za vključevanje. Poudarjajo več
pogovorov (I1: »Vzeti si več časa za pogovore in skupno iskanje rešitev.«) in pravočasno
informiranje ter na splošno več informiranja o dotični tematiki (I5: »Pedagoški delavec je
edini, ki ima dolžnost in pravico povedati, da opaža neka odstopanja na področju
anksioznosti; pediater se z drugimi stvarmi ukvarja.«). I7 izpostavi še dodatna izobraževanja
na to temo, I6 pa prostor za delitev izkušenj, razmišljanj in iskanja rešitev za starše: »Vredno
razmisleka, kaj lahko vrtec naredi, da se starši lahko med seboj povezujejo. Ker včasih kdo
misli, da je edini, ki ima tak problem, pa se velikokrat izkaže, da so še drugi v skupini.«
Pripravljenost staršev za sodelovanje in interes za pridobivanje dodatnih znanj na področju
anksioznosti se mi zdi pomemben izsledek, vreden razmisleka v smeri oblikovanja dodatnih
izobraževanj, okroglih miz in delavnic o tej tematiki. Po Mian (2014) prav uspešno
sodelovanje s starši predstavlja ključno sestavino zgodnje intervencije. Menim, da z
razpravljanjem in ozaveščanjem o tematiki lahko veliko prispevamo k detabuizaciji teme in
pripomoremo k zgodnjemu prepoznavanju in obravnavanju anksioznosti. A. Mikuš Kos
(2017) kot pomanjkljivost izpostavi, da se v izobraževalne programe vključujejo predvsem
starši, ki so bolj izobraženi, ki imajo več informacij in znanj, starši, ki si prizadevajo izboljšati
svoje starševstvo. Tisti, ki bi najbolj potrebovali informacije in dodatno izobrazbo, se v
programe vključujejo v mnogo manjši meri (prav tam).
POVZETEK ODGOVORA NA 5. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE
Vključevanje družine v pomoč in podporo anksioznemu otroku je glede na odgovor
intervjuvanih SP MP predvsem odvisno od pripravljenosti staršev za sodelovanje. Starši so po
besedah petih intervjuvank načeloma pripravljeni sodelovati. Tri intervjuvanke ob tem
poudarijo, da nekateri potrebujejo nekoliko več časa, da razumejo, zaupajo in sprejmejo
otrokovo anksioznost. Ena intervjuvanka izpostavi tudi vpliv anksioznosti pri starših na
sodelovanje. Tri intervjuvanke kot pomemben vidik sodelovanja izpostavijo delo za isti cilj.
Kot najpogostejše načine vključevanja družine v celostno reševanje problematike anksioznega
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otroka pet intervjuvank izpostavi pogovore v obliki pogovornih ur ali dodatno po potrebi. Tri
intervjuvanke omenijo tudi srečanja za starše v obliki predavanj oziroma šol za starše, štiri
dodajo ozaveščanje skozi posredovanje tematskih priročnikov, gradiv, člankov ipd. Kot
posebnost montessori pedagogike so tri udeleženke izpostavile tudi obisk družine na domu,
nekatere omenijo večere z mamami/očeti in druga neformalna srečanja. Od priložnosti za
vključevanje dve intervjuvanki omenita še dodatne možnosti v obliki razprav, ena doda
izobraževanja na to temo.
Po A. Mikuš Kos (2017) je med programi, usmerjenimi v otrokovo okolje, veliko takih, ki so
namenjeni staršem. Cilji teh programov so osveščanje, informiranje, posredovanje praktičnih
znanj, razvijanje starševskih sposobnosti, pomoč staršem, da obvladajo lastne težave, ter
vračanje energije, zmogljivosti, spretnosti, sposobnosti za opravljanje starševskih funkcij
(prav tam).
R6: Kako socialni pedagog z znanjem iz montessori pedagogike prepozna razlike v
delovanju različnih profilov vzgojnega tima v odnosu do anksioznega otroka?
Na zadnje raziskovalno vprašanje odgovarjam s kategorijo pogled socialnih pedagogov z
znanjem iz montessori pedagogike na delovanje različnih profilov v odnosu do anksioznega
otroka. Zanima me, ali obstajajo razlike v odnosu do anksioznega otroka glede na izobrazbo,
konkretno, ali SP MP opažajo razlike, kako različni profili delujejo v odnosu do anksioznega
otroka.
-

POGLED SP MP NA DELOVANJE RAZLIČNIH PROFILOV V ODNOSU DO
ANKSIOZNEGA OTROKA

Kategorija zajema prepoznavanje razlik v delovanju različnih profilov ter konkretno, katere
prednosti socialnopedagoškega profila intervjuvanke zaznavajo.

