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SAZETAK
V teoretitnent delu prispevka so obravnavane znatilnostih soc'ialnopedagoike diagnostike
procesnost, vpetost v socialni kontek.st, nujnost vetsmernega zajemanja infonnacij, njihovegct
medseboinega dopolnjevanja in evalvacije. Poudarjena je usmerjenost v spoprijemalne strate-

-

gije in ne zgolj v pomanjkljivosti. Opredeljeni sta dve ravni diagnostiinega raz.umevanja raven teoretitnih razumevanj in raven podrotij pridobivanja informacij o posamezniku in njegovem okolju. V tem kontek.stu je poudarjena samoprezentac'ija otokahnladostnika s teiat,anti
v socialni integraciji in nieno vkljuievanje v diagnostitm presojanje, za kur se je uveljavil iz.ra:.
rckonstruktivno socialno pedagoiko razumevanje. Smer se je razvila na tradiciji oQjektivne hermenevtike, etnografsko-biogra.fskega socialnega raziskovanja in orientacije v iivljenjski prosIOr.

Model rekonstruktivrut-hermenevtitnega razumevanja je ilustriran preko indiviclualnega
primera, ki sodi v ok',ir ruzi.skovalne itutlije imenovane "Socialno pedagoike diagnoze". Roziskava temelji na kvalitativni analizi, s polstrukturiranim intervjujem pridobljene sannpre?.entaciie, na skupnem vzorcu 87 otrok in mladostnikov in starosti od t 4 do 20 let. Samoprezentu(.ija
ontogota vpogled v spoprijemalne strategije s katerimi skuiajo otroci/mledostniki v izvendrui.inski vzgoii obvladovati iivljenjsko umeitenost itt jo presegati, pri temer se njihav,o
doiivljanje okolja iz.vendrui.inske vzgoje izkaie kot podporno.
Raziskava potrjuie osrlovne teoretske premise, ki opozarjajo na medsebojno utinkovanje razvojnih obremenitev, .stresnih iivljenjskih okoliitin otrol<./mladostnikov v vzgojnih ustavnovah.
Kljudne rijedi: socijalno pedagoika diagnoza,

re kon s t rukt ivtzo - h e rme ne v I it no ra iluttij e v anj e,
samop re ze nlac ij a, i ttte g rat ivn o.st, indiv idua lno vzgoj no nat rtovanj e.

1.

UVOD

Socialno pedago5ka diagnostika le j9 v svorazvoJu
sprva vzgledovala po principih razJem
vr5danja v medicini, kar pomeni, da je na osnovi

.

raziskovalnih rezultatov oblikovala razliine tipoloike skupine in zanje iskala ustrezne metode
obravnavanja. Shematidnost, ki jo tak5no razumevanje vna5a v diagnostiko je stroka v kasnejSem
razvoju presegla s poudarjanjem razumevanja socialne ume5denosti in odnosnih povezav. Zgodil se je
premik diagnostidne pozornosti od'primanjkljajev'
k 'modem' oziroma podpornim socialnim mreZam
(primerjaj Koller-Trbovi1. 1999, str. 22), ki lahko

doprinesejo k preseganju in kompenzaciji socialnointegrativne rnotnje. S tem se je celostnost konstituirala kot eno izmed temeljnih pravil socialnopedago5kega diagnosticiranja. To porneni upo5te-

vanje razvojnosti, procesnosti, sistemskosti in interaktivnosti pri oblikovanju socialnopedago5kega
ocenjevanja. Sodobno socialno pedago5ko diagnosti- ciranje oznadujejo:

-

ntegracija razlidnih diagnostidnih virov in elementov;

- aktivna participacija 'uporabnika' in oseb iz njegovega okolja;

- ki mu sledi nadrtovanje socialnopedagoSkih intervencij;

Kriminologija

2t2
evalvacija konkretnih terapevtskih posegov'
Osrednja pozornost prispevka je namenjena
analizi pomena in vloge aktivne mladostnikove
partic ipicij e v procesu diagnosticiranj a' Naj novej 5i

-

in

metodblo5ii korak, ki omogoia to

sodelovanje'
hermene-

proces .rekonstruktivnega
predstavlja
-razumevanja

posameznikovega ume5danjegove samoprostor,
upo5tevanje
iocialni

vtidnega

nia v
piezentaciie

in Zivqeniikih orientacij. .Omenjeni
noveiSih teoretskih prispevkih (Nolke,
igqz.'slhu.tze,lgg7, Glinka, 1998 in drugi) ter v
raziskovalnih izpeljavah na podrodju socialne

DristoD ie i

pedagogike (Molienhauer/Uhlendorff , 1992, 1995
in U[tJnOortf iD97, Haupert, 1997). Predstavitvi
tega pristopa je namenjen osrednji del pridujodega

prisp'evka,-ki temelji na kvalitativnem opredeljevanju vsebin, ki sojih otroci/mlad.ostniki o svoji
Zivljenjski poti, doZivljanju in nadrtih, posredovali
preko individualnih usmerjenih pogovorov'

1.

Individualna

in

socialna usmerjenost

socialnoPedago5ke diagnostike

Diagnostidno opredeljevanje teZav v socialni
integracijl (motnje vedenja in osebnosti). se tako pri
nas kot v svetu, vse bolj odceplja od statidnih umevanj in razlag. To podrodje je bolj kot.to velia za

druge razvojne teLave in ovire, temeljno zaznamovano z vsakokratnim socialnim kontekstom, v

katerem tovrstne teLave in motnje opazimo. Za us'
trezno razumevanje motenj vedenja in osebnosti je
potrebno natanEno in poglobljeno- razumevanje
btroka/mladostnika, njegovih individualnih znadil-

nosti in razvojnih zmoZnosti. Ne sme umanjkati
natandna in celostna evalvacija njegovega socialneea konteksta. Sem uvr5damo, poleg druZine in
oLlega socialnega okolj a, Solsko okolje,. kot prostor
u i.u'["t". se vedenjske, emocionalne in sicerSnje
socialno integracijske teLave odslikavajo in v
katerih skozi interakcijo tudi nastajajo in se
vzdrZujejo. Ze leta l9l7 je Mary Richmond (Harnach Betk, 1995:19) posku3ala vse strokovnjake,
ki so delovali na socialnem podrodju prepridati, da
ni dovolj prouditi zgolj problema, v na5em primeru, spoznati'problematidnega vedenja'. Opozorila je na socialno pogojenost tovrstnih teLav in Le
takrit poudarila pomen 'modi in resursov', tako
posameznika kot njegovega okolja, ki jih je poirebno upo5tevati in vkljuditi v diagnostidno razumevanje. To pomeni, da usmerjenost v diagnostiki
ni izkljudno osredotodena na motnje, primanjkljaje
in oviie, temved, da poleg spoznavanja le-teh evalviramo predvsem posameznikove spretnosti, modi,
sposobnosti in elemente, na katerih lahko gradimo
zanj in za okolje ustrezne spremembe. Pomembno
je poiskati podporne in spoprijemalne-elemente v
poiameznikovi socialni mreZi in na teh dejavnikih
osnovati nadrt pomodi. To strokovno drZo poimenujemo usmerjenost v 'modi', in spoprijemalne
strategije posameznika in okolja.

2.
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Teoretiini diskurzi pomembni za
socialnopedago5ko razumevanje in njihov
vpliv na socialnopedago5ko diagnostiko

Teorije na podrodju razumevanja vedenjskih
teZav so Stevilne in doZivljajo revizije in dopolnjevanja. Sodobna razumevanja tovrstnih teZav upoStevajo komuliranje razlidnih "o5kodovanosti<<' individualnih razlidnosti v razvoju ob hkratnem razumevanju vedenj sko stabi lizacij skih vpli vov okolj a'
Te dejavnike lahko skozi razlidne teoretidne koncepte razlidno osvetlimo.
- psihoanalitidno in miljejsko orientirani avtorji nas
opozarjajo na razvojne o5kodovanosti, ki se kaZejo
kbt usedline in motnie v krogu neprilagojenih vedenjskih vzorcev ( Spitz, Balint, Redl" Aichorn'
Moser....);
- vedenjsko usmerjeni avtorji poudarjajo pomen
napadnih >udnih izkuSenj" (miSljeno je uienje v
ceiotnem spektru in ne le v krogu Solania) in utrjevanje napadnih sledi v neustrezne Zivljenjske stile
posimeznikov ( Eysenck, Wolpe, Bandura, Skinner. Hull, Mowrer, Lazarus....);
- druZinsko-terapevtska paradigma (Richter, Satir,
Minuchin in drugi) nam odpira aspekte druZinskih
mehanizmov za razumevanje oblikovanja in vztrajanja vedenjskih posebnosti in drugadnosti;

-

sistemski modeli upo5tevajo interaktivno de-

lovanje med posameznikom in njegovim okoljem,
dinamidnost teh procesov in soodvisnost razlidnih
elementov;

- modeli socialnih spretnosti in ve5din ter socialne
inteligence ponujajo znania in metode za raaJmevanjJin podpiranje socialnega razvoja, spretnosti
komuniciranj a in i zbolj

Sanj a

socialne interakcij

e;

-

integrativni modeli sku5ajo spoznanja razlidnih
smeri zdruZevati in prilagajati konkretnim potre-

bam

konkretnega posameznika

in

realne

Zivljenjske prakse.

