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Kako pa poteka vzgoja na področju spolnosti pri vas?

Pred leti smo se začeli sodelavci Inštituta Integrum srečevati – najprej med seboj, potem pa z ostalimi 
starši z več izkušnjami – z vprašanjem iz naslova. Zgornje vprašanje je bilo odraz iskrene želje vzgojiti 
naše otroke tudi na področju spolnosti tako, kot najbolje zmoremo. A žal smo čutili, da nimamo dovolj 

izkušenj, primerov dobrih praks in znanja (kaj in kako vpliva na otrokovo dojemanje spolnosti in kakšne posle-
dice imajo določena dejanja).

Po preverjanju literature in pripomočkov, ki na tem področju že obstajajo v Sloveniji in tujini, smo ugotovili, da 
je to področje prepomembno, da se mu ne bi bolj posvetili. 

Tako smo začeli s skupino staršev in drugih vzgojiteljev načrtovati slikanico za predšolske otroke in strip za 
najstnike.

Ob raziskovanju področja smo našli veliko idej in predlogov ter teoretičnih izhodišč, ki so se nam zdela upo-
rabna in za katere smo verjeli, da bi koristila mnogim staršem, s katerimi smo se o teh vsebinah pogovarjali. 
Tako smo iz ideje, da bomo slikanici in stripu priložili kakšen seznam nasvetov za starše, prešli na zamisel mini 
priročnika za starše. Nastala je knjižica, ki jo držite v rokah in v kateri boste verjetno tudi sami našli kakšno 
lastno vprašanje ali izkušnjo, predvsem pa upamo, da vam bo v spodbudo za aktivno vlogo pri spolni vzgoji 
vaših otrok. 

V kolikor bi nam želeli še kaj sporočiti, bomo veseli vaših misli na info@institut-integrum.com. 

Benjamin Tomažič,
direktor Inštituta Integrum
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Zakaj vzgajati otroke za  
zdravo spolnost

O pomenu vzgoje, osveščenosti in nujnosti pogovorov staršev z otroki  
na temo telesnosti in spolnosti.

V želji, da bi naši otroci nekega dne, ko bodo dozoreli za to, lahko živeli spolnost v varni, osrečujoči polnosti, 
mnogi starši iščemo načine, kako se lotiti vzgoje za zdravo spolnost naših otrok. Verjamemo, da je v današnjem 
svetu, polnem seksualiziranih vsebin, popačenosti in novih norm, za dosego tega potreben predvsem aktiven 
pristop in prisotnost staršev in ostalih vzgojiteljev.

Če starši svoje vloge pri vzgoji za zdravo spolnost ne vzamemo zares, bo o spolnosti naše otroke po svojih merilih 
učil svet. Žal ne nujno prek lepote in ljubezni, za katero bi radi, da jo naši otroci izkusijo v življenju. Kadar svetu 
prepustimo poučevanje spolnosti, se znajdemo pred žalostno podobo generacije, ki jo nakazuje tudi statistika na 
tem področju. Pomislite, koliko mladih je ujetih v odvisnost od pornografije, kako veliko je spolnih zlorab in kako 
močno vse to zaznamuje človekovo življenje. Je to res tisto, kar si za svoje otroke želimo dobronamerni starši?

√ Stiske in strahovi staršev

Vendar se mnogi starši – ne glede na suverenost na drugih področjih – ob tej tematiki znajdemo v stiski.