POGLED SP MP NA
DELOVANJE RAZLIČNIH
PROFILOV V ODNOSU DO
ANKSIOZNEGA OTROKA

PREDNOSTI SOCIALNOPEDAGOŠKEGA PROFILA
-

Optimističen pogled na otroka
Izluščiti čustvo, ki poganja vedenje
Pomoč pri regulaciji čustev
Celosten pogled na otroka
Iskanje virov moči pri otroku
Poznavanje tematike družine
Delo na sebi
Opremljenost za prepoznavanje anksioznega otroka
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I2 in I4 poudarjata, da ne opažata specifičnih razlik, saj imajo zaposlene veliko pedagoških
izkušenj, kar pripomore k ustreznemu odnosu tudi do anksioznega otroka. I5 pa poudarja, da
ima socialni pedagog znanje za drugačen pogled na anksioznega otroka: »Socialni pedagog
lahko da nek drug pogled na otroka, ki ga nekdo z drugim profilom ne vidi. Ta različnost
profilov bogati.« Kot kritiko I1 izpostavi, da marsikdo gleda na otroka kot na determinirano
osebnost, »ko jih komaj prepričaš, da se lahko še vse drugač obrne«, ter omeni opažanje, da
nekateri delajo na občutku strahu in pravzaprav dušijo vedenje. I3 npr. pri ostalih profilih
zaznava nekoliko več občutka, da se preveč komplicira: »Ne kompliciraj, saj to ni nič
takega.«
PREDNOSTI SOCIALNOPEDAGOŠKEGA PROFILA
Intervjuvanke kot prednosti socialnopedagoškega profila omenijo optimističen pogled na
otroka (I1), sposobnost izluščiti, katero čustvo poganja vedenje (I1), in pomoč otroku, da se
bo naučil regulirati vedenje za svojo prihodnost (I1: »Ne le zato, da bo otrok zdržal to uro.«).
Poudarjajo celosten pogled na otroka (I1: »To širino videnja; da vidiš težavo, čustvo in
raziskuješ,«; I2 doda: »Kako deluje v okolju, potem čustvena in socialna komponenta,« ter
opozori na pomen odnosa: »Da gradiš na odnosu in mu daš varnost,«; I4: »Pogled, da ni vse
tako črno-belo, ampak obstaja še kaj vmes.« I4 izpostavi tudi širši pogled, kaj vse otrok nosi s
sabo iz svoje primarne družine: »Kakšno zgodovino, kakšne stvari, da se potem vse to odraža
v enem otroku.«). I4 dodaja tudi iskanje virov moči pri otroku ter poznavanje tematike družine
kot enega izmed dejavnikov tveganja za razvoj anksioznosti pri otroku. I5 poudarja pomen
konstantnega dela na sebi, da boš lahko imel dober stik z otrokom (I5: »Razmišljaš v smeri,
kak zdaj to drugače delat, da boš lahko sodeloval z otrokom in imel stik z njim.«). I6 izpostavi
še, da je morda nekdo, ki je končal študij socialne pedagogike, bolj opremljen za
prepoznavanje anksioznega vedenja pri otroku, kot nekdo, ki tega znanja nima.
POVZETEK ODGOVORA NA 6. RAZISKOVALNO VPRAŠANJE
Intervjuvane SP MP v večini ne poudarjajo specifičnih razlik glede delovanja različnih
profilov vzgojnega tima v odnosu do anksioznega otroka. Posebnost, ki jo izpostavijo tri
intervjuvanke, je, da ima socialni pedagog znanje za drugačen pogled na anksioznega otroka
in ne dela zaključkov vnaprej. Kot prednosti socialnopedagoškega profila ena intervjuvanka
omeni tudi optimističen pogled na otroka, sposobnost za čustveno opismenjevanje in učenje
regulacije vedenja. Tri intervjuvanke poudarijo kompetence socialnega pedagoga za bolj
celosten pogled na otroka, ena pa doda poznavanje tematike družine v kontekstu anksioznosti
pri otroku. Ena intervjuvanka omeni iskanje virov moči pri otroku. Ena izmed intervjuvank
tudi pove, da je po njenem mnenju socialni pedagog bolj opremljen za prepoznavanje
anksioznega otroka kot nekdo, ki nima socialnopedagoškega znanja.
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SKLEP
Opažam, da je v zadnjem času nekoliko več govora in pisanja o anksioznosti pri otrocih.
Ozaveščanje o tej tematiki v vzgojno-izobraževalnih krogih kot tudi v širši družbi je
spodbudno, saj internalizirane težave zaradi nemotečega pojavljanja mnogokrat ostanejo
neopažene, otroci pa brez zgodnje obravnave in ustrezne pomoči in podpore. Pojavnost
anksioznosti v predšolskem obdobju je pogosta, kar kaže več raziskav (Dernovšek in Malačič
Kladnik, 2011; Kozina, 2016; Sawyer idr., 2000, v Beatson idr., 2014), ki opozarjajo, da se s
težavami sooča eden od desetih otrok. Podobno opaža tudi ena od intervjuvank, ki pravi, da