Iz naStetih teoretskih optik se nam razgrne

pomembnost poznavanja in razumevanja tako
otrokovega razvoja, kot njegovega dosedanjega in
sedanjega ume5danja v socialni prostor, pomena
druZine in vezi v primarnih socialnih okoljih. S
sistemskim razumevanjem, v katerega lahko vkljudujemo razlidne terapevtske koncepte zmoremo razumeti, opisati in si razloZiti nastajanje, vzdrLevanje in funkcijo socialno integracijskih teZav.
To za usmerjenost socialnopedago5ke diagnostike pomeni, da mora primerno osvetliti razlidna podrodja. Price (Kobi, Bonderer 1982:40)
omenja, da mora socialno pedago5ka diagnoza vedenjskih motenj zajeti naslednja podrodja:
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A. Kobolt: Rekonstntktivno hermenevtitno razumevanje kot element socialnopedagoike diagnostike

PODROEJA
Intraoersonalno

Biolo5ko

InterDersonalno

Socialno

Perspektiva bo-

lezni
Psihoanalitidna
oersnektiva
Moralna perspek-

tiva
Humanistidna
nersnektiva

Udno-storilnostna
in perspektiva vedenia

Socialno psiholo5ka perspek-

tiva

V vse te prostore mora biti usmerjena socialno pedago5ka diagnostika, kar pomeni, da se
mora v procesu spoznavanja in razumevanja povezovati z drugimi strokami, ter da mora biti opredeljevanje vedenjskih teLav in tudi ukvarjanje z
nj

i

mi, interdisciplinarno.
Pri tem upo5tevamo:

-

da se medicinske, psihiatridne, psiholo5ke in

pedago5ke diagnostidne prvine med seboj dopolnjujejo in le kot integracija vseh aspektov zagotavljajo primerno odlodanje o ravnanju;

- da razumemo individualne in bio-socialne pogoje
v njihovi medsebojni povezanosti in nenehni dinamiki ter da je diagnostidno opredeljevanje procesno:

- da nam lahko sluZijo diagnostidni podatki le kot
osnova za razlitne socialne, psiholo5ke in pedago5ke intervencije, ki jih je potrebno razumeti individualno in socialno umeSdeno. Se tako ustrezno
interdisciplinarno zbrani podatki imajo svoj pedain terapevtski pomen le, de jim sledijo,

go5ki

pedago5ke, korektivne, suportivne

in

terapevtske

intervencije;

-

subjektivne potrebe posameznika po pomo6i,
opori in spremembni lastnega poloZaja. Slednje je
pomebno zlasti iz etidnih razlogov, ki se ob delu z
vedenjskimi in osebnostnimi teZavami posebej
izostrijo.

3.

Poskus konceptualizacije
socialnopedago5ke diagnostike

Trenutno razumevanje znadilnosti socialnopedago5ke diagnostike lahko strnemo
todke:

-

v

naslednje

Diagnostidno delo na podrodju telav v socialni
integraciji je Siroko usmerjeno in upoiteva razlidne
aspekte: vedenje posameznika, njegovo doZivlja-

nje, evalvira mnoZico razlidnih socialnih stikov, ki
interpretativno in kvantitativno
oceni, upo5tevaje posameznikove potrebe. Diagnostidni pogled je usmeden takorekod na celoten
sistem, pri demer upoSteva delovanje posameznih
sistemov v medsebojni povezanosti. Pri tem se ne
zadrLi zgolj na vzrodnih, pad pa upo5teva kroZne
(cirkularne) odvisnosti in odnose (Fisseni, 1990,
Jakob, 1997).

jih kvalitativno,

- Ker so sistemi s katerimi je posameznik povezan
nenehno spreminjajodi se in se izraZajo v vselej no-

vlh zvezah in pojavih, mora biti tudi diagnostika
zavezana procesnosti. Diagnostik (ne glede na

profil) se mora ozavestiti lastne vpetosti
v kontekst in lastnega prispevka k razumevanju, interpretaciji in opisovanju ter doZivljanju (Skalar M.
1985), kar podrobneje dleni tudi naslednja znadilstrokovni

nost.

- Pri opredeljevanju znadilnosti diagnostidnega
procesa ne smemo prezreti lastne osebnostne
vpletenosti in udeleZenosti. Strokovnjaki razlidnih
profilov namred opazujemo in razumevamo 'posameznikovo situacijo in kontekst v katerem Zivi in
deluje' s svojimi odmi, skozi prizmo lastne strokovne usposobljenosti in izku5enj. Osebne vnose v
diagnostidno razumevanje lahko udinkovito blaZi
timsko delo, kjer se deleZ posameznih strok prepleta v medsebojnem sodelovanju in dopolnjevanju. Skupno delo, pri demer naj ne bi prevladale
hierarhidne pozicije bolj in manj 'razvitih profesij',
so lahko dober odgovor na zahtevnost in zapletenost razumevanja teLav v socialni integraciji in
tudi porok za celovitejSe oblikovanje ustrezne
pomodi.

- Diagnostika sluZi namenu le, de ji sledi pomod
oziroma poseg. Hkrati ne sme biti proces, ki bi
stigmatiziral, etiketiral in s tem poslab5al posameznikov poloZaj. Mueller (1994:43) jo opredeli

Krintinologi.iu
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katekot tisto, kjer strokovnjak ne odloda'. opisuje'
ue('der
Fall
*".iti*'i" te opredeljuje 'o primeru' razumevanle
6er'), temved kot tisto kjer deluje'.iSee

mer"T: d"1,
i"'.jii"
1
1"11
sodelovanie- v
aktivno
poudarja
mifi. fuO
poprocesu razumevanja, kar P.lsregnt poTenl'
otroka
starostjo
S
trditev vloge samopr"z"ntaiije'
se pomen samoprezentacije in- s.amorazumevanja
iz prooou"fui"tu. To ne pomeni, da mlaj5e otroke
vkljustil
i"r" "tii""e participacije izloEimo' lesposobnost;;;;"j; *o.u*o prilagoditi-otrokovimrekonstrukti;il i" razvojni'.top-nji. K razvoju.
vodili
un"nu-ft"t.enevtidnega razumevanja .so
profesionalizacija
nuJf,onji tutrogi' nlra5dajoda
;;;i;# pedag6gike, zahteva .po.inindividualizirau?el a' su perv i zij a teoreti dna ori ;;;;i;n]
;;;;.ij" Zivljenski prostor (lebensweltorientiee ukrepe sftupaj.' z- pri
J"ri":-on

rung)'

"

v
- SocialnopedagoSko delo se bolj ali manj odvija
zavodi'
vzgojni
ruriilnitt ustan-ouah (vrtec, Sola,
in su;;f ;; socialno delo, razlidni preventivni
se.opisanim
Tako
o"Ji""i p-jekti in drugo"')' organrzacue rn
Lnadilnoslim pridruZi vpra5anje
bili z
imoZnosti ustinove, da realizira posege' ki so
nujni
kot
ipoznani.
opredeljevanjem
diaenostiEnim
e galml ados tn ikotrokov
e
s
inl
i
luoti
ra
i
il;;l;;b"

o"Jgu pof"Laiain iunkcioniranja'.S tem. se dotak-

in zagota'
in
pogojev
;lj;;j" otguniiuiiltkih in vsebinskih Hkrati se
populacijo'
mtZnosti 7a delo s tovrstno
Joiuln"rno vpra5anj za5dite in varovanja pravic
;tt"k il njihovih stir5ev v ustanovah in procesih
oU*unuu", kar je.v zadnjem 6asu aktualno raziskouuiiro uprus ani6 lzlzau,-1999:4) in sestavni del sopeOagoSt ega samospra5evanja in dograje"iuino
vanja tako teorije kot Prakse'
- Omeniti velja vlogo evalvacije in dopolnjevanja
to"iufno pedagoSkih ocen. Razlogi za evalvactjo in
dopolnjevanje- ocen, niso le v hitrem. in dinamidn"iiiut"oju, v katerem se otrok/mladostnik nahaveqeljske,,teille
;utu, ro tuOi v dejstvu,.d.a s.o
ln sprekontekstom
socialnim
s
hoino pogojene
ter
izraLepojavnost
spreminja
l-"-i"gu,
min;anle
nem"o vpra5anja pravilnega usmerjanja

nost motenj.

