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Postavljanje mej - eden največjih izzivov v vzgoji ? 
Otroke običajno vzgajamo tako, kot smo bili vzgajani sami. Če nismo ozavestili, 
kako so določena sporočila in reakcije naših staršev v otroštvu vplivala na nas, jih 
običajno ponavljamo pri svojih otrocih oz. otrocih, za katere skrbimo.  

In ker se pred 20, 30 oz. 40 leti niti približno ni toliko govorilo in vedelo o tem, na 
kakšen način se pogovarjati z otroki, kako jih usmerjati, kako se odzivati na njihova 
čustva in kako postaviti meje, ko se vedejo na nezaželen način (starši so se v tistem 
obdobju pogosto zatekali h kaznovanju, nagrajevanju, morda tudi telesnemu 
kaznovanju), sami danes pogosto ne vemo, kako reagirati, ko se otrok začne 
"grdo" obnašati  ... 

Še posebej v zadnjih dveh desetletjih, od kar se razvija nevroznanost (znanost o 
delovanju naših možganov), pa vemo veliko več o tem, kako različni pristopi k
postavljanju mej vplivajo na otroke. Čeprav sta v naši družbi kaznovanje in 
nagrajevanje otrok še vedno zelo zagovarjani metodi postavljanja mej, pa nam 
novejša spoznanja iz nevroznanosti kažejo na več negativnih učinkov teh metod. 

Odrasli se moramo v današnjih časih naučiti, da je možno postaviti meje otrokovemu 
vedenju, brez da ga pri tem čustveno poškodujemo. Torej tako, da z otrokom tudi 
takrat, ko postavljamo meje, ohranimo dober odnos oz. varno čustveno vez. 

V tej e-knjižici boste najprej spoznali, katere so pasti t. i. avtoritarne vzgoje (vzgoje s 
kaznovanjem in nagrajevanjem), nato bomo govorili o pasteh permisivne vzgoje 
(vzgoje s pomanjkanjem mej) in nato raziskali, kako lahko postavljamo meje sočutno 
- tako da z otorkom ohranjamo dober odnos. 

Vabljeni k branju!  

Če se soočate z dilemami glede vzgoje otrok in želite dodatne usmeritve, pa se o 
njih lahko pogovorimo v okviru individualnega svetovanja oz. svetovanja obema 
staršema. Za dogovor glede svetovanja mi lahko pišete na info@tinajereb.com ali me 
pokličete na 031 524 302. Svetovanje poteka po načelu "Sočutno do otrok in do 
staršev". Dobrodošli! 

Tina Jereb 



1. SLABOSTI POSTAVLJANJA MEJ S KAZNOVANJEM IN NAGRAJEVANJEM 

V današnjih časih se veliko staršev in velika večina strokovnjakov strinja, da je telesno 
kaznovanje (npr. "ena po riti") za otroke škodljivo. Vendar če smo se v zadnjih 
desetletjih odmaknili od telesnega kaznovanja otrok, pa je v naši družbi še vedno 
prisotno zelo zakoreninjeno prepričanje, da mora otroka po nekem nezaželenem 
vedenju doleteti kazen oz. "posledica", ki naj bi jo izvršili mi, odrasli. Po drugi strani 
pa naj bi otroke motivirali k "dobremu" obnašanju tako, da jim obljubimo neko 
nagrado. 

Vendar tako kaznovanje (pa čeprav ne telesno) in nagrajevanje sta na različne 
načine slaba za otroke in za naš odnos z njimi. V nadlajevanju bomo pogledali, na 
kakšne načine dandanes otroke kaznujemo in nagrajujemo ter kakšne pasti skrivata ti 
dve metodi postavljanja mej. 

(AVTORITARNA VZGOJA) 

KAZNOVANJE 
Kako otroke kaznujemo? 