eden od osmih otrok v skupini kaže znake anksioznosti. Socialni pedagog z znanjem iz
montessori pedagogike (kar po mojem mnenju lahko posplošimo na vse socialne pedagoge in
tudi na druge pedagoške delavce) ima pomembno vlogo pri prepoznavanju in obravnavanju
otrok z anksioznostjo ter preventivnem delovanju na področju preprečevanja anksioznosti in
zmanjševanja tveganja za poglabljanje anksioznosti v obdobju odraščanja. Jeriček Klanšek
idr. (2018) opozarjajo, da imajo duševne težave v otroštvu in mladostništvu pomembne
psihološke, socialne in ekonomske posledice pozneje v odraslosti, zato je zelo pomembno, da
jih pravočasno prepoznamo in ustrezno obravnavamo, pa tudi da s kakovostnimi
preventivnimi in promocijskimi aktivnostmi zmanjšamo tveganje za njihov razvoj.
Prvo raziskovalno vprašanje, ki smo si ga zastavili, je: Kako socialni pedagog z znanjem iz
montessori pedagogike prepoznava in nadalje po potrebi obravnava anksioznega otroka.
Odgovori se nanašajo na prepoznavanje anksioznega otroka na podlagi znakov anksioznosti,
okoliščin izražanja anksioznosti ter načinov izražanja anksioznosti. Intervjuvanke
najpogosteje prepoznajo anksioznega otroka po vedenjskih znakih, sledijo čustveni in nato
telesni znaki anksioznosti. Omenjene okoliščine izražanja so negotove okoliščine in
spremembe, stiska v socialnih interakcijah ter ločitev od staršev. Ena intervjuvanka izpostavi
tudi težave na področju gibanja, kar je zanimiv izsledek. Izmed načinov izražanja
anksioznosti lahko na podlagi odgovorov izluščimo internalizacijo vedenja, ki se kaže kot
vase umaknjeno vedenje, govorimo o t. i. tihih in nevidnih otrocih ter eksternalizacijo
vedenja, ki se kaže kot agresivni odziv na situacijo. Kot smo že ugotovili v teoretičnih
izhodiščih, je tudi pri otrokovem agresivnem odzivu lahko v izvoru težava anksioznost, kot
posledica prepoznane nevarnosti. Kot pravijo Jeriček Klanšek idr. (2018), se bodo odrasli
najprej odzvali na otrokovo eksternalizirano vedenje, internalizirane težave pa bodo lahko
ostale skrite in izzvale sekundarne probleme, ki se lahko prevesijo v duševne motnje. V
kontekstu različnih načinov izražanja želim opozoriti predvsem na prepoznavanje tihih in
nevidnih otrok, ki zaradi nemotečega vedenja pogosto ostajajo neopaženi in pomoči ne dobijo
pravočasno.
Za prepoznavanje anksioznega otroka se je med analizo intervjujev kot pomembno pokazalo
tudi razumevanje anksioznosti, in sicer kako intervjuvanke definirajo anksioznost, kateri
dejavniki po njihovem mnenju vplivajo na pojavnost in krepitev anksioznosti ter kakšne
posledice anksioznosti opažajo pri otroku. Pri definiranju anksioznosti je treba biti previden in
ne delati prehitrih zaključkov. Kot povedo intervjuvanke, je pomembno opazovanje in
spremljanje ter zgodnje prepoznavanje znakov in okoliščin pojavljanja anksioznosti pri
otroku. Intervjuvanke za anksioznega otroka uporabljajo tudi izraze tih, miren, neviden,
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priden, ubogljiv, apatičen in neproblematičen otrok. Na pojavnost anksioznosti po izsledkih iz
intervjujev vplivajo biološke in temperamentne značilnosti otroka, navezanost in starševski
odnos ter spol in okolje; na krepitev pa ima pomemben vpliv družina in siljenje otroka v
dejavnosti. Izsledke bi lahko povezali s funkcionalno analizo vedenja za oceno anksiozne
motnje, pri kateri ocenimo čustva, vedenje in simptome, želje otroka in pričakovanja družine,
sprožilne dejavnike, okoljske dejavnike (stresorji in podporni dejavniki v družini) in otrokovo
funkcioniranje v različnih okoljih (Raggi idr., 2018, v Dobnik Renko, 2020). Intervjuvanke so
kot največkrat izražene posledice anksioznosti navedle slabšo iznajdljivost v novih situacijah
in spremembo otrokove samopodobe in čustvovanja. Intervjuvanke poleg tega omenijo še
težave na socialnem področju, negativen vpliv na učenje in težave z odvajanjem. Na osnovi
analize intervjujev se je izkazalo, da intervjuvanke po potrebi obravnavajo posameznika na
osnovi razumevanja individualnih potreb, kar najprej dosegajo s pomočjo opazovanja.