Elementi profesionalnosti na podrodju diagnostike motenj'vedenja in osebnosti p-a niso zgolj teo-

-

tudi profesionalno-etidna
retiena z"nanja,'so
"stali5da.
Hamach-Beck-ova ( I 995 : I 8)
pi"ptif *:" in

podrodju vedenjskih i".
":"bry:1"i!
motenj nimamo opravka z enostavnlml po3avl ln
oofoZuil." Situacije, ki jih moramo razumeti' odkrii,riii" v njih deiovati, so vedinomo -u9d- znadne'
kompleksne in osebnostno za tistega, ki v njih probo
llti*ufno deluje, obremenjujode' Zato ne kot
supervizija
tudi
timskega dela,
odved, poleg
'poklicne
refleksije i." preverjanja koprn"",
iektnosti, etidnosti in utemeljenosti profesional-

;;;;i, ;i'{"

nega ravnanja.

i

sot'iialna integra(:iia' Vol'

7

(1999)

Br'2'2ll-225

znadilnosti lahko zdruZimo v
- Opisane
imehke'

skupno
usmerjenosti
veddin-renzionalne
in
pedago5ke diagnostike.. (Koller-Trbovi6'

ornir.o

;;;i;"

\gn,izsi, ki fe odleplji od togih klasifikacijskih
kvantita-

;;ii i"

vse bolj preferira zdruZevanje
metodologije v procesu diagpri iemer je poudarek na vzpostavljenih
""tiif.",
;;;;ili,'komunikaiiji, orientaciji v zi.v- ljenjski
prostor in usmerjenost v strategije spoprtlemanla'

1i""" i" kvalitativn'e

Problem, hipoteze in raziskovalni cilj
je usmerOsnovno raziskovalno hipotezo' ki
z naslov
raziskavi
delo
raziskovalno
iala triletno
'uo.
"So.ialno pedago5ke diagnoze".(Kobolt s
,oO"tuu"i, t999); lah[o dlenimo v naslednje seg;;;", ki hkrati povzemalno opi5ejo. metodolo5ko

4.

preverjanje zgoral opisanih izhodiSdnih konceptov

:

- Socialnopedago5ka diagnostika naj presega oblitovanj" diagnSstidnih ocen zgolj preko testnih'
opazovlnifr in heteronomnih postopkov pridobiTovrstne diagnostidne ocene so
vanja informacij'
"vendar
ne zadostne' Dopolniti jih
si-cdi potrebne,
velia i elementi samopercepcije in samoprezentaot.olmladostnikov s teZavatni v socialni inteprido"iiJ
liaclji, ki jih v procesu pedago5kega.dela
dopolnjuin
6ito, inotiaj tegi procesa evalviramo
iemo. To zigotarlia procesnost in interaktivnost
'nastaj
a' Om.eanj a socl alnopedigoikega razumevanj
disocialnopedagoikega
ni"ni r.o..tska izhodiSda
naslednjimi
z
zajamemo.
ainosticirania lahko
tluenimi teimini - samoprezentacija, procesnost ln
interaktivnost.
- Izhodi5dna teza raziskave je, da zgolj upoStevanje obeh vidikov (heteroin avtonomnega)' omodopolnjevanje'
eoe a neposredno primerljivost,
forekciioin s tem individualno prilagojeno nadrtovanje socialnopedago5kih posegov'

Povzemalno lahko teoretski diskurz'

ki

smo

raziskavi preverjali poimenujemo: sodelo-

ea v
iufnu oUfif.ovanje socialnopedago5kih ocen skozi
proces in aktivno participacij.o otroka/rnladostnit o; , uporabo rekonstruktivnih metod razumeuunlu ot-tove/mlatlostnikove socialne umeldenorii in doZivtjanja; usmerjanje pozornosti na spopriiemalne stiatcgije in nadine premagovanja

liili"itt

in groZujo-dih okoli5din (v razvoju' druZini'

5oli, odnosih z vrstniki);

Osnovni cilj je bil oceniti verodostojngst in
Sirino samoocen in samoprezentacij otrok/tnladostnikov, primerjati med seboj otroke/mladostnit . teZavami v socialni integraciji (v vzgojnih
" in stanovanjskih skupinah) in tiste' ki 'izzavodih
stopajodih' teZav nimajo.

5.

Raziskovalnametodologija
Da bi lahko preverili izhodi5de hipoteze smo
oblikovali naslednjo raziskovalno metodologijo:

A. Kobolt: Rekonstruktivno hermenevtiino razumevanje kot element socialnopedag,oike diagnostike

- Rekonstruktivna socialna pedagogika se je
razvila na tradiciji objektivne hermenevtike (Oevermann, l99l), etnografsko-biografsko usmerjenega socialnega raziskovanja (Schuetze 1992,
1993, po Jakob 1997) v okviru Zivljenjsko usmerjenih socialnopedago5kih metod (Rauschenbach in
sodelavci, 1993). V ludi te raziskovalne paradigme
smo oblikovali nadrt modela pridobivanja in vrednotenja samoocen otrok/ mladostnikov. V aktualnih raziskavah v svetu (Uhlendorff 1997, Nolke,
1997, Glinka, 1998), se je v ta namen izkazalakot
ustrezna, metoda nestrukturiranega (narativnega)
in/ali polstrukturiranega pogovora. Pomembni metodolo5ki elementi te usmeritve so: neposreden zapis (verbatem), hermenevtidna (razlagalna) in
kvalitativna analiza posredovanega materiala.

- Opisano metodo smo kot osnovno raziskovalno
metodo, preizkusili na skupnem vzorcu 87 otrok/

mladostnikov. Vzorec sestavljata dve osnovni
podskupini - prvo tvori 62 otrok/mladostnikov v
starosti od 14 do 2O let, ki daljii ali kraj5i das bivajo v ustanovah za izvendruZinsko vzgojo (razlidni vzgojni zavodi, stanovanjske skupine), drugo
pa primerjalna skupina 25 otrok (v starosti od 14
do 15 le$ iz mestnih in primestnih osnovnih 5ol,
/kar pomeni, da smo inreli primerjalno skupino oblikovano le za osnovnoSolske zavodel. Omeniti
velja, da je bil na5 vzorec za kvalitativno raziskovanje zelo velik. Obidajni vzorci kvalitativnega
raziskovanja se izvajajo na maksimalno 30-40
primerov, niso pa redke Studij e z izrazito majhnimi
vzorci (do l5). To dejstvo omogoda zanesljivej5e
posploievanje.

- Metoda zbiranja podatkov je bil osebni intervju,
ki je bil z dovoljenjem otroka./mladostnika sneman.
Za pogovor so se otroci/mladostniki avtonomno in
po svoji volji odlodali. Intervju lahko oznadimo kot
delno strukturiran. Oblikovali smo namrei
obrazec, ki je kljub zajedu skupnih podrodij (az v
preteklosti in danes-samoocena, jaz in druZina, jaz
in Sola. jaz in vrstniki, prosti das/interesi, prihodnost/nadrti/Zivljenj ska orientacij a in doZivljanje zavoda./stanovanjske skupine), dopuSdal individualne
dopolnitve in moZnost individualnih samoprezentacij, opisov doZivljanja lastne socialne umeSde-

nosti, premagovanja razvojnih nalog. Kot vir
dodatnih infonnacij, nam je sluZila samoocenjevalna lestvica, prirejena posebej za to raziskavo.

-

Uvajanje kvalitativne metodologije

in

hermenevtidnega razumevanja zbranega materiala, je v
socialnopedago5kem prostoru relativna novost.
Predvsem pa dasovno zelo zahtevno delo, ki smo
ga opravili s pomodjo vkljudevanja zunanjih sodelavk/cev in praktikov, tako pri zbiranju kot pri kva-

litativni obdelavi in

interpretaciji

zbranega

gradiva,
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ki presega 1600 strani, saj samo

povpre-

dno obseZen zapis (verbatem) pogovora z otrokom/mladostnikom obsega do l0 in ved strani.
Velja poudariti, da brez intenzivne pomodi zunanjih sodelavcev, raziskave v tak5nem obsegu nikakor ne bi bilo mogode realizirati. V nadaljevanju
so podani zgolj orisni rezultati in ilustracija enega
primera, saj temeljitej5a predstavitev terja ved dlan-

kov.

6.