Odvzem neke dobrine, privilegija (Če ne boš pospravil igrač, ne boš gledal risanke 
…) 

Različne neprijetne posledice: 

• Kritiziranje, vzbujanje občutkov krivde (Kako si lahko …; Vedno to narediš … A ti 
mene sploh kaj poslušaš …) 

• Nezadovoljevanje neke otrokove osnovne čustvene potrebe (po pozornosti, bližini, 
pomirjanju, sprejetosti, odnosu): 
     – ignoriranje otroka ko doživlja čustven izbruh 
     – za kazen ni objema, stika 
     – začasna prekinitev odnosa (z otrokom se ne pogovarjamo; ga pošljemo v njegovo  
sobo; zahtevamo, da gre sedet na stol – metoda »time-outa« ali odmora …) 



     – sporočilo otroku: ko se vedeš na moteč način, ko
doživljaš močna čustva, te nimam rad/-a, izgubiš odnos 
z mano --> posledično otrok izgublja zaupanje v 
odnos

•  kaznovanje vedno pri otroku sproži boleča oz. neprijetna čustva (jezo, zamero, 
krivdo, sram, zavrnjenost, zapuščenost …) 

• otrok ob tem reagira z reakcijo »boj ali beg« ‒ to je močna čustvena in telesna 
reakcija, ki se sproži v naših nezrelih možganih (v delu, ki se imenuje amigdala), ko se 
počutimo ogrožene 

Slabosti kaznovanja: 

     – ko je v otrokovih možganih 
aktivirana reakcija »boj ali beg«, ne 
more dobro razmišljati --> ko 
postavljamo meje, pa želimo ravno 
to: da bi otrok o svojem vedenju 
razmislil!



•  kaznovanje poškoduje odnos med staršem in otrokom - slabi čustveno vez 

•  otrok začne lagati, početi stvar na skrivaj, da ga ne bi doletela kazen 

•  otrok se obnaša na zaželen način, da ga ne bi doletela kazen (in ne zato, ker je 
samo po sebi vredno, da se tako obnaša) 

•  otrok se popolnoma začne izogibati situacijam/vedenju, zaradi katerega je bil 
kaznovan (če je bil kaznovan, ker je s kolesom zapeljal v rože na gredici, in se je te 
reakcije starša/skrbnika ustrašil, se lahko začne popolnoma izogibati vožnji s kolesom) 

NAGRAJEVANJE 

Kako otroke nagrajujemo? 

Različni privilegiji, priboljški, izpolnitev 
želja: 
•  "Če si boš šel zdaj umit zobe, boš lahko 
gledal dve risanki ... bomo šli v živalski vrt …" 
•  "Če boš pospravil igrače, dobiš sladoled." 

Zadovoljevanje otrokovih osnovnih 
čustvenih potreb: 
•  pozornost 
•  objem 
•  tolažba kot nagrada za neko vedenje … 



 z nagrajevanjem ne rešimo vzroka, zaradi katerega se otrok obnaša na moteč 
način
 otrok se vede na zaželen način samo takrat, ko ga za to nagradimo --> ne 
ponotranji pomembnih vrednot
 raziskave kažejo: otrok je vedno manj motiviran, da bi nekaj naredil, ker je to 
samo po sebi v redu/prav/vrednota – ne razvije notranje motivacije
 nagrajevanje za pomagajoče vedenje ima slab vpliv na odnose: če otrok ne dobi 
nagrade, ni pripravljen pomagati drugim
 sčasoma niso vse nagrade dobre, otrok zahteva vedno večje
 otroka z nagradami naučimo, da počne samo tiste stvari, ki takoj prinesejo neko 
zadovoljitev
 sistem nagrajevanja: zbiranje zvezdic/nalepk za zaželeno vedenje in na koncu 
nagrada --> čeprav se zdi, da otroka uči, da počaka na zadovoljitev oz. neko 
ugodnost, je otrok za vedenje še vedno motiviran zaradi neke zunanje nagrade, 
ne zaradi vedenja samega

Slabosti nagrajevanja: 



Preden pogledamo, kako na sočuten način postavljati meje otrokovemu vedenju, se 
dotaknimo še problema pomanjkanja mej v vzgoji oz. tako imenovane permisivne 
vzgoje. Permisivni smo takrat, ko v odnosu odrasli-otrok ne sprejemamo 
odločitev mi, odrasli, ampak jih sprejema otrok. 

Nekateri starši oz. skrbniki so v večini svojih odzivov na otroke permisivni (ne 
postavijo meje, ko bi bilo potrebno), lahko pa smo seveda permisivni v svojem odzivu 
samo občasno. Poglejmo, zakaj (včasih) ne postavimo meje otrokovemu vedenju in 
zakaj je za razvoj otrok pomembno, da meje postavljamo.  