Izpostavljeno je tudi ustrezno pripravljeno okolje, kar otroku daje občutek varnosti, ter
medvrstniška pomoč in podpora.
Drugo raziskovalno vprašanje Katere načine odzivanja socialni pedagog z znanjem iz
montessori pedagogike prepozna kot učinkovite pri reševanju problematike anksioznega
otroka? se nanaša na odzivanje in načine interveniranja. Intervjuvanke izpostavijo refleksijo
lastnega dela in stalno strokovno izpopolnjevanje kot pogoj za učinkovito odzivanje na
anksioznega otroka. Temelj je po njihovem mnenju zagotavljati varen in zaupen odnos z
otrokom, v katerem otrok dobi potrditve, izgrajuje notranjo motivacijo in se razvija v
edinstvenega posameznika. V teoretičnem delu smo že izpostavili odnos kot osnovo za delo
tako za montessori pedagoga kot za socialnega pedagoga. Kobolt (2010) opredeli pomen
odnosa med otrokom in pedagogom kot varovalni dejavnik za prepoznavanje in zmanjševanje
otrokove stiske. Udeleženke natančneje predstavijo tudi intervencije v obliki tehnik in
pristopov. Težko bi ločili, katere izmed izpostavljenih tehnik in pristopov so izrazito socialno
pedagoške in katere izhajajo iz montessori pedagogike, saj menim da to izvira predvsem iz
osebne naravnanosti pedagoginj, oba pristopa pa imata tudi temelje v pedagoškem pristopu in
v pristopu pomoči. Izluščimo pa lahko, da intervjuvane socialne pedagoginje z znanjem iz
montessori pedagogike kot temeljne tehnike in pristope izpostavijo dajanje občutka varnosti,
na podlagi česar potem sledijo tehnike, kot so umik, pogovor, pomoč pri izražanju in
regulaciji čustev ter iskanje in krepitev močnih področij. Za izbiro načina interveniranja pa je
glede na njihove odgovore ključno opazovanje, skozi katero prepoznavajo otrokovo
edinstvenost, načine delovanja in potrebe po pomoči in podpori (tudi na močnih področjih, s
pomočjo katerih bo lahko balansiral težave na področju anksioznosti). Sklepali bi lahko, da je
doprinos montessori pedagogike pri reševanju problematike anksioznega otroka uporabnost
montessori pogleda na otroka ter uporaba konkretnih materialov za pomoč in podporo
anksioznemu otroku. Cilj, ki si ga zastavljajo udeleženke v raziskavi, je vzgojiti samostojnega
otroka, biti pozoren na občutljiva obdobja, v katerih se otrok nahaja, in razumeti koncept
srkajočega uma, ki je lahko v pomoč pri prepoznavanju, ali je morda prav anksioznost ovira,
ki otroku onemogoča srkanje informacij iz okolja. Odrasli po mnenju intervjuvank skozi
opazovanje in ustrezno pripravljeno okolje ter materiale pomaga pri soočanju z anksioznostjo.
Iz odgovorov lahko sklepam, da je ustrezno pripravljeno okolje, v katerem bo otrok našel
tisto, kar mu bo pomagalo pri premostitvi težav, pomemben element. Od montessori področij
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intervjuvanke izpostavijo vsakdanje življenje, v katerem gre za dela z vodo, presipavanje,
pripravo malice. Dela so povezana z domom, kar daje občutek varnosti in domačnosti. Drugo
področje je delo s senzoričnimi materiali in dejavnosti za fino motoriko, ki bi jih prav tako
lahko povezali z materiali, s pomočjo katerih otrok ohranja stik s sabo. Konkretno so
intervjuvanke izpostavile tudi igro tišine, skozi katero pride otrok v stik s svojimi občutji, ter
tridelne karte za poimenovanje čustev. Intervjuvanke omenijo tudi vlogo preventivnega
delovanja na področju preprečevanja anksioznosti. Kot preventivno intervjuvanke omenijo
ustrezno pripravo okolja in materialov, vlogo odraslega pri spodbujanju samostojnosti ter delo
na področju samopodobe in komunikacije, ozaveščanje staršev ter delo na področju gibanja.
Kot smo že govorili v teoretičnem delu, s preventivnimi programi in dejavnostmi v zgodnjem
obdobju otroštva lahko prispevamo k preprečevanju oziroma zmanjševanju anksioznosti. Po
Jeriček Klanšek idr. (2018) bi korak k preventivi pomenili že predlogi za celovite ukrepe za
vsa starostna obdobja, ki se navezujejo na promocijo duševnega zdravja in preventivo
duševnih motenj.
Tretje raziskovalno vprašanje se glasi: Kakšen odnos sovrstnikov do anksioznega otroka