Rezultati

Zbrano gradivo smo analizirali po dveh osnovnih smereh, ki jih zgolj ilustrativno prikaZemo. Prva os analize se nana5a na povzemalno
razumevanje in oceno individualnih primerov, ki
temelji na postopku kvalitativne analize samoprezentacije (izpovedi otrok /ml adostnikov) zajetih
v vzorec, druga os pa na razlike in podobnosti v
samoprezentaciji med vzordnimi podskupinami
(otroci/mladostniki v zavodu in primerjalna skupina udencev iz osnovnih 5ol).

6.1. Interpretativno razumevanje
individualnega primera
Hermenevtidno razumevanje individualne samoprezentacije skozi individualni intervju nam je
sluZilo kot izhodi5de za individualno nadrtovanje
socialnopedagolkega spremljanja. Pri analizi individualnega gradiva smo bili pozorni na izraLene

razvojne obremenitve (druZina, Sola, odnosi z
vrstniki), doZivljanje samega sebe in ocene lastnega vedenja, doZivljanje ustanove (Sole in zavoda./stanovanjske skupine), posameznikove individualne nadrte in njegove spoprijemalne strategije. Pozorni smo bili tako na deskriptivno kot
doZivljajsko raven pripovedi. Na osnovi pripisovanja kljudnih pojmov in oblikovanja relevant-

nih kategorij, smo oblikovali
interpretativno oceno,

individualno

ki lahko sluZi (ob upoite-

vanju ostalih diagnostidnih podatkov), kot pomemben element za oblikovanje nadrta individualizirane socialnopedago5ke pomodi ter na ta
naiin realizira mladostnikovo ume5danje v proces
socialno pedagoSkega ocenjevanja.
6.1.1. ZAPIS POGOVORA RAZDEAENEGA PO

PODROEJIH

S

PRIPISANIMI POJMI

Pogovor vodila in zapisala
Alenka Kvas Molnar

POGOVOR Z: fantom, 16,5 let, ki od
svojega l?leta biva v Mladinskem domu Malii
Beliieve v Ljubljani (neposredni zapis odgovorov
je urejen po vsebinskih podrodjih)
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O SEBI IN ODNOSIH Z DRUGIMI IN INTERESIH
vedno doma. Vedno sem bil
Nid kaj takega ni bilo v otro5tvu' Saj sem bil
doma. Ja, dol, v LJ. sem doma'
v rejni5ki druZini v
Do tretjega leta seZe moj spomin'Takrat sem bil
je z enim hlodom Po glavi
Tam je bil 5e en tak kot jaz' pa me

le

DomZalah.
udaril. Potem sem Pajokal "'
bil v rejniSki druZini'
Ja, od rojstva pa do petega, Sestega leta "'sem
Dali so me star5i v
Potem sem pri5el domov v LJ', k mami in odetu'

rejni5tvo,potemsomepanazaivzeli'Potemsmobiliskupaj"'inpol"''ko
kap jo je. Potem pa ne
sem imel iO, t t t"t, je umrla mama . MoZganska
jaz
sem' ko sem imel 12
pri5el
vem...potem je ode, saj veste"' Potem sem
let.
vrtca tega' da sem imel prijatelja
Ja, sem bil v vrtcu. Najbolj se spomnim iz
teZak kamen, prijatelj pa je bil
. podajala sva si neke Lu,nn", pa sem dvignil
jo je razbil'
spodaj. Kamen mu je padel na glavo, pa si
nato pa tepen.
io ,* pri5el domov, sem bil malo zaklenjen v kopalnici, dudno
ni
Saj
bil'
' saj sem
Tak miren, tih otrok sem bil. Ja, priden, tih sem
bil prav dober' tudi'
bil za vsako slabo oceno tepen' Pa na koncu' ko sem
se hecam' Pa tudi miren
Sedaj sem ne vem, normal;n' Sem Zivahen' rad
sem.

KodobimvSolidobreocenesemVesel'Kovidim,dapodasilezemgor...
spomnim"'
HM...Ne vem kaj me najbolj obremenjuje"'sedaj se ne

Vsakbibilnajrajedoma,n"?Do*usemrajSi'odetaimamrad.sajsemtudi
je
pomemben"'ne
v druZini rad... Hm. Ne morem povedati kdo zame
vem...OEe, Pa P. ( druZina ) tudi"'
Ne, sedaj 5e nimam Prijatelja.

Semsekarzna5elvzadetku,samopotemsemgamalolomil"'senisemkaj
saj veste' Ja' takrat sem
preved na5el . Y '1. razreduOs , ko sem se ga napil'
nadaljne dogodke' Ja' v
se spremenil...Tisto je bilo prelomno za vse
uolnisnicosomepeljali...kosemnacestioblezal.Vnegativnemsmislu
v redu' Potem bi se
prelomno. Najraje bi se vrnil v preteklost, da bi bilo vse
doma' V 7' OS sem kar
nadaljevalo, tako lepo naprej... Pa bi lahko bil ved
sedaj ne hodim ved
Ne
zaiel ven hoditi, do takrai pu,"rn bil vedno doma.
ven.Domasemhodil,kosembiltamzavikende'Pasemsesredidneva
potem se je
napil, brez veze.'.Pasploh ne, da bi imel kakbna nagnjenja"'In
druZini. Ja,
ur" rpr"*"nilo. Nisem smel ved domov hoditi. sel sem k tej
Nisem ved hodil
takrai so me drugade gledali. Ja, saj je bila prelomnica'

Vedno sern bil doma.
Spominja se 3. leta, v rejniSki
druZini.

Od rojstva do 5. leta v
rejniSki druZini.
Starii ga dajo v rejo in
vzamcjo nazaj.

Pri 10. I I letih umre mama.
Pri 12. Pride v dom. Oie....
Hodil je v vrtec'
Opis neugodne izku(nje' Pri-

jatelj seje ranil.
Kaznovan od star5ev.

Priden tih otrok sem bil. Za
vsako slabo oceno tepen.
Zivahen in miren (nasProtje)'
rad se iali.
Vesel ko dobi dobre ocene se
popravlja v usPehu.
Ne ve, kaj ga bremenjuje.
Rajii je doma, ima rad oieta.
Ne ve, kdo je Pomemben ode'
rej. druZina.
Nirna prijateljal
Se znajde ob Prihodu v dom.
Prelomnica, ko se naPije v 7.

r. - zaradi tega sPremeni vedenje. ObZaluje dogodek.
Se enkrat ta dogodek - Potcm
prepoved obiskov doma in.tskanje rejniike druZinc).To ni
kazen.

Pomagajo mi, a'..
Ima moZnost, da bo hodil k

njim tudi Potem.

domov.TakratsemzadelhoditivdruZino.Nejemljemtokotkazen,ne
potem tudi k njim
vem...Oni mi pomagajo, mi nudijo pomod' Radi bi' da
pridem, samo ne vem.'.

.

v5ed mi je' da se
Uveljavljam se tako, da jih zabavam' Ja malo igram'
Moram se
smeilio. Samo ne smem prepogosto, potem ni ved sme5no'
jih
zabavam'
u.u[ie kaj novega izmisliti. Ja potem me imajo vsi raje de
so5olcev'
od
Nisem tako resen- Pa nisem tako odmaknjen
NidneVemnakajsemponosenprisebi.otemnisemrazmiSljal.Dasem
pa sploh ni potrebno' Ali
trmast to je moj problem. Vdasih kar zatrmulim,
ne
bi bilo potrebno"'
pa
sploh
pa naredim kaj, kar naredi tako Skodo'

Uveljavi se da zabava druge.
ee jih zabava ga imajo radi.
Nisem tako resen.

Ne ve na kaj je Ponosen Prt
sebi.Problem je ker je trmast'
"Zatrmuli", dela Skodo.
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Spremenil sem se. Bil sem miren, vendar ne preved. DruZaben sem bil in
sem 5e vedno. Hitro naveZem stike. Ja, mogode je vplivalo name to, da sem
priSel v dom. Ja, zelo drugaden bi bil de bi ostal doma. Slab5i.

se je, bil je miren
in tudi druZaben. Hitro
naveZe stike. Meni, da se je
spremenil tudi zato, kerje

Spremenil

priiel v dom. Posebej glede
iole in uspeha, vedenja. Tu

Ne vem,6e bi bil tako dober v Soli. Tu imam pomod. Ko sem pri5el v dom,
sem bil zadosten , potem v domu sem bil pa prav dober. ee bi bil doma, bi
vedetno kakSen razred ponavljal. Pa bi bil tak, da bi se Ze kje " fiksal " ....
Sigurno bi me druZba povlekla !
Ja sedaj sem zadovoljen s sabo. Ne, saj je vse v redu nidesar ne bi
spreminjal. Ne skupina v domu ni moja druZina, jaz imam skupino za
skupino...DruZina pa so star5i. Nid, nobena druZina ni moj ...Saj jaz nimam
druZin, koga pa imam? Pa ne more biti ode druZina!
Ne, tu v domu ni moja druZina.
Tega pa ne vem, kaj je ode po poklicu. Delal pa je. Imamo stanovanje v

ima pomoi.
Doma bi ga povlekla druZba,

fiksal bi

se.