Velika verjetnost je, da sami tekom lastnega odraščanja nismo bili deležni nikakršne vzgoje o telesnosti in 
spolnosti in zato ne vemo, kako pristopiti. Morda nismo imeli nikogar zaupanja vrednega, s komer bi se lahko 
pogovorili o svojih izkušnjah, ki bi nam bil v oporo in bi nam nudil potrebne informacije. Morda nismo bili dobro 
pripravljeni in zavarovani pred seksualiziranim svetom, v katerem živimo, in smo zato po krivici doživeli zlorabe in 
travme, zaradi katerih je težko spregovoriti. Morda pa si ob vseh skrbeh dneva za tak pogovor preprosto nikoli ne 
utegnemo vzeti dovolj časa. Ne glede na naše razloge imamo kljub svoji stiski prav mi priložnost to spremeniti 
in ponuditi boljšo pot svojim otrokom. (1)

Dostikrat je pri starših zaznati tudi strah, da bomo s pogovorom o spolnosti uničili otrokovo nedolžnost. Da 
bomo s tem zbudili v otroku radovednost, ki jo bo otrok potešil z iskanjem odgovorov na spletu, kje drugje ali celo 
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z lastnim eksperimentiranjem. Nekateri se bojimo, da bomo s tem otrokom povzročili travme zaradi informacij, 
ki jim še niso dorasli in jih niso pričakovali ipd. V svojem bistvu se starši pravzaprav bojimo, da bi z odkritim 
pogovorom o spolnosti svojega otoka nehote izpostavili nevarnosti. 

Razumljivo je, da želimo zaščititi otroke pred nevarnostmi, zato se najprej vprašajmo, ali naš odkrit pogovor o 
spolnosti otroke resnično spravlja v nevarnost.

Prava nevarnost za otroke je v nepoznavanju čudovitega načrta za spolnost. Otroci so v največji nevarnosti, ko 
se nepripravljeni in nevedni srečajo s spolnostjo ali seksualiziranimi vsebinami. Dejstvo dandanes pa je, da se bodo 
vsi otroci, hote ali nehote, nekega dne srečali s seksualiziranimi vsebinami ali informacijami izven starševskega nad-
zora, saj so te dostopne za vsakim vogalom oziroma le klik stran. Edini vprašanji, ki zato ostaneta, sta: ali bodo na to 
pripravljeni in ali se bodo znali primerno odzvati, ko se to zgodi?

Kadar se starši pred otroki izvzamemo iz pogovora o telesu in spolnih organih, o spolnosti in celo pornografiji, s 
tem puščamo otroke ranljive, nepripravljene in nezavarovane pred informacijami, s katerimi se vsekakor 
srečajo. Zato je pogovarjanje z otroki o spolnih temah način, kako jih ščitimo pred nevarnostjo, in ne njiho-
vo ogrožanje. (2)

√ Kje vse se otroci izven doma učijo o spolnosti?

Učijo se drug od drugega. Otroci nove informacije procesirajo na podoben način kot odrasli – delijo 
jih z drugimi, še posebej, če so nekaj, kar težko razumejo, kar jim pretresa svet poznanega. Zelo po-
gosto otroci v želji drugim povedati, kar so novega slišali, delijo informacije o spolnosti z vsemi 
prijatelji, tudi precej mlajšimi od sebe.

Učijo se iz pogled vzbujajočih vsakdanjih virov. Primer so knjige, ki jih otrok mimogrede 
sreča v hiši (recimo o nosečnosti, rojstvu ali dojenju, kjer je videti gola telesa), izseki filmov, 
reklamni panoji za spodnje perilo, zadnje strani nekaterih časopisov z vročimi oglasi in še in 
še … Če starši o tem z otrokom nikoli ne spregovorimo niti besede, bodo otroci odgovore na 
vprašanja o videnem iskali med vrstniki ali drugje.

Učijo se iz pornografije. Zelo pogosto slišimo, da je otrok prvič naletel na pornografijo povsem nehote, med de-
lom za šolo na računalniku ali igranjem video igric, ko je odprl mikavno reklamno okno, ki ga je povezalo s porno-
grafsko platformo. V večini primerov otroci pred tem niso vedeli za pornografijo.(2) Mnogokrat zaradi pomanjkanja 
besedišča in zbujenega sramu o videnem ničesar ne povedo staršem ali drugim odraslim osebam.