opaža socialni pedagog z znanjem iz montessori pedagogike. Odgovori se nanašajo na vlogo
anksioznega otroka v skupini, odnos sovrstnikov, pomoč in opažanja ter na vlogo SP MP na
tem področju. Na podlagi pridobljenih odgovorov glede odnosa vrstnikov do anksioznega
otroka lahko izpostavim, da so ti otroci po eni strani vodljivi in se podrejajo močnejšim
karakterjem, po drugi strani se znajdejo tudi v vlogi vodje, žrtve in grešnega kozla.
Intervjuvanke so izpostavile tudi, da se ti otroci soočajo z izzivi, kako najti svoje mesto v
skupini, izraziti želje in mnenje ter doseči nek cilj. Omenijo tako socialno sprejetost kot tudi
socialno nesprejetost anksioznega otroka v skupini. Glede na odgovore intervjuvank in lastne
izkušnje dela v montessori vrtcu sklepam, da so anksiozni otroci v montessori okolju med
vrstniki relativno dobro sprejeti. Udeleženke v raziskavi opažajo, da se vrstniki zmorejo
vživeti v doživljanje anksioznih otrok in z njimi sodelujejo. Morda je prav način ustrezno
pripravljenega okolja in priložnosti, ki jih to nudi (zgled odrasle osebe in umirjenega vzdušja,
ki vlada v montessori okolju), tisto, kar je anksioznemu otroku v pomoč, da se v svojem
tempu vključuje v dejavnosti in je v tem pri sovrstnikih tudi sprejet. V intervjujih je
izpostavljena tudi vloga socialnega pedagoga z znanjem iz montessori pedagogike, ki s
svojimi opažanji in znanji sodeluje pri vključevanju v skupino, z ustreznimi oblikami pomoči
in podpore pomaga pri soočanju in opolnomočenju posameznika ter učenju veščin za
postopno samostojno vključevanje v socialne interakcije.
Pri četrtem raziskovalnem vprašanju odgovarjam na vprašanje: Kako socialni pedagog z
znanjem iz montessori pedagogike prepozna ozaveščenost družine o problematiki
anksioznega otroka. To se nanaša na položaj anksioznega otroka v družini – vpliv vzgoje in
navezanosti na otroka – ter na vlogo družine pri obravnavanju anksioznega otroka. Kot rizičen
vzgojni stil intervjuvanke izpostavijo tako avtoritarni kot permisivni vzgojni stil. Od
navezanosti so izpostavljene težave pri uvajanju in poslavljanju. Kot smo ugotavljali v
teoretičnem delu, imajo starši pomembno vlogo pri prepoznavanju in premoščanju težav z
anksioznostjo (Hribar, 2002, Rhodes, 2018, Shapiro, 2003, Mian, 2014,). A udeleženke v
raziskavi opažajo, da ozaveščenost o anksioznosti in poznavanje učinkovitih načinov za
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spoprijemanje nista dobri. Ena intervjuvanka poudari, da starši otrok ne spodbujajo k
samostojnosti; druga, da jih ne pripravljajo na spremembe in jih ne učijo veščin za
spoprijemanje z novimi življenjskimi izzivi. Prav to jih po mnenju intervjuvank kasneje
velikokrat ovira pri soočanju z novimi situacijami. Najprej bi bilo torej pomembno zagotoviti
boljše informiranje staršev o problematiki anksioznosti, da bi bili njihovi otroci deležni čim
večje podpore v primarnem okolju. B. Dobnik Renko (2020) v tem kontekstu omenja
psihoedukacijo staršev o anksioznosti; predstavijo jim značilnosti anksioznosti, da bolje
razumejo otrokovo doživljanje, vedenje in spoznajo strategije za obvladovanje. Le da gre v
tem primeru bolj za ozaveščanje staršev otrok, ki so že vključeni v obravnavo. Iz odgovorov v
intervjujih in izsledkov v literaturi lahko izluščimo, da je ozaveščanje družine o tematiki že v
okviru vzgojno-izobraževalnega dela v predšolskem obdobju nujno potrebno za ustrezno
zgodnje prepoznavanje in obravnavanje anksioznosti pri otroku.
Peto raziskovalno vprašanje se glasi: Kako in kje socialni pedagog z znanjem iz montessori
pedagogike vključuje družino v celostno reševanje problematike anksioznega otroka? in se
nanaša na pripravljenost za sodelovanje in načine vključevanja družine. Glede vključevanja
družine so opažanja intervjuvank spodbudnejša, kažejo namreč, da so starši, s katerimi so v
stiku, pripravljeni na sodelovanje. Gre predvsem za vključevanje v obliki pogovornih ur,
izobraževanj in šol za starše, branje člankov o aktualni problematiki. Kar je specifično za