Zadovoljen s sabo.
NiEesar ne bi spreminjal.
Skupina ni druZina. Nimam
druZine, ode ne more biti
druZina.

Imamo stanovanje.

bloku.
sem v DomZalah v reji, potem pa domov. Potem sem se
preselil 5e v dom. Selitve so pomenile zadasno bivali5de.
Sem se preselil.

Bil

Ne Sole nisem menjal.
Mama se je vdasih najved ukvarjala z mano. Ona je bila doma, ker je bila
upokojena. Ona me je udila in vse...
Z o(etom se sedaj razumem dobro.
Na kakinega prijatelja bi se obrnil, de bi imel problem. Ne vem na katerega.
Na vzgojiteljico A. bi se obmil. Z njo sem s Ze dosti pogovarjal. Sem
druZaben in zabavam druge.
Ja imam veliko prijateljev.
Ja, sem bil Ze obtoZen po krivici. Ne zgodi se mi pogosto. Zgodilo pa se mi
je v OS, pri fiziki. Tovari5ica zafiziko me je vsega obtoZila, tako sem jo
sovraZil

Preselil iz reje dornov in v
dom.
Mama se je najved ukvarjala
z mano.

ee bi imel problem bi se
obrnil na prijatelja, a ne ve na
katerega. Na vzgojiteljico A.
bi se obrnil.
Ima veliko prijateljev.

Ni pogosto po kriviino
obtoZen. OpiSe primer iz Sole,
ko je bil.

!

Ja, se je tudi zgodilo, da sem bil po krivem obtoZen med vrstniki. Vedkrat
pa se ne dogaja to.

Pogovarjamo se. ee je kdo kaj zaljubljen, mu kaj zrihtamo... .
Jaz skupino zabavam. Tudi de pridem kam na novo, sem tak. Da se
nasmejem, da se dim ved pogovarjamo.
V domu so vsi isti zato, nimam prijatelja.. Tu ne moreS ... Neumni so, ne
more5 nobenemu zaupati. Mogode je B. dober...
Prijatelja duvata skrivnost, pa tudi, da si pomagata. ...Ne tu v domu si ne
pomagamo. Ja, vsi smo na istem , pa vseeno...Tukaj ne bom iskal
prijateljev. Saj je B . v redu drugade ...Saj sem Ze dostikrat za koga mislil
da je v redu, pa so vsi isti. Nad domskimi sem bil bolj pogosto razodaran
kot nad drugimi otroci. Pa ne vem zakaj je to tako. Nerodno mi je komu kaj
povedati, ker potem te vsi zafrkavajo.
Ne soSolci niso taki.
V ioli, de kam potujem, v guZvi, vsepovsod...spoznam prijatelje.de je
kak5na dobra knjiga, berem. Igram kitaro, razmi5ljam ..
ee me kaj teZi o tem, kako bom to stvar re5il, ali pa disto tako razmi5ljam...
KoSarko igram. Tukaj v domu jo kar dosti igramo.
Videl sem, da vsi igrajo kitaro pri tabornikih. Pa dobro se sliSi. Tudi veseli.
Rad imam glasbo.
Ja ukvarjal sem se s taborni5tvom, samo me je Ze minilo. Sedaj ne bom Sel
... S taborni5tvom se ukvarjam le med poditnicami.

S

prijatelji

se pogovarjajo, kaj

zrihtajo. Skupino zabavam,

ljudi nasmejem.
V domu nima prijatelja, ker
so vsi isti. Ne morei zaupati.
Prijatt:lja Euvata skrivnost, st
zaupata.

Nad domskimi otroci je
pogosto razoiaran.Vsi
zafrkavajo.
So5olci niso taki.
Povsod spozna prijatelje.
Bere, igra kitaro, razmiSlja.

Igra kolarko.
Pri tabornikih seje navdu5il
za kitaro.
Rad ima glasbo.
Sedaj

je tabornik le med

poditnicami.

t-
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Prosti das je, ko si Ze vse opravil. ZadolLitve, udenje...Samo, de si doma,
pa
drugade. Tukaj imas vse dolodeno kaj bos podel. Doma pa sam vidis,
pospravis, pa zmeraj kaj novega najdes.
Ne, doma je drugade s prostim dasom. vedno ima$ kaj za narediti, ali
pospravljas, ali kuhas....
ImaS deZurstvo, doma je drugale...Zato, ker se tam bolj$e podutim' ee
vidim, da je kaj razmetano, pospravim. Tu pa, kaj bom iazna mesto
drugega pospravljal. Ja, ode ima vse razmetano, pa mu jaz pospravim '
Ampak ode je ode. Tam jaz v bistvu sem in mogode bom Zivel'
Ne Zelim se poroEiti. Ko bom imel hi5o pa ja.
Sigumo se bom spremenil, ko bom odrasel, saj se vsi. Ja' izku3nje'
Prijazen bi rad bil, delaven...vse naj bolje.
Ja moral se bom zresniti. Ne bom se mogel hecati v sluZbi. Med prijatelji se
bom pa 3e hecal.
Ved prijateljev si Zelim, sigurno. ...Ne vem kje bom imel najved
teZav...Mogode v sluZbi. Nisem o tem ravno razmiSljal.
Pri pridobivanju novih strank, pri sklepanju znanstev...ne bom imel teZav.

Moje tri Zelje:
Da bi se vrnil v preteklost, da bi se lahko vsega spomnil. Npr. v 6. razred
OS . V tej preteklosti bi ostal, bil bi priden in bi se vse drugade izteklo' Ja
to mislim takrat, ko sem se napil. Takrat sem se tudi v Soli slab5e udil. Bil bi
priden, boljse ocene bi dobil. Verjetno bi se vpisal na isto Solo kot sedaj.
Da bi full obvladal kitaro in bi potem kje nastopal.
Da bi bil v Zivljenju uspesen, sreden. Da bi bil dober ode, dober moZ, dober
v sluZbi, na vseh podrodjih. Ja . Imel bi najveb dva otroka. Te Zelje bi bile
na drugem mestu, kitara pa na tretjem.
O STARSIH
Mama me je zaklenila. Tudi tepla me je. Ona je bila bolj huda.
Ni prav veliko lepih spominov na mamo. Saj je bila tudi prijazna... je pa
bila tako divja! Vdasih me je teplazato, da se je sama pomirila. Ja, vdasih
me je tepla brez razloga.
Mama je hotela, da bi bil odliden. Ko sem pri5el domov, sem bil zaradi prav
dobrega uspeha tepen. Pa naslednje leto enako.
Ne mama ni bila zadovoljna s prav dobrim uspehom, ne I Zato sem pa bil
miren, saj nid nisem upal... .
Grozno je blo, ko je mama umrla...full sem bil...Saj sem jo imel rad!
On se je takrat Eisto zaprl. (Opomba: ode) Z nobenim ni govoril. Potem, ko
je ona umrla, je on toliko Zaloval, da ni Sel v sluZbo ved ...doma je
sedel...nid se ni z nobenim pogovarjal... Pribl.4 mesece je to trajal.
Nid ni blo z mano. Kuhal sem. Ja...Potem je prisel stric in ko ga je videl, ga
je odpeljal v bolni5nico. Potem sta pri5la k meni stric in teta.Z njimi sem bil
6 mesecev. Stric, odetov brat je izT., ..je bil tudi grob.. in potem je
socialna pri5la in rekla, de bi Sel v dom.

O REJNISKI DRUZINI
Nimam disto rejni5ke druZine, samo hodim k njim za vikende, praznike.
Ne vem ...v bistvu ni prostovoljna druZina, kjer bi me vzeli za svojega. Ne
vem de rad hodim k njim, ja... .

(1999)
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Br.2,2ll-225

Prosti das je, ko vse oPraviS'

Doma je drugaEe s Prostim
aasom.

V domu nadzor, doma

se sam

zaposli.
Ne mara pospravljati namcsto
drugega.

Doma oietu pospravlja, to je
drugade.

Ko bom odrasel se bom
spremenil.
Bil bi prijazen, delaven, vse

naiboljie.
Zeli si ved prijateljev.
Ne ve, kje bodo teZave,
mogode v sluZbi, ne bo jih pri
sklepanju poznanstev.
Zelje so: da bi sprernenil
pretekli pijani dogodek, vse

bi se izteklo drugade,
bolj bi bil priden, bolj5e
ocenc bi imel, bil bi Pa v isti
Soli.Da bi obvladal kitaro
nastopal. bil uspcicn. srcien
v Zivljenju. Dober ode, moZ,
dober v sluZbi, dober na vseh
podrodjih.