Kaj pa moj otrok? Bi se čutil dovolj sproščenega, da bi z menoj delil svoja vprašanja glede spolnosti in svojih 
izkušenj? 
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2-letnik: »Mami, ti 
imaš tudi lulčka.« 

»Nimam.«

»Boš šla lulat in boš 
videla.«

√ Ustvarjanje zavezništva

Naj se v nas prebudi želja po tem, da postanemo otrokov zaveznik na področju spolnosti. Ustvarimo zaupno, 
vzpodbudno in iskreno vzdušje v našem domu, da se bo otrok v primeru izzivov v spolnosti, s katerimi se bo 
srečal (npr. prvo srečanje s pornografijo), raje obrnil po pomoč in informacije k nam, kot pa se skril pred nami v 
svojem sramu. Zaveznik prinaša resnico z razumevanjem in usmiljenjem, resnica pa nas vse osvobaja. Bodimo 
prav mi njegov zaupni vir informacij in zavetje. 

Od vseh stvari, ki jih želimo naučiti in privzgojiti svojemu otroku, so le redke tako pomembne kot vzgoja za 
zdravo spolnost. Postanimo dobri zaveznik, ki ga naš otrok na tej poti tako zelo potrebuje.

√ Preden začnemo

Začetki so vedno najtežji, vendar je vredno načeti pogovore na temo spolnosti. Poleg tega bodo sčasoma 
postali lažji. Bolj naravno bodo zveneli tudi, če bomo s starosti primernimi pogovori pričeli pri čim mlajših 
otrocih. (3)

Dobro je, če se najprej ozremo na svoje izkušnje srečevanja s spolnostjo, in kdaj bi ob tem najbolj 
potrebovali zaveznika. Premislimo, če morda zdaj potrebujemo pogovor z zaupanja vrednim 
prijateljem ali terapevtom, da bi v miru živeli s svojo zgodbo spolnosti in po potrebi dosegli 
ozdravljenje na tem področju.

Pomislimo, kakšne upe gojimo za naše otroke. Kako si želimo, da se počutijo v svoji 
lastni koži, s svojim telesom in spolnostjo? To si zapišimo in razmislimo, zakaj se nam 
zdi to pomembno. Pomagalo nam bo vztrajati v vzgoji za zdravo spolnost. 

Zavežimo se h kratkemu, iskrenemu odgovoru na vsako vprašanje naših otrok v zvezi 
s spolnostjo s kratkim, iskrenim odgovorom. To bo pomagalo graditi zaupno vzdušje,  
v katerem so otroci slišani in lahko vprašajo, karkoli jih zanima, tudi če je bolj osebne 
narave.

Izobražujmo se na področju vzgoje za zdravo spolnost. Obstaja vse več temu namenjenega 
gradiva, podkastov, spletnih portalov in seminarjev.(1) Na Inštitutu Integrum poskušamo take vse-
bine vnesti tudi v slovenski prostor, zato ste vabljeni k spremljanju. 



7

»Z vprašanjem, kako bom 
o spolnosti govorila z otroki, 
sem se soočila ob otroškem 

igranju zdravnikov, ki preiskujejo 
telesa. Ugotovila sem, da mi 

ti pogovori vzbujajo preveč 
zadrege in da ne vem, kako naj 

pristopim k njim.«

Pri začetnih pogovorih so nam lahko v pomoč sledeča načela:

•	 Na otrokova vprašanja vedno odgovorimo. Odgovarjajmo iskreno, govorimo resnico in nikakor izmišljotin (npr. 
o štorkljah!). Vsekakor pa to ne pomeni, da že na prvo vprašanje odgovorimo z dolgo razlago in vsemi detajli. 
Kratki, starosti primerni odgovori običajno zadoščajo. Če bo otroka še kaj zanimalo, bo sam spraševal dalje. (4)

•	Upoštevajmo otrokovo starost in dojemljivost. Triletniku bomo v dveh stavkih in na prep-
rost način razložili, kako nastane dojenček, za razliko od sedemletnika ali celo 
trinajstletnika, ki potrebuje že jasen odgovor in zadovoljivo razlago, sicer jo bo 
sam poiskal drugje. (4)