2. SLABOSTI POMANJKANJA MEJ V VZGOJI 
(PERMISIVNA VZGOJA) 

Zakaj včasih ne postavimo meje otrokovemu vedenju? 

•  sami smo bili vzgajani permisivno – dajemo naprej, 
kar poznamo, 

• vzgajani smo bili s kaznovanjem (mogoče celo s 
telesnim; doživeli smo travme v odnosu s starši), zato se 
bojimo, da bo otrok ob postavljanju mej doživljal isto 
stisko, kot smo jo sami --> zato gremo lahko v drugo 
skrajnost in se bojimo postavljati meje, 

• ne postavimo meje, ker se bojimo otrokovega 
čustvenega izbruha (še posebej v javnosti), 

• ker smo naredili "napako" (smo npr. zakričali, otroka kaznovali) ali pa v zadnjem 
času nismo dovolj zadovoljili nekih otrokovih osnovnih potreb (npr. po pozornosti, 
zaradi pomanjkanja časa), popustimo pri meji. Vendar če v sedanji situaciji ne 
postavimo meje otrokovemu vedenju, s tem ne popravimo odnosa z otrokom zaradi 
naše pretekle "napake", niti ne zadovoljimo otrokovih potreb. Pomembno je, da 
postavimo mejo v sedanji situaciji in pogledamo, kako lahko popravimo odnos z 
otrokom zaradi pretekle "napake" oz. kako lahko zadovoljimo otrokove potrebe, ki jih 
(npr. zaradi pomanjkanja časa) v preteklih dneh nismo zadovoljili dovolj,  



Otroci potrebujejo meje 

• stres, utrujenost, pomanjkanje časa - včasih smo preveč utrujeni, da bi postavljali 
meje. Takrat je seveda pomembno, da najdemo čas za počitek in polnjenje svojih 
baterij, 

• zanemarimo svoje želje, potrebe, meje - če smo v življenju dobili izkušnje, da 
moramo v odnosih dati svoje meje in potrebe na stran, bomo običajno v odraslosti 
ponavljali ta vzorec tako v odnosih z odraslimi kot v odnosih z otroki. V tem primeru je 
pomembno, da se učimo postavljati svoje meje in dajati prostor svojim potrebam v 
odnosih z drugimi - tudi z otroki. Sočutna vzgoja nikakor ne predpostavlja, da se 
osredotočimo samo na potrebe otrok in da pozabimo na svoje meje (!), ampak da v 
odnosu z otroki upoštevamo svoje meje in gledamo, kako lahko zadovoljimo potrebe 
vseh - nas in otrok. 

Otroke moramo naučiti, da ima vsaka oseba svoje meje. Nekatere meje veljajo pri 
vseh osebah (npr. nihče noče, da je drugi do njega agresiven), druge meje pa se od 
osebe do osebe razlikujejo (npr. očiju odgovarja igra z jahanjem na hrbtu, mami pa ne). 

Naučiti jih moramo tudi, da 
obstajajo različna pravila 
obnašanja v različnih okoljih 
(npr. v knjižnici ne kričimo, v 
trgovini ne vzamemo stvari brez 
plačila, v prostorih vrtca je treba 
hoditi samo v copatih ...). 

Poleg tega je za otroke dobro, da v 
odnosih doživijo tudi konflikte in 
da izkusijo, da nekatere njihove 
želje niso uresničene. Otroci s 
tem trenirajo svojo sposobnost za 
prenašanje  frustracije, žalosti, 
razočaranja (če jih ob doživljanju 
teh čustev sočutno poslušamo). To 

jih opremi za soočanje z razočaranji skozi odraščanje in v odraslem življenju.



Pomembnost varne navezanosti 

Če otroci potrebujejo meje, vendar za njihov razvoj in naš odnos z njimi ni dobro, da jih 
postavljamo s kaznovanjem in nagrajevanjem - kako pa naj potem otroka ustavimo, 
ko se neprimerno obnaša? 

Otrokovo vedenje lahko omejimo tudi na "tretji način". Ta se od permisivnega načina 
(ko mej ne postavimo) in avtoritarnega načina (ko otroka kontroliramo s svojo močjo) 
razlikuje predvsem po tem, da med postavljanjem mej poskušamo z otrokom ohraniti 
dober, varen odnos. Pri postavljanju mej smo jasni in odločni ter hkrati sočutni in 
razumevajoči do otrokovih čustev. Sočutno postavljanje mej je torej odločno in 
ljubeče hkrati.  