Mama ga je zaklenila, tepla,
bila je huda. Ni lepih
spominov. Bila tudi prijazna

divja.Tepla ga je. da se je
pomirila.
Tepen brez razloga, zaradi
a

slabih ocen.

Grozno je bilo, ko

je

umrla,

jo imel

rad. Ode
zaprl. Ni hodil v sluZbo,
Zaloval. 4 mesece.
saj sem

se

je

Kuha za oIeta, ko gre ode v
bolnico Zivi pri stricu, tudi on

je bil grob, socialna ga
vpra5a, de gre v dom.

je le vikend rejniSka
druZina.Ni prostovoUna
druZina. Ne ve, de rad hodi k
To

njim.
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O DOMU (zavodu)
Ja, pri5el sem v 4. razredu OS, Ze pet let sem v domu . Ze v 4. razredu OS je
v dom pri5el L., moj so5olec. Rekel je, da je tu dobro. L. sem Ze poznal, ker
sva bila so5olca. Rekel je, naj redem, da bi rad Sel v skupino, kjer je on.

Tako se je tudi zgodilo.
Z vsemi imam iste odnose. Sem imel enega bolj5ega, pa je od5el iz doma. S
tistimi iz moje skupine. Z njimi sem v boljSih odnosih.
Peto leto sem v domu. Pri5el sem na koncu 4. razreda OS.
Smrt moje mame je razlog da sem priSel v dom. Normalno je bilo, bili so
novi prijatelji...Ne ni me bilo strah, normalno . Ja prvi dan, ko sem pri5el je
bilo kar hudo. Takrat so bili tu kar teZavni fantje, recimo D. Jaz sem spal, pa
je pri5el D. , pa mu je rekel L. ( tisti , ki sem ga poznal), naj me pusti pri
miru. Drugi fant v sobi, pa je kar slekel majico, da ga je lahko udarjal z
brisa6o. Ne nikomur nisem govoril o tem. Nid nisem naredil.
Ne nisem se bal da bi 5e mene, ker je bil L pri meni. Ja on je bil za5ditni5ki,
L jim je rekel, naj me pustijo. Nid mi niso naredili.
Dobro sem se vkljudil v skupino.
D. je bil le 5e 2 meseca, potem je Sel.
Tega ved ni bilo, to je bilo le takrat.
Ja, jih je bilo nekaj podobnih D. - ju. Saj so Sli takoj ven iz doma.
Ne, sedaj je 6isto v redu, se razumemo v skupini. Ja deprav si nismo tako
blizu. Saj je v redu, kakorje.
Ja vzgojitelji, so prijazni. Zelo mi pomagajo. Ja preventivno, da bomo uspeli, da bomo enkrat kaj dosegli. Ko vidijo kje smo, da ne bomo vedno odvisni od drugih.
Nid se ni spremenilo glede 5ole, samo Sola. Ne na slab5e se ni nid
spremenilo, tudi ne. Ja. de ne bi bil v domu, bi bil bolj neumen. Saj veste,
ne.. ....dobesedno...Tukaj so vzgojitelji... tukaj ni take druZbe, da bi te kam
zavlekla. Vedno se s dim ukvarjamo. Pridem iz Sole, se udim, grem spat... .
Ja vse

je sprogramirano. Za ene stvari je to dobro.

o SoLr
Vpisal sem se v 4 letni program, ker imam vedje moZnosti za poklic, da
bom lahko Sel naprej na fakulteto.
Sola ne zavzema veliko dasa. malo ved kot v OS.
V Soli se podutim dobro. Tudi v razredu dobro.
Vseeno mi je, malo sem bil ponosen, ker so me izbrali za predsednika
razreda,25 nasje v razredu.
Ja, eni so5olci so boljii, z enimi pa imam slab5e odnose.
Ne vem, s petimi se ved druZim, v bistvu se z vsemi.
Zutttelji se razumem. Na na5i Soli so prijazni uditelji. V redu so, vsaj za sedaj. To kak5en naj bi bil dober uditelj je teZko vpra5anje. Strog, vendar ne
preved. Da bi znal vspostaviti red. Da se kdaj pogovori z udenci. de vidi,
da so utrujeni, manj snovi obravnava, naj bi bil razumevajod.
Jeziki, nemSdina, angle5dina, to mi je najbolj v5ed.
Matematike ne maram. Ja tovari5 zafiziko je dober, full dober. V OS sem
sovraZil fiziko, a sedaj imamo dobrega tovariSa in mi je fizika bolj5a.
Dve uri na dan porabim za udenje, vdasih preberem 5e kaj zveder. Med vikendi pa se udim malo ved, tri ure.
Treba se je uditi. Udenja ravno ne sovraZim.
Hm. Mislim, da sem priljubljen med so5olci.
Ja sedaj, imam v nadrtu, da bom naredil razred. Pa srednjo Solo, pa fax.
Ja najbolj pomembno je to. Kasneje si bom na5el sluZbo.
Vodid bi bil. Rad bi potoval.

V dom pride v 4. razredu OS.
Pet letje v domu, Poznal je
Ze so5olca in 5el v isto
skupino.

Z vsemi dobri odnosi, isti.

V bolj5ih odnosih

s

tistimi iz

skupine.

Mamina smrt je razlog za prihod v dom. Hudo je bilo prvi
dan. Bil je teZaven fant, ki
mu

jc teZil,

pa ga

je drug fant

zaiEitil. Nikomur ni potoZil o
tem.

Potem

se

je vkljudil v

skupino.

V skupini se v redu razumejo,
vzgojitelji so prijazni, mu pomagajo.

Pomagajo zato, da bodo us-

peli, kaj dosegli, da ne bodo
odvisni od drugih.
Glede Sole se ni nid
spremenilo. de ne bi bil v
domu, bi bil bolj neunren. Tu

je vse sprogramirano. karjc
dobro za nekatere stvari.

Vpisan je na 4 letni program.
Ved rnoZnosti za faks.
Sola vzame veliko dasa. V
Soli se poduti dobro.
Predsednik razreda, malo je
ponosen.

Z vsemi

se razume, tudi z
uditelji.
Uditelj mora biti strog,
vzpostaviti red, Pogovarjati

se mora z udenci, razume-

vajod.

Najraje ima jezike, ne mara
matematike, fizika je boljia,
ker ima dobrega uditelja. 2
uri porabi za udenje, vdasih
bere zveder.

Ne sovraZi udenja. Misli da jc

priljubljen med so5olci.
V nadrtu ima narediti razred,
srednjo Solo in fax. Na5el bi
sluZbo. Bil bi vodid in potoval.
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samoprezentaciie in

sarnora.zufnevania

POJMI

KATEGORIJE

POJMI

KATEGORIJE

Zeli si
sprejetosti,
menjava
razpoloZenj,

nejasna

visoka pridak-

Zelja po
sprejetosti,

Zeli si
uspe5nosti,
Zeli biti dober
na vseh

se potrjuje tako

podrodjih,

odraslega,
avtoagresija,

vloga pavlihe,
potrjevanje
preko

velik poudarek
na poklicu in

v Soli kot med

prizadeva si za

Solanju,

vrstniki,

neprestane

uspe5nosti v

pridobitev
poklica,

menjave

okolja,

5oli,
Zelja po

Zeli si
harmonidnega

Zelja po urejenem Zivljenju
na vseh

spremembe v
vedenju,

ljubezni,
nima pravega

Zivljenja, ki ga
sedaj nima,

KATEGORUE

POJMI

bil tepen (mati) mati ga fizidno

visoke ambi-

kaznuje,
smrt matere,
prevzemanje

cije matere

vloge

zaradi slabih
ocen,

glede Sole,
ustrahovan,
bojazni, stiske,
Sok zaradi
smrti matere,
skrb za odeta,
sprememba

PRIHODNOST

SEDANJOST

PRETEKLOST

identiteta,

sebe,

podroEjih,
predvsem pa
na druZinskem,

poklicnem.