•	 Načeloma načenjajmo te teme takrat, ko otroci sami pokažejo interes in 
postavijo vprašanje na to temo. Če opazimo, da naši otroci nikdar ne spra-
šujejo ničesar v povezavi s telesnostjo, jih k temu spodbudimo s skupnim 
branjem otroških knjig, ki govorijo o razlikah med deklicami in dečki, 
telesnem razvoju in podobno, saj so krasen pripomoček za začetek pogo-
vora.(4) Kot iztočnico za pogovor izkoristimo tudi vsakodnevne priložnosti, 
ki se nam ponujajo. Je v sorodstvu nosečnica? Govorimo o tem, kako 
se otročiček razvija v ženski maternici. Vidimo oglas za ženske vložke? 
Spregovorimo o menstruaciji. Par v filmu gre na prvi zmenek? Govorimo o 
odnosih in zaljubljenosti ipd. (5)

•	 Na otrokova vprašanja se ne odzivamo s (po)smehom in pri odgovarjanju 
ne uporabljamo vzdevkov za spolne organe, saj lahko s tem otroku sporoča-
mo, da se o tem ne govori.(5) Ne odgovarjamo v strahu in zadregi, pač pa mirno, 
kot bi se pogovarjali karkoli drugega. To bo ustvarilo varen prostor za izražanje tudi 
otoku. Če kdaj ne vemo odgovora, to povejmo, nato pa ga poiščimo in mu nanj ne pozabimo odgovoriti. 

√ Kdaj in s čim začeti pogovore?

Vedeti, kdaj z otroki načeti pogovore o spolnosti, je težko. Strokovnjaki s tega področja so pred kratkim predla-
gali, naj se starši pričnemo pogovarjati z otroki o določeni temi spolnosti dve leti prej, kot sami menimo, da 
se otroci običajno srečajo z njo. Vsekakor je prej bolje kot kasneje. Kar pomeni, da se je z otroki treba pričeti 
pogovarjati o določenih temah, ko so še zelo majhni. Opomniti pa velja, da starši običajno svoje otroke vidimo 
kot mlajše in bolj nezrele, kot v resnici so. Pogosto so pripravljeni na pogovore precej prej, kot bi jim v res-
nici prisodili. Vedeti je treba tudi to, da so danes otroci zaradi dostopnosti do interneta in pametnih naprav 
izpostavljeni spolnim vsebinam zelo zgodaj.

Ker je vsak otrok drugačen in odrašča v drugačnih razmerah, je nemogoče podati natančna navodila, kdaj naj 
bi se o določeni temi pričeli pogovarjati z njim. To bomo najbolje ocenili starši sami. Vseeno pa tukaj za orienta-
cijo predlagamo nekaj vsebin za pogovore glede na starost otrok. (2)
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»Hči si je v banji pregledovala 
spolovilo in me spraševala, 

kje pride otrok ven. Potem sva 
nadaljevali pogovor o spolnem 

odnosu in kako pride semenčice do 
jajčeca. Povedala sem ji, da mora 
penis v nožnico in da to narediva 

samo, kadar se res dobro razumeva 
in se imava rada. Potem je rekla, da 

je videla to že pri živalih in da je 
izgledalo, kot bi se igrale.«

Predšolski, 0–5 let – gradnja temeljev: 

Poskrbimo, da smo z otroki domači v pogovorih o telesnosti že od začetka in sicer z učenjem delov telesa in 
poimenovanjem spolnih organov, z učenjem postavljanja primernih telesnih meja in spoštovanjem njihovih 
čudovitih teles. Privzgojiti želimo zdrave navade, ki krepijo njihovo telesno varnost.(3) Zato z njimi spregovori-
mo o: 

•	 pravilnem poimenovanju vseh delov telesa za oba spola (ne izpustimo niti penisa in ženskega zunanje-
ga spolovila);