montessori pedagogiko in menim, da bi bilo smiselno vnašati v pedagoško delo na splošno, je
obisk družine na domu, s čimer lahko pridobimo širšo sliko o delovanju anksioznega otroka v
družinskem okolju ter o funkcionalnosti celotne družine. Čeprav je pristop pomoči usmerjen
na anksioznega otroka, je v procesu treba upoštevati tudi širšo življenjsko situacijo; starši,
vzgojitelji, vrstniki in druge pomembne osebe v otrokovem okolju so pomembni za celostno
usmerjeno obravnavo (Bronfenbrenner, 1986, v Dobnik Renko, 2020). To se mi zdi tudi
pomemben izsledek za delo socialnega pedagoga z anksioznim otrokom, saj naj bi stremel k
celostni obravnavi posameznika v različnih okoljih in okoliščinah.
Pri zadnjem raziskovalnem vprašanju odgovarjam na vprašanje: Kako socialni pedagog z
znanjem iz montessori pedagogike prepozna razlike v delovanju različnih profilov vzgojnega
tima v odnosu do anksioznega otroka. S tem vprašanjem sem želela izvedeti, ali socialne
pedagoginje z znanjem iz montessori pedagogike opazijo kakšne razlike v pristopu pri
različnih pedagoških profilih. Glede prepoznavanja razlik v delovanju različnih profilov
vzgojnega tima v odnosu do anksioznega otroka bi glede na odgovore intervjuvank lahko
izluščili nekatere prednosti profila socialnega pedagoga v odnosu do anksioznega otroka.
Poudarjajo optimističen in celosten pogled na otroka, pri čemer izpostavijo poznavanje
čustvenega in socialnega področja delovanja, vpliv družinskega ozadja ter iskanje virov moči
pri posamezniku. Poleg tega izpostavijo tudi refleksijo dela in pripravljenost za stalno
strokovno izpopolnjevanje. Glede na odgovore intervjuvank bi to lahko pomenilo, da je
nekdo, ki je končal študij socialne pedagogike, bolj opremljen za prepoznavanje anksioznosti
in delo z anksioznim otrokom kot nekdo, ki tega znanja nima.
Pričujoče delo želim zaključiti s poudarkom, da intervjuvanke menijo, da ima socialni
pedagog pomembno vlogo pri prepoznavanju in reševanju problematike anksioznega otroka
ne glede na to, ali ima dodatno montessori izobrazbo ali ne. Dodatno montessori izobrazbo
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vidim kot doprinos pri prepoznavanju in načinih interveniranja skozi konkretne montessori
materiale, ki so izredno občutljivi tudi za anksioznega otroka. Gre za taktilne materiale, ki
otroku omogočajo, da skoznje prihaja v stik s sabo in notranjim dogajanjem. Na podlagi
odgovorov intervjuvank in lastnih izkušenj dela v montessori vrtcu sklepam, da tudi samo
montessori okolje z mirnim in sproščenim vzdušjem daje občutek varnosti anksioznemu
otroku in ob podpori odraslega omogoča prostor za premoščanje težav znotraj skupine.
Menim, da sem z raziskovanjem dosegla zastavljene cilje, in upam, da bom z izsledki
spodbudila k nadaljnjemu raziskovanju področja anksioznosti v obdobju najzgodnejšega
otroštva. Zavedam se, da je bila raziskava omejena zaradi majhnega števila intervjuvank in
specifičnosti profila. Vseh izsledkov tudi ni mogoče posplošiti na vse montessori pedagoge
oziroma socialne pedagoge, ki delajo s predšolskimi otroci. Raziskava bi bila kvalitetnejša, če
bi v vzorec zajela večje število intervjuvank, vendar je bilo zaradi specifike profila te težko
najti. Raziskavo bi lahko izboljšala tako, da bi v vzorec zajela tudi socialne pedagoginje brez
montessori izobrazbe oziroma vzgojiteljice z montessori izobrazbo in primerjala razlike. Po
drugi strani pa je specifika profila lahko tudi prednost raziskave, saj socialne pedagoginje z
znanjem iz montessori pedagogike večinoma delajo na delovnem mestu vzgojiteljic, kar
pomeni, da poznajo delovanje posameznika v različnih situacijah dneva in je njihov pogled na
otroka posledično lahko celostnejši. Če bi zajela le socialne pedagoginje, bi te najverjetneje
delale na delovnem mestu svetovalnega delavca, kar pomeni, da z otrokom ne bi bile v stiku
skozi ves dan.
Za konec podajam nekaj smernic za delo z anksioznim otrokom, ki bodo pedagoškim
delavcem v pomoč pri prepoznavanju in reševanju problematike anksioznega otroka.
-