doma,

okolja,

ovanja do

DRUZINA
SEDANJOST

PRETEKLOST

KATEGORIJE

POJMT

KATEGORUE

POJMI

KATEGORIJE

POJMI

mati ga

fizidno in
psihidno
nasilje,

teZko se pomiri
s situacijo

nejasnost, ki
nadomesti z

doma,

velikimi

z velikimi

Zeljami in

Zeljami

stalne menjave

obdasni stiki z
odetom,
ambivalentnost
do oEeta,
obdutje

okolja,

odgovornosti

pretepa,
od njega veliko
priEakuje,
smrt matere,
odetov beg v
omamo,

omejevanje

do odeta,
'sprejemanje'
rejni5ke
druZine kot

stikov z

nekakSnega

oEetom,

nadomestila,

selitve,
izgubadoma,

iztrganost,

nadomestno
druZino delno
sprejema,

nestabilni
odnosi z

odraslimi,

jo

pridakovanji

W,"w,i

:i4 .erl$fi

strah in

kompenzacija
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JAZ IN DRUGI

POJMI

KATEGORIJE

POJMI

KATEGORIJE

POJMI

KATEGORIJE

malo stikov z

socialna
osamljenost in
Zelja po spreje-

bolj malo
tesnih prijateljstev,
veliko

lodevanje med

nejasnost in

nesprejemanje

domskimi in
drugimi

velika pridak-

sovrstnikov iz

ovanja,

doma, s so5olci
v Soli se bolje
razume

vrstniki,
malo prijateljev, veliko

tosti

znancev,

vrstniki,

znanstev,

Zelja po spreje-

bolj se oslanja

si Zeli
sprejetosti,

tosti

nase

igra vlogo pavlihe

POJMI

KATEGORIJE

POJMI

KATEGORIJE

POJMI

KATEGORIJE

slabe ocene,

visoke ambicije matere v
zvezi s 5olo,

udna pomod in

Solska
uspe5nost,

Zelja po us-

uspeSnost,

Sola kot most
do poklica in
urejene prihodnosti

visoka priEakovanja matere,

izboljSanje uspeha ob prihodu v dom

uspeh pomeni

tudi sprejetost
in status v
skupini ter
prihodnost
zadovoljen z

pehu,
Solanje in pok-

sprejetost med

lic sta

vrstniki
Sola in uditelji

pomembna

pomemben de-

javnik,

uditelji

: ZAVOD

POJMI

KATEGORIJE

POJMI

KATEGORIJE

POJMI

KATEGORIJE

prihod v dom
ob l2letu,

zavod kot
zasilna re5itev,

slapinanikakor
nidruZina
zvrsoriki vdomu

zavod kot
zasilna re5itev,

re5itev za

ki

nadaljevanje
vzpostavUeneg
a stanja

hodu,

bolj povrSni
odnosi,

vsemu doZivlja
kot pomod

pomod
sogojenca,
obradunavajo
med sabo,

prilagoditev,

imabolj5i status,

navajanje na
nov red in
urejenost

vendarz

predvsem za
prihodnost,

vdomune

vzgojitelji za
to ne vedo

urnika

globljih stikov,

teZave ob

prihodu,
izsiljevanje,

zabavanje

ostalih, igranje
pavlihe

telave ob pri-

vrstfki

vzpostavlja

pa

jo kljub

z vzgojitelji se
dobro razume,

okoljejedelovnq
utedeno,

odnosi bolj
povr5ni,
zavoda ne

Ziuvljenje,
nairtonsot,

doZivlja kot

pomd

'drugega doma'

vzgojiteljev

ureditev
kasnejSega

Zivljenja
ostati v domu
do dokondanja
Solanja

Kriminologija i socijalna integraciia. Vol.

222

6

7

(

1999) Br' 2,

2l l-225

roEje: INTERESI

POJMI

KATEGORIJE

PRIHODNOST

SEDANJOST

PRETEKLOST
POJMI

KATEGORIJE

POJMI

KATEGORIJE

raznoliki

aktiven,

Lelja, da izrazi

interesi:
branje, udenje

razgiban,

samega sebe,

Zelja po
uspehu, po

storilnostno

jezikov, glasba
(kitara),

naravnan,
razmiSljujod

da se izkaZe,
da nastopa, da
doseZe

taborniitvo in

priznanje, da si
zvi5a socialni

druge

status

5port,

afirmaciji, po
izobraZevanju,
delavnost

dejavnosti v
zavodu

6.1.3. Sklepna ocena sarnorazumevanJa tn
ele me nti za oblikovani e indiv idualne ga
vzgoinega na6rtovania
eeravno je mladostnik v zavodu Ze peto leto
in zavod dokaj dobro sprejema, saj duti podporo s

strani vzgojiteljev, pripoved kaZe, da ni prebolel
vseh obremenilnih situacij, ki so zaznamovale njegovo otro5tvo. Med njimi lahko povzemalno omenimo le sprva strogo vzgojo, velika pridakovanja in
fizidno kaznovanje matere, ki mu je umrla, ko je bil
star okoli l0 let. Ode ni prevzel star5evske vloge,
Zenina izguba ga je 'ohromila' in takrat se nadaljujejo fantove selitve. 2e pred izgubo matere je bil v
iejni5tvu, pa ponovno'vzet' domov' Od odeta gre k
sorodnikom ('grobemu'stricu..) in od tam po posredovanju socialne sluZbe v dom. Iztrganost, ki jo je
dutiti iz pogovora, ne nadomesti nova 'rejni5ka
druZina', kamor odhaja ob vikendih. KaZe, da so
posledice zgodnjih emocionalnih stisk in nezadovoljenih potreb vidne v mladostnikovem vzpostavljanju odnosov tako z vrstniki kot z odraslimi. Med
odraslimi sicer najde posamezne osebe (vzgojiteljico A., uditelja fizike), ki bi jim lahko zaupal,
vendar ne vzpostavlja in tudi nima priloZnosti
vzpostavljati globljih odnosov.
Prilagoditvene telave v domu (poravnavanje
radunov med varovanci, za katere vzgojitelji ne
zvedo), potem si ustali pozicijo v skupini, vendar
ne navezuje pristnih prijateljstev. Bolj5e odnose
ima s soSolci. V odnosu z vrstniki je igral vlogo
'pavlihe' in si na ta nadin pridobival sprejetost, z
navezovanjem kontaktom nima teZav, vendar so ti
vedinoma povr5ni.

Zavod doZivlja kot urejeno okolje, kjer je vse
'sprogramirano', kar mu sicer ne zadovolji'emocionalnih potreb' (saj skupina ni dom), mu pa omogoda urejenost, rednost in tudi izboljianje udnih,

delovnih navad ter interesno razgibanost (kitara,
branje, taborniStvo....) predvsem pa realizacijo .ambicij v zvezi s Solo in prihodnjim poklicem. Sola
mu pomeni prostor, kjer se je uveljavil in kamor
stavi veliko, saj mu je dokondana iola pot do poklica. osamosvojitve. easovno dobro strukturiran in
obvladan, obZaluje posamezne izpade (dogodek s
pijanostjo v osnovni Soli), na nek nadin 'obZaluje'
tudi izgubo matere, ki je botrovala odlo6ilnim premikom v njegovem Zivljenju - prihod v dom in bivanje v njem.
Mladinski dom sprejema otroke/mladostnike'
ki ne kaZejo izrazitej5ih vedenjskih telav, vendar
Zivijo v'obremenjenem in nevzpodbudneln druZinskem okolju'. V to skupino sodi tudi na5 sogovornik, pri katerem v samoprezentaciji ni ugotoviti
vedenjskih teZav, pad pa so globoko usidrane emocionalne travme, ki jih je bivanje v domu le delno
'konsolidiralo'. Vzgoja je bila usmerjena predvsem
v pridobivanje novih ve5din, znanj, interesne razgibanosti in omogodala osnovne pogoje varnosti. V
nadaljevanju mladostnikovega spremljanja v domu, mu bi bilo potrebno omogoditi ved moZnosti za
predelavo notranjih konfliktov, bojazni in ga podpirati v navezovanju globjih emocionalnih kontaktov in vezi tako z vrstniki kot z odraslimi. Velja
podpirati njegovo pozitivno usmerjenost v zvezi s
Solo in Solskimi obveznostmi, preko tega dvigati
njegovo samozavest in samovrednost. Trenutni odnosi z odetom, kamor namerava po kondanem 5olanju (imamo stanovanje) so nejasni, zato bi veljalo
ved pozornosti nameniti tudi njegovemu odnosu z
odetom in sku5ati vplivati na vzpostavljanju odnosa med njima. Mladostnik je razvil vrsto spoprijemalnih strategij, s katerimi dokaj uspeSno
obvladuje neugodno Zivljenjsko situacijo. DoZivlja, da mu je bilo pri tem v pomoC tudi Solsko in zavodsko okolje. Zaradi pozitivne naravnosti do obeh
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'institucionalnih prostorov' bi kazalo ta odnos 5e
poglobiti in ga bolj intenzivno usmerjati v oblikovanje realistidnih pridakovanj v zvezi s prihodnostjo. Upostevaje temeljno razvrstitev teZav in
motenj v otro5tvu in adolescenci, bi mladostnika
(na osnovi samoprezentacije) umestili v skupino
emocionalnih teZav brez vedenjskih odlonov, kar
pa ne pomeni, da poglobljeno socialno pedago5ko
podporno spremljanje ni ved potrebno.

dih ni zaslediti vedjih obremenitev, prisotne

6.2. Primerjalna analiza dveh vzorinih
podskupin - osnovno5olski otroci v
ustanovi (mladinski dom) in primerjalna
skupina iz osnovnih 5ol

nosti.