•	 tem, da ima vsak del telesa svojo funkcijo (recimo z očmi gledamo);
•	 osnovni higieni in pomenu tega, da za svoje telo dobro skrbimo;
•	 pozitivni samopodobi (tudi sprejemanju svojega telesa) in smo pri tem 

v prvi vrsti sami dober zgled;
•	 zasebnosti in goloti: v tej starosti naj se naučijo, da nekaterih stvari 

ne delamo v javnosti (recimo gremo na stranišče, se tuširamo, 
preoblačimo, izjema je le, če potrebujejo pomoč odraslega pri tem 
opravilu);

•	mejah telesne varnosti in zgodnjih opozorilnih znakih telesa;
•	 razliki med primernim in neprimernim dotikom;
•	 soglasju pri izkazovanju fizične bližine in tem, da so oni gospodarji 

svojega telesa in oni odločajo o njem.

Ker so zgoraj omenjene teme tako ključne, so nekatere dobile svoje mes-
to in obširnejšo razlago v članku Gradimo temelje, ki ga tudi najdete v tem 
priročniku.

Mlajši osnovnošolci, 6–9 let – prepoznavanje neprimernega:

To je čas, ko otroci aktivno zaznavajo razlike med spoloma. Nekateri se (običajno nehote) že srečajo s prvimi 
seksualiziranimi vsebinami. Zato se odkrito pogovarjajmo o spletni varnosti, dogovorimo se za pravila in jih 
učimo, da bodo prepoznali neprimerne vsebine in nevarnosti. Vnaprej premislimo in se pripravimo na naš 
odziv, ko (in ne če) se bo naš otrok prvič srečal s pornografijo. Nadgrajujmo zgoraj načete tematike, dodajmo 
pa tudi pogovore o:

•	 spletni (ne)varnosti in pravilih deljenja osebnih informacij in fotografij z neznanci (naj vedo, da svojih 
osebnih informacij (ime, starost, naslov, telefonska številka, fotografija) nikdar ne smejo zaupati neznan-
cem ali se celo dogovoriti za srečanje z njimi v živo);

•	 skrivnostih in njihovi boljši različici – presenečenjih (več o tem lahko preberete v članku Gradimo temelje;
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•	 skrbi za svoje zdravje, tako telesno kot duševno in 
duhovno;

•	 namenu za naše telo in spolnost (da smo celota telesa, 
duha in duše in da je spolnost odnosna ter reproduktiv-
na podaritev med možem in ženo);

•	  prepoznavanju neprimernih pogovorov, fotografij in 
videoposnetkov;

•	 tem, kaj je pornografija (starosti primerna razlaga o 
fotografijah, zgodbah in videoposnetkih popredme-
tenih spolnih odnosov in golih (delov) teles), zakaj je 
škodljiva in kaj storiti, ko se z njo srečajo; 

•	 puberteti in tem, da se bo njihovo telo počasi začelo 
spreminjati v odraslo telo. 

Osnovnošolci 10–12 let – začetek pubertete:

Otroci te starosti bodo verjetno iskali oziroma prišli do prvih 
konkretnih informacij glede spolnosti tudi mimo nadzora 
staršev. Priložnost pa imamo, da smo mi njihov prvi in glavni 
vir informacij. Odkrito jih vprašajmo, kakšna vprašanja gle-
de telesa in spolnosti se jim porajajo in nanje odgovorimo. 
Vzdržujmo in nadgrajujmo pogovore o prej načetih temah, 
dodajmo pa še pogovore o:

•	 osnovnih telesnih spremembah in čutenjih med pu-
berteto za oba spola;

•	 nočnem izlivu in menstruaciji;
•	 spolnem odnosu: pogovor naj ne ostane le pri opisu 

spolne združitve moškega in ženske, dotaknimo se tudi 
njegove čustvene, duševne in duhovne komponente; 
pogovorimo se o tem, kdaj je spolni odnos primeren, in 
jim predstavimo naše vrednote in pogled na spolnost; 
odgovorimo na otrokova vprašanja o njem;