-

-

-

Ko pri otroku opazimo znake anksioznosti, najprej opazujmo vedenje in si zapisujmo
pogostost, trajanje in intenziteto. Vprašajmo se tudi, ali gre morda za razvojno
specifične strahove oziroma anksioznosti. Pozorni pa bodimo, ali se t. i. razvojne
značilnosti pojavljajo dlje časa in v kolikšni meri ovirajo posameznikovo
funkcioniranje v vsakdanjem življenju.
O otroku, pri katerem opažamo tvegano izražanje anksioznosti, se pogovorimo s
sodelavci vzgojnega tima in z njimi sodelujmo pri prepoznavanju delovanja otroka v
različnih okoliščinah. Po potrebi vključimo tudi svetovalno službo, vodstvo ter
zunanje strokovnjake.
O opažanju anksioznosti v vzgojno-izobraževalnem okolju se pogovorimo s starši in
jih povabimo, da spregovorijo o svojih opažanjih iz domačega okolja – o odnosu
anksioznega otroka do njih, sorojencev in drugih v otrokovi socialni mreži. Prav tako
vključimo družino v zgodnjo obravnavo anksioznega otroka ter spodbujajmo socialno
vključenost otroka in družine.
Znakov anksioznosti, kot so izražanje bolečin v trebuhu, glavobol, opažanje tikov,
sprememb v vedenju in razpoloženju, izogibanje in umikanje, izražanje občutij
zaskrbljenosti in nenehno iskanje zagotovil, nikakor ne spreglejmo z mislijo, da bo to
slej ko prej minilo. Otroku dajmo občutek varnosti in sprejetosti pri vsem, kar čuti in
doživlja.
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-

-

-

-

-

-

Posebno bodimo pozorni na t. i. tihe, nevidne, mirne, ubogljive in neproblematične
otroke, ki zaradi nemotečega vedenja pogosto ostajajo neopaženi in osamljeni v
stiskah. Tudi agresivno vedenje lahko nakazuje na to, da je otrok v srčiki anksiozen.
Vprašajmo se, ali se morda za izbruhi jeze in agresije nahaja otrok z nizkim
samospoštovanjem, ki doživlja anksioznost.
Odkrito se pogovorimo z otrokom o strahovih in stiskah, s katerimi se sooča v odnosu
do sebe, vrstnikov in družinskih članov. Pomagajmo mu pri verbalizaciji doživljanja,
zavedanju anksioznosti skozi občutja v njegovem telesu ter prepoznavanju in
regulaciji čustev.
Ko se pogovorimo o znakih in okoliščinah pojavljanja anksioznosti ter v odnosu z
otrokom vzpostavimo temeljni občutek varnosti, lahko začnemo iskati učinkovite
strategije za delo z anksioznim otrokom. Tehnik in pristopov je veliko, pri načinu dela
je smiselno izhajati iz individualnosti posameznika in njegovih močnih področij.
Bodimo pozorni na to, ali so pri posamezniku in v njegovem okolju prisotni podporni
dejavniki in skupaj z uporabnikom iščimo načine za odpravo oziroma omilitev težav z
anksioznostjo.
Kot strokovnjaki reflektirajmo svoje delo in odzive, iščimo nove načine v obliki
stalnega strokovnega izpopolnjevanja ter sodelovanja s sodelavci in drugimi
strokovnjaki.
S preventivnim delovanjem lahko skozi učenje socialnih veščin in tehnik za zgodnje
soočanje z anksioznostjo veliko prispevamo k preprečevanju anksioznosti oziroma
varujemo pred poglabljanjem težav. Hkrati pa pripomoremo k ozaveščanju o
anksioznosti in promociji tematike duševnega zdravja v obdobju najzgodnejšega
otroštva.