Sočutno postavljanje mej pa se od avtoritarnega razlikuje še po eni stvari, in sicer da se 
ne osredotočamo samo na otokovo vedenje (ki ga pri avtoritarni vzgoji kaznujemo ali 
nagrajujemo), ampak v vsaki situaciji poskušamo razumeti, zakaj se otrok trenutno 
tako obnaša. Kateri razlog tiči za njegovim vedenjem. 

3. SOČUTNO POSTAVLJANJE MEJ 
(SOČUTNA VZGOJA OZ. VZGOJA ZA VARNO NAVEZANOST) 

Navezanost je globoka in trajna čustvena 
vez, ki povezuje dve osebi skozi čas in prostor 
(Ainsworth in Bowlby). Otroci potrebujejo 
občutek varnega odnosa s svojimi starši, pa tudi 
z drugimi osebami, ki zanje najpogosteje skrbijo. 

Otroci razvijejo t. i. varno navezanost takrat, ko 
se s svojimi starši oz. drugimi skrbniki 
večino časa počutijo (čustveno) varne, 
razumljene in občutene (D. Siegel). Zato je 
tako pomembno, da tudi takrat, ko postavljamo 
meje, ostanemo otrokom čustveno na voljo, 
tako da z njimi ohranjamo stik, jih poskušamo 
razumeti ter se odzivamo na njihova čustva in 
potrebe.  



Kratkoročna korist varnega oz. dobrega odnosa z otrokom: 

Sodobne raziskave kažejo, da varna navezanost pozitivno vpliva na različna 
področja otrokovega razvoja. Varno navezani otroci imajo skozi odraščanje in v 
odraslosti: 

Ena otrokovih najosnovnejših čustvenih potreb 
je občutek dobrega stika s staršem oz. 
odraslim, ki trenutno skrbi za otroka. 

Če otrok ne čuti dobrega stika s staršem oz. 
skrbnikom, to v njem vzbudi stisko (strah, 
nemir, jezo, občutek ogroženosti ...). Otroci so 
namreč od nas popolnoma odvisni in brez nas 
ne bi mogli preživeti.  

Otrokova stiska oz. težka čustva pa so eden 
glavnih vzrokov, zaradi katerega se otroci 
obnašajo na moteč način. Z drugimi besedami: 

Katere so koristi varne čustvene vezi? 

Dolgoročne koristi varne navezanosti: 

 večjo samozavest, bolj so gotovi vase,
bolj pozitiven pogled na sebe, druge in svet,
v intimnih odnosih bolje znajo uravnavati odvisnost in avtonomijo,
v intimnih odnosih lahko čutijo zaupanje, ljubezen in intimnost/bližino,
bolje znajo vzpostaviti dolgotrajne prijateljske odnose,
bolj so odporni na stres in različne travmatske dogodke,
bolje znajo obvladovat stres, močna čustva in impulze,
bolj so zdravi,
bolj zmorejo kontrolirati svoje vedenje,
bolj zmorejo čutiti empatijo in sočutje do drugih,
več dosežejo v času šolanja in bolj so uspešni pri svojem delu …

če z otrokom vzdržujemo dober, varen odnos, bo z nami veliko bolj verjetno 
sodeloval.



Kako sočutno postaviti meje otrokovemu vedenju? 

Čeprav v odnosu z otroki (kot v odnosih z odraslimi) ni receptov, po katerih bi se ravnali 
v posameznih situacijah, saj je vsaka situacija drugačna in edinstvena, pa nam pri 
sočutnem postavljanju mej lahko pomagajo nekatera vodila.   

1. vodilo: ZAKAJ se otrok obnaša, tako kot se? 

Pri sočutnem postavljanju mej se ne ukvarjamo samo z (ne)primernostjo otrokovega 
obnašanja, ampak poskušamo v posamezni situaciji razumeti ZAKAJ se otrok 
trenutno obnaša, tako kot se. Kaj je razlog za njegovo vedenje? 

Poglejmo, kateri so pogosti RAZLOGI, zaradi katerih se otroci začnejo obnašati 
moteče: 

Ne vedo, da neko vedenje ni v redu, da je nevarno ...