•	 samozadovoljevanju;
•	 zdravih navadah za dobro samopodobo; v luči puber-

tetnih sprememb telesa in visoko postavljenih standar-
dov lepote, še posebej za deklice, je to zelo pomemben 

»Z možem sva se dogovorila, da ima 
›fantovske‹ vsebine s sinom čez on, kar je 
v določenem obdobju sinovega odraščanja 
prišlo zelo prav. Na skupnih moških izletih 
sta se o marsičem pogovorila. Prav tako 
sem sina vpisala na vaše delavnice, kar 
je v tem obdobju njegove pubertete zelo 
pomembno. Nerodno mu je namreč o 
tem govoriti z nama, v družbi vrstnikov in 
voditeljev, kjer je dokaj anonimen, pa je o 
tem z zanimanjem poslušal. Hvala!«

»S starejšo hčerko sva se udeležili 
delavnice Čudovita princesa (v organizaciji 
Zavoda Iskreni, op. ur.), kjer je izvedela 
več o menstruaciji in rodilih, kar je bilo 
spet super, ker ji je določene stvari mene 
nerodno vprašati (čeprav včasih se vseeno 
pogovoriva, če ima kakšno vprašanje). 
Enako bom storila z najmlajšo hčerko, ko 
bo dovolj stara za to delavnico.«

9

Dostop do prijave na delavnico Čudovita 
princesa v organizaciji Zavoda Iskreni
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Zdi se mi, da se za spolnost mladi začnejo zanimati zelo 
zgodaj, saj že kot otroci opazijo razlike med spoloma v 
zgradbi telesa. Tisto pravo zanimanje za spolnost pa se 
pojavi nekje v osnovni šoli, in sicer tudi zaradi dosto-
pnosti do takšnih vsebin na internetu. Nekateri so še 
doma izpostavljeni tej tematiki, npr. če starši uporabljajo 
neprimerne izraze s spolnimi organi, če se doma srečuje-
jo s pornografijo itd. Otroci, ki so temu bolj izpostavljeni, 
kasneje svoj odnos prinesejo v razred in večinoma o 
spolnosti na nespoštljiv način govorijo sošolcem.

Izpostavila si negativne izraze. Kako misliš, da 
njihova raba vpliva na dojemanje spolnosti pri 
otroku? 

Otrok na ta način prevzame negativno predstavo. Ve-
likokrat najdemo vzroke za npr. boleče menstruacije, 
težave pri spolnosti itd. tudi v pogovorih o spolnosti v 
primarnih družinah. Skrajnosti sta dve: ali se o spol-
nosti ni nič govorilo, saj naj bi takšno govorjenje pred-
stavljalo greh, ali pa je bila prevečkrat izpostavljena na 

Se spominjaš kakšne prigode, zanimivosti, misli iz 
časov, ko si začela izvajati izobraževanja za mlade 
na področju spolne vzgoje? 

Ena od mojih prejšnjih služb je bila na pediatriji, kjer 
smo imeli ambulanto za mladostnike. Znotraj te smo 
pokrivali tudi zdravstveno in spolno vzgojo ter za 
šolske skupine izvajali razna predavanja in delavnice. 
Nekoč je k nam prišel nek šesti razred (takrat smo pre-
davanja za fante in dekleta ločili), in ko sem zaključila s 
predavanjem, je k meni pristopil eden od fantov in mi 
dejal, da je bilo zelo zanimivo, saj se je bal, da bodo mo-
rali natikati kondome na banano. Zdi se mi, da so zaradi 
takšnih in podobnih pričakovanj in strahov k nam prišli 
z nelagodjem.

Ko si ravno to izpostavila ... kdaj po tvojem 
mnenju nastopi starostna ločnica, ko se začnejo 
mladostniki bolj zanimati za spolnost in spolni 
razvoj (verjetno je tudi razlika med fanti in 
dekleti), in kdaj bi morali kot starši postati bolj 
pozorni na to? 