To je le nekaj priporočil, ki sem jih izluščila iz izsledkov raziskovanja. Pri nudenju pomoči in
podpore naj bo vselej v središču anksiozen otrok, iz čigar individualnosti in potreb izhajajmo
tako pri prepoznavanju težav kot tudi odzivanju nanje.
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PRILOGA
1. PRIMER POTEKA KODIRANJA
Tabela 3: Primer kodiranja
Zapis pogovora
Kako prepoznate
anksioznega
otroka?
Eno se mi zdi
očesni kontakt na kšn način otrok
vzpostavlja očesni
kontakt v novem
okolju ali pa v
okolju, ki je že
znano …
kje se otrok v
celotni skupini tudi
postavi, kje najde
svoje mesto, ali je
to nekje na
obrobju, nekje zelo
zase; ali je to nekje
sredi dogajanja
skupaj z vsemi…
Poleg gibanja se
mi zdi tudi način
izražanja - težko
bi sicer ocenla,
ampak mislim, da
pri otrocih, ki so
bolj tihi ali pa
manj zgovorni, da
je potrebno bit še
bolj pozoren, če
gre tudi za kakšno
anksioznost. Kot
pri tistih, ki so
verbalno malo bolj
spretni in
močnejši…
Pa potem drža
telesna – ne vem
malo bolj vase
potegnjen,
sključen. Pa kdaj
tudi z kšnimi znaki
tresenja, tiki. Tike

Koda 1. reda

Koda 2. reda

Kategorija

Očesni kontakt –
telesni znaki

Znaki anksioznosti

Prepoznavanje
anksioznosti

Kje se otrok postavi
znotraj skupine – je
nekje na obrobju, se
drži zase, ali je na
sredi dogajanja skupaj
z ostalimi
– vedenjski znaki

Znaki anksioznosti

Prepoznavanje
anksioznosti

Način izražanja –
pozornost pri tihih in
manj zgovornih

Načini izražanja
anksioznosti

Prepoznavanje
anksioznosti

Telesna drža –
sključena, vase
potegnjen – telesni
znaki

Znaki anksioznosti

Prepoznavanje
anksioznosti
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tudi povezujem z
anksioznostjo, ker
anksioznost
povezujem že kot
eno ne vem
poglobljeno obliko
strahu ali pa že v
kombinaciji tudi z
drugimi občutki pa
čustvi; ne samo
strah primarno.
Kdaj je ta
anksioznost pri
otroku najbolj
izražena, v katerih
okoliščinah?
Ločitev od staršev
zjutraj oziroma od
tistega, ki ga
pripelje pa tudi, ko
ga pridejo iskat.
prihod v vrtec,
potem prehodi .
Zdej v vrtcu mont.
So tekom dneva
neki prehodi, zdej
če bi rekla iz enega
dela dneva v
drugega. In v teh
prehodih se kar
dosti opazi, kako je
otrok orinetiran –
bodisi ali se z
nekim
samozaupanjem,
ali z opazovanjem
okrog, kako bo
nekdo drug naredu
oz. kaj bodo drugi
naredili…
Kateri so pa
dejavniki, ki po
vašem mnenju
najpogosteje
vplivajo na
pojavnost oziroma
potem tud na
krepitev
anksioznosti?
Je anksioznost v

Tresenje, tiki –
vedenjski znaki

Anksioznost kot
poglobljena oblika
strahu, v kombinaciji
z drugimi občutki,
čustvi

Definicija
anksioznosti

Razumevanje
anksioznosti

Ločitev od staršev

Okoliščine izražanja
anksioznosti

Prepoznavanje
anksoznosti

Prehodi iz enega dela
dneva v drug itd. –
spremembe

Okoliščine izražanja
anksioznosti

Prepoznavanje
anksioznosti
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veliki meri
povezana s
pričakovanji
okolja, s
pričakovanji, ki jih
izražajo pomembni
odrasli v
otrokovem
življenju – bodisi v
družini kjer živi.
Potem prav tako s
pričakovanji
odraslih v vrtcu…

OKOLJE –
Pričakovanja
pomembnih odraslih v
družini, okolju, kjer
živi, odraslih v vrtcu

Dejavniki, ki vplivajo
na pojavnost
anksioznosti

Razumevanje
anksioznosti
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