Otroci se rodijo v ta svet z zelo malo znanja o njem – ne 
vejo, kako stvari delujejo, kakšni so zakoni narave, kakšna 
pravila imamo v naši družbi, kje imajo ljudje svoje meje … 
Zato skačejo po pločniku (saj ne vejo, da je to lahko nevarno), 
rišejo po steni (saj ne vejo, da hočemo, da stene ostanejo 
čiste), mečejo žogo v stanovanju (saj nimajo izkušnje, da 
lahko z žogo kaj razbijejo) … 

Naša naloga je zato, da otroke UČIMO o tem, kakšno 
vedenje (za nas) ni sprejemljivo in kakšno je. 

Niso še usvojili različnih veščin

Otroci ne pridejo na ta svet z razvitimi veščinami reševanja konfliktov, izražanja 
čustev itd. Otrok lahko npr. udari drugega otroka (ki mu je iz rok ravno izpulil igračo), 
ker se ne zna in ne zmore drugače postavi zase; otrok podre drugemu otroku stolp iz 
kock, ker ne ve, kako naj drugače izrazi, da je jezen nanj …  



Odrasli moramo zato otroke naučiti teh veščin. Otroka npr. lahko povabimo, da 
skozi igro povadi, kako reči "ne" ali "pusti", namesto da udari. V "mirnih časih" z njim 
govorimo o čustvih, o tem, kako se lahko pomirimo, ko nas nekaj razjezi ... Ob tem pa 
ne pozabimo, da otroke o teh veščinah najbolj učimo s svojim zgledom! 

Otroci imajo različne telesne potrebe (npr. potrebo po hrani, vodi, počitku, gibanju,
zavetju ...) in tudi različne psihične oz. čustvene potrebe (npr. potrebo po varnosti, 
občutku povezanosti, telesni bližini, pozornosti, sprejetosti, občutku ljubljenosti, 
razumljenosti, spoštovanju, raziskovanju, učenju, samostojnosti …). 

Ko katera od potreb ni (dovolj) zadovoljena, otroci to pokažejo skozi vedenje: nas 
ne slišijo, ne sodelujejo, se nas oklepajo, razgrajajo, močijo posteljo, pri uspavanju 
vstajajo s postelje, ponoči se zbujajo, doživijo čustven izbruh … V tem primeru je naša 
naloga, da odkrijemo, katera potreba ni dovolj zadovoljena, jo zadovoljimo in 
vedenje otroka se bo nato samo od sebe popravilo.  

Nimajo zadovoljene neke osnovne potrebe

Izgubili so občutek povezanosti s staršem/-a oz. skrbnikom

Ena najizrazitejših otrokovih potreb je potreba po 
občutku povezanosti s svojimi starši oz. z odraslim, ki 
trenutno skrbi za otroka. Če čutijo, da so s staršem oz. 
skrbnikom povezani in imajo z njim dober stik, se ob tem 
počutijo varne, sprejete, zadovoljne in mirne.  

Ko otrok čuti, da ni v dobrem stiku z nobeno odraslo 
osebo, svoj nemir in stisko spet pokaže skozi vedenje 
(npr. zjutraj ob odhodu v vrtec ali pri večerni rutini ne 
sodeluje, nagaja sorojencu oz. drugim otrokom ...). V 
takšnih situacijah bodo otroci spet začeli sodelovati z 
nami, če se z njimi najprej povežemo (skozi igro, 
hecanje, crkljanje, očesni stik, pogovor ...). 



Otroci se lahko začnejo obnašati moteče tudi zaradi 
nabranih težkih čustev oz. stresa. Mit, ki je prisoten 
v naši družbi, da otroci ne doživljajo stresa, ne 
drži. Otroci seveda v različnih situacijah tudi 
doživljajo stres, stisko in težka čustva. 