Intervju z Alison Kogoj: 

Bodite sami svoji raziskovalci

Alison je diplomirana medicinska sestra, učiteljica Bilingsove metode ter 
sistemsko relacijska terapevtka. S spolno vzgojo mladostnikov  

se je neposredno ukvarjala tudi pri svoji zaposlitvi  
v zdravstvenem domu. 
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»Otroci si med seboj veliko ogledujejo svoje 
spolne organe. Z ženo ne veva, kako bi bilo 
najbolje odreagirati v takšnih situacijah.«

»Izziv nama z možem predstavlja otroško mencanje 
spolnih organov. ›Pusti lulija‹ se ne sliši najbolje, 

če se delava, da ne vidiva, pa tudi nimava 
najboljšega občutka.«

neprimeren način. Družinsko okolje je prvo, ki te na nek 
način zaznamuje.

Če te prav razumem, se spolna vzgoja začne pri 
starših že pred rojstvom otroka, ko svoj odnos do 
spolnosti vrednotijo, se učijo izražanja. Ravno 
ob opazovanju odnosa staršev se tudi otrok uči 
svojega pogleda na spolnost. 

Ja, partnerja se morata o spolnosti med seboj pogo-
varjati, si pustiti, da sta ranljiva – sleči se morata tudi z 
besedami, ne samo fizično. In to, kako se onadva iskre-
no pogovarjata, je že začetek spolne vzgoje za njune 
otroke. Tako se pripravljata, da bosta kasneje o tem 
spregovorila s svojimi otroki, postala bosta bolj odprta 
za njihova vprašanja, dileme, strahove. Kasneje v družini 
med odraščanjem otrok spolnost ne sme biti taburizira-
na, saj jim to lahko prinese občutke krivde, sramu.

Imaš kakšen nasvet za starše, saj otroci že zelo 
zgodaj začnejo raziskovati svoje telo? Verjetno 
prvo raziskovanje pri treh, štirih letih ni že 
masturbacija in nevarnost samozadovoljevanja? 
Kasneje, ko pride do prepletenosti s pornografijo, 
je lahko to bolj problematično. Kje je torej ločnica, 
kdaj moramo biti starši bolj pozorni, kdaj pa 
moramo neko dogajanje sprejeti kot del razvoja 
otroka? 

Ko se otrok začne dotikati spolnih organov, je to del 
raziskovanja samega sebe. Možno je, da bo ob tem 
doživljal občutke ugodja in lahko na ta način umirjal 
samega sebe, a to velikokrat sčasoma samo od sebe 
izzveni. Če pa se pojavlja prepogosto in starši to opazijo, 
se je treba na lep način pogovoriti – otroku pojasnimo, 
kaj so to spolni organi, čemu so namenjeni ... Če starši 
vidijo, da ima otrok izrazito veliko potrebo po dotikanju, 
je potrebno preusmerjanje pozornosti – otrok mora 
spoznati, da lahko prijetna občutja doživi tudi ob dru-
gih aktivnostih.

Prej si izpostavila internet. Kdaj se ti zdi, da je 
primerno, da ima otrok dostop do interneta, v 
kolikšni meri in katere nevarnosti lahko prežijo na 
otroka?

Internet začnemo uporabljati zelo zgodaj, ko npr. otro-
kovo pozornost preusmerimo z risankami. 

Pomembno pa je, da se sama uporaba interneta omeji, 
pri čemer posebno otroci potrebujejo postavljanje meja, 
saj je realni svet drugje. Je pa danes tudi šolski sistem 
tak, da zahteva učno gradivo na računalniku. Internet 
nas lahko hitro odpelje na neprimerne vsebine, sploh 
mladostnike – ko jih začne svet spolnosti komaj zanima-
ti in se pojavijo prva vprašanja, hitro »pogooglajo« ter 
dobijo odgovore. Zavedati se je treba, da lahko kaj hitro 
posežejo po teh vsebinah. Moramo jim dati občutek, da 
o spolnosti lahko sprašujejo doma ali v šoli.