V tem raziskovalnem segmentu smo iskali
rnedsebojne stidnosti in razlike med vzordnimi
podskupinami, z namenom razumevanja razlidnosti
Zivljenjskih poti in obremenitev, ki so jih otroci/
mladostniki v razlidnih segmentih izvendruZinske
vzgoje in tisti v osnovnih Solah, doZivljali in v pogovoru prezentirali.
osnovne razlodevalne vidike razvojnih
otroki z in tistimi brez telav v socialni
rezultati raziskave omogodajo naslednje
Otroci/mladostniki, ki so bili napoteni v ustanove izvendruZinske vzgoje (stanovanjske skupine, razlidne tipe zavodov) so v druZinah in
okoljih kjer so odra5dali, bili deleZni vrste 'srresnih'
dejavnikov, med katerimi velja posebej izpostaviti:
nerazumevanje med star5ema, neizpolnjevanje
star5evske vloge, neustreznost identifikacijskih
modelov, veikratno menjavanje okolja, nestabilnost in nepredvidljivost odnosov, prisotnost soci-

alno deprivacijskih elementov in

socialne

'patologije' pri enem ali obeh starSih, neenotnih
vzgojnih vplivov in vrste drugih neugodnih dejavnikov.

To dejstvo se v njihovi

samoprezentaciji

izraZa tako, da se bistveno ved izjav nana5a na preteklost, na pot, ki so jo prehodili, iz njih kar 'bruhajo' razlidne zgodbe,
ilustrirajo posamezne
obremenilne ali dustveno konfliktne situacije. Le te
so v vedini primerov vezane na druZino in druZinske odnose. Njihova pozornostje tako na nek nadin

ki

'ujeta' v preklost, ki je niso zmogli zadovoljijo
razre5iti in veZe nase mnogo ved emocij in premi5ljevanja, kot pri otrocih iz primerjalne skupine.
Splo5en vtis je, da se manj usmerjajo na sedanjost
in aktualne razmere, posebej pa so nejasne njihove
predstave o prihodnosti. Cilji so pri mnogih posameznikih 'zaviti v meglo', so nejasni. Kar se tide
orientacije v prihodnost, lahko govorimo o dveh
osnovnih tipih - o skupini, ki se prihodnost'boji' in
ne verjame, da bodo dosegli svoje nadrte, ki smo jo
poimenovali 'pesimistidna naravnanost' in o skupini, ki si prihodnost slika preved 'iiuzorno,

roZnato in vehementno', ki jo poimenujemo kot
nerealno-optimistidno naravnanost. Za pripovedi

otrok, ki niso v zavodski vzgoji se izkaZe, daje njihova pozornost mnogo manj usmerjena v preteklost in mnogo bolj v sedanjost in prihodnost. Svoj
pretekli in trenutni poloZaj opiSejo kraj5e, v izpoveso

splo5ne razvojne dileme, zakatere imajo tudi vizije
in Le razvite metode in tehnike spoprijemanja z

njimi. Prihodnosti namenjajo mnogo ved poudarja,
njihove vizije lastnih ciljev so jasnej5e, praviloma
ne vidijo preprek, pri njih doseganju in doZivljajo s
strani okolja (domadega) dovolj podpore in varSpet se vradamo k predstavitvi znadilnosti
otrok v zavodski oskrbi. Nekateri so razvili bolj,
drugi manj ustrezne spoprijemalne strategije, s
katerimi so skuiali obvladovati svoj pretekli
poloZaj in kljub'deprivacijam' v socialnem okolju
dosegati zaLeljene_in deklarirane vrednostne in
normativne cilje. Cim manjie so bile razvojne
oSkodovanosti in dim ved emocionalne podpore so
bili deleZni vsaj v prvih letih odra5danja, tem vedja
seizkaLe verjetnost, da so razvili mehanizme spoprijemanja z nastalimi teZavami ob podpori in
pomodi. Sola mnogim od njih pomeni prostor, ki
mu zaradi neustreznih druZinskih okoli5din in pomanjkljive podpore, niso kos. Oziroma le steZka izpolnjujejo pridakovanja Solskega prostora. To jih
dodatno obremeni, stigmatizira in marginalizirajoie vpliva na njihove Solske in kasnejie poklicne perspektive.
Rezultati kaZejo, da se opisana problematika
poglablja in stopnjuje na kontinuumu od mladinskega doma, preko stanovanjskih skupin do vzgojnih zavodov. Mladostniki iz prevzgojnega zavoda,
kaZejo najteZje in hkrati najbolj kompleksne oblike
teZav, ki so terapevtsko manj dostopne. Obenem
rezultati navajajo k zakljudku, da okolje izvendruZinske vzgoje (zavode, stanovanjske skupine)
praviloma doZivljajo kot priloZnost za pomod in
razre5evanje nakopidenih teZav ob pogoju, da je
med njimi in vzgojitelji oblikovan ustrezen emocionalni in podporni odnos.

7.

Razprava in zakljuiek

Ocenjujemo, da so neposredni rezultati raziskovalnega projekta dragoceni za razumevanje tistega dela populacije otrok/mladostnikov, ki so v

svojem razvoju socialno depriviligirani in marginalizirani. Raziskava potrjuje uveljavljene teoretidne paradigme, ki razvoj, nastanek in utrjevanje
tei.av v socialni integraciji razlagajo kot preplet
neugodnih, interaktivno sodelujodih, razvojnih in
stresnih mehanizmov. Telav v socialni integraciji
ne moremo razloLiti zgolj z eno teoretsko paradigmo. Le z upo5tevanjem razvojnih, psihodinamskih, udno-vedenjskih, kognitivnih, druZinskih in
sistemskih teoretskih modelov, je mogode razloLiti
dinamidnost procesov oblikovanja selfa in samopo-
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jmovanja, modnih in Sibkih todk, posameznikovih
spoprij6malnih strategij, motivacij.skih in vedenjrkih ni.uunanosti. V celoti je potrjena premisa, ki
se odleplja od vzrodno-posledidnih mod€lov razumevanja nastajanja in vzdrLevanja socialno integrativ;ih teZav otrok in mladostnikov. Raziskava
potrjuje kroZne procese vplivanja T"d Pory.
m"rniko., njegovo druZino, 5olo, odnosi z vrstniki
in pedago5kim osebjem.
Druga temeljna ugotovitev raziskave, kaile na
prisotnosi raznovrstnih spoprijemalnih mehanizmov, tako pri otrocih/mladostnikih, kot osebah v
njihovem oZ;em druZinskem okolju,.ki so blaZilno
in korektivno delovale na posameznikov razvoj in
njegovo ume5danje v socialni prostor. Tu se kaZejo
orn-ounu izhodi5da za oblikovanje podpornih,
spremljevalnih in socio-terapevtskih intervencij socialnitr pedagogov. S tem posredno potrdimo primernosl oblikovanja socialno pedago5kih diagnoz
v interaktivnem procesu. Vanj je potrebno vgraditi
evalvacijo in preverjanje, saj so otroci/mladostniki
v proceiu hiirega zorenja in spreminjanja. T9
naiekuje sistemsko naravnanost oblikovanja socialnopedago5kih intervencij. Ni dovolj, da svoje
delo usmerimo zgolj v in z otrokom/mladostnikom,
v mnogo vedji meri kot doslej, bi se veljalo posvetiti tudi intenzivnemu delu z osebami iz niegovega primarnega okolja.
Rezultati potrjujejo izhodi5dno hipotezo, da je
verodostoj no, k oblikovanju individualnega socialnopedago5kega nadrtovanja pomoti, pritegniti
otroka/mladostnika. Upo5tevanje njegove samoprezentacije poglobi in razliri avtentidnost ter individualno rlsnifnost. de so se heteroocene izkazale
kot zanesljive pri opisovanju manifestnih oblik vedenja in predvsem v tistih vedenjskih znadilnosti,
ki Je prezentirajo v Solskem ali izvendruZinskem
kontekstu, pa le samoprezentacija omogota razumevanje doZivljajske plati. Brez tega elementa
vzgojno nadrtovanje ostaja na povr5ju.

8.
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