Kaj otrokom povzroča stres? Npr. da je otroka 
drug otrok v vrtcu porinil na tla in takrat ni dobil 
dovolj tolažbe (vzgojiteljice težko v polnosti poskrbijo 
za čustvene potrebe otrok zaradi tako velikih skupin 
otrok); da je pred kratkim dobil bratca ali sestrico; da 

Zaradi nabranih težkih čustev oz. stresa

se ni mogel več igrati z igračo, ker mu jo je drug otrok izpulil iz rok; da je moral sedeti 
na stolu, ker je naredil nekaj narobe … 

Če otrok v tej situaciji ne dobi sočutne pozornosti odraslega, ob katerem lahko izrazi ta 
čustva in se pomiri, jih bo zadržal v sebi, v svojem »čustvenem nahrbtniku«. Zaradi 
potlačenih čustev in nabrane napetosti pa se bo potem obnašal na nezaželen način. 

Kaj otrok, ki v sebi zadržuje potlačena čustva, od nas potrebuje? Potrebuje, da mu ta 
nabrana čustva pomagamo odložiti, tako da ga sočutno poslušamo, ko joče ali 
doživlja izbruh jeze, da se z njim pogovorimo, nekaj napetosti pa se otroci lahko znebijo 
tudi skozi smeh ali telesno aktivnost. 

Zaradi stresa staršev oz. skrbnikov

Otroci so izredno občutljivi na čustvena stanja svojih staršev oz. odraslih, ki 
trenutno za njih skrbijo. Otroci so (v primerjavi z večino drugih sesalskih mladičev) v 
ogrožajoči situaciji zelo odvisni od pomoči odraslih. Če se zgodi nek ogrožajoč dogodek 
in otrok hitro zazna stres v odraslem, lahko skoči k njemu v zavetje ali vsaj z jokom 
sporoči, da potrebuje zaščito. Na ta način se poveča možnost za njegovo preživetje. 

Zato je pomembno, da preverjamo, kako se počutimo sami. Če smo napeti, v stresu, 
je zelo verjetno, da bodo otroci naš nemir na nek način začeli odslikavati - npr. skozi 
moteče vedenje. V tem primeru je seveda pomembno, da poskrbimo za to, da se 
umirimo. Šele potem se bodo umirli tudi otroci.  



Vedno, ko se otroci obnašajo moteče, torej za tem leži nek vzrok. Pomembno je, 
da ga v posamezni situaciji poskušamo odkriti in ga odpraviti. 

Če sedaj še enkrat pomislimo, kako nesmiselno je pravzaprav kaznovanje otrok. 
Otroka kaznujemo (in mu s tem povzročimo težka čustva in rušimo odnos z njim), ker je 
še nezrel, ker še ne zmore (ne noče) kontrolirati svojih impulzov in čustev, ker si še ni 
zapomnil, kakšne posledice lahko sledijo nekemu obnašanju (ali za predvidevanje 
sploh še nima dovolj razvitih možganov), ker v sebi nosi čustveno napetost, ki je še ne 
zna odložiti na drugačen način, kot da se obnaša moteče (če smo iskreni do sebe, tega 
večkrat ne zmoremo niti odrasli!) itd. 

Na predavanjih pogosto uporabim prispodobo, da je to podobno, kot če bi kaznovali 
otroka, ker še ne zna hoditi, ker med hojo večkrat pade ... Tudi pri uravnavanju čustev 
in impulzov gre enako kot pri hoji za razvoj določenih veščin. Le da gre pri hoji za 
motorični razvoj, pri kontroli čustev pa za čustveni oz. duševni razvoj. 

Če vzgajamo s kaznovanjem in nagrajevanjem, 
imamo lahko občutek, kot da smo policist, ki je 
pozoren na otrokove "prekrške", za katere mu 
moramo potem naložiti kazen. V tej vlogi 
policista smo osredotočeni samo na 
obnašanje, ne pa na vzroke, zaradi katerih se 
otrok obnaša, kot se. 

Pri vzgoji za varno navezanost pa izstopimo iz 
vloge policista in prevzamemo vlogo 
UČITELJA. Naša naloga pri postavljanju mej 
namreč ni, da otroke kaznujemo (na ta način se 

2. vodilo: iz vloge POLICISTA v vlogo UČITELJA 

bodo samo začeli bati kazni ali pa se bodo naučili, kako se ji izmakniti), ampak da jih 
učimo o svojih in drugih mejah, o boljših načinih izražanja čustev, o tem, kako si lahko 
pomagamo, da svojih impulzov ne pretvorimo v vedenje, kako lahko boljše rešujemo 
konflikte itd. Kot učitelj jim stvari razložimo, pokažemo, jim dajemo možnost za 
vadbo ... 



3. vodilo: delujmo PROAKTIVNO, ne REAKTIVNO 

Kaj to pomeni? Reaktivno v vzgoji delujemo takrat, ko dopustimo, da se otrokovo  
moteče vedenje stopnjuje do te mere, da z njim začne močno prestopati meje drugih, 
da začne ogrožati sebe ali pa se situacija razvije do te mere, da v otroku zbudi močna 
težka čustva. Šele potem, ko otrok udari drugega otroka, steče proti cesti, razbije 
kozarec, se v jezi vrže na tla itd., pa ukrepamo. Mnogo odraslih v takšnih situacijah 
poseže po kaznovanju otroka, kar pa kaj kmalu pripelje do novih težav. 

Po drugi strani v vzgoji delujemo proaktivno, ko v posameznih situacijah 
razmišljamo vnaprej in ukrepamo preventivno. Na ta način preprečimo, da se 
dogajanje zaostri do te mere, da uide izpod nadzora. 

Poglejmo situacijo iz prakse. Na primer da popoldne s 3-letnikom hodimo iz vrtca 
proti domu. Otrok je ta dan videti nemiren, težko sledi našim navodilom (že v vrtcu je 
trajalo zelo dolgo, da se je lahko osredotočil in začel obuvati čevlje), zato nemirno hodi 
tudi po pločniku - hoče tekati, skakati, se nenadoma ustavi, hoče splezati na ograjo ... 
Poleg tega triletni otrok že na splošno ne zmore dobro predvidevati posledic svojih 
dejanj. 

Če v situaciji začnemo delovati proaktivno, bomo predvideli, da se njegovo vedenje 
lahko samo še stopnjuje, kar lahko pripelje do nevarnosti (npr. da otrok steče na cesto). 
Ko že v vrtcu zaznamo otrokov nemir, mu lahko omogočimo, da se še pred odhodom 
domov 5 minut aktivno igra na igrišču in na ta način porabi odvečno energijo. Če 
začutimo, da bi mu bolj pomagalo umirjanje in vzpostavljanje stika z nami, pa se pred 
odhodom domov z njim povežemo (npr. s pogovorom, telesno bližino, hecanjem ...). 

Po povezovanju otroku povemo, da gremo zdaj 
peš proti domu in da želimo, da hodi počasi ob 
nas. Če je med potjo še vedno nemiren, se z 
njim pogovarjamo o stvareh, ki ga zanimajo, tako 
da njegovo pozornost ves čas usmerjamo na 
pogovor. Na ta način je zelo malo verjetno, da bo 
otrok toliko izgubil nadzor nad svojim vedenjem, 
da bo skočil na cesto. Celoten proces 
postavljanja mej pa bomo tako izpeljali s 
precej manj drame in stresa.  



3. vodilo: otroke učimo predvsem s svojim ZGLEDOM 

Čeprav smo pri vzgoji otrok odrasli v vlogi "učitelja" (tistega, ki otroke uči o življenju), pa
otroke veliko več kot naše besede uči naš zgled. Torej, če otroke učimo, da ni v redu, 
da ob konfliktih kričijo, na njih pa večkrat zakričimo sami, potem bo vedno, vedno 
prevladal naš zgled. Otroci si ne bodo toliko zapomnili naših besed, ampak bodo na 
lastni koži, ob nas dobili izkušnjo, da se konflikte rešuje s povzdigovanjem glasu. 

Pomembno je torej, da ko otroke učimo, kaj ni v redu in kako naj se odzovejo drugače, 
pogledamo, ali sami to tudi živimo v praksi. Če tega sami še ne živimo, ni na mestu, da 
se začnemo kritizirati ali obsojati. Pomembno je, da najprej razumemo, da otrok reagira 
na tak način (tudi zato), ker to reakcijo vidi pri nas. Nato pa je dobro, da pogledamo, 
kako lahko sami spremenimo lastne reakcije v takšne, ki bi jih želeli videti tudi pri 
otroku. 

4. vodilo: poleg sočutja do otrok krepimo tudi SOČUTJE DO SEBE 

Ne vem, če se zavedate, ampak ta svet ne premore niti enega popolnega starša :) 
Vsi smo samo ljudje in kot taki neizogibno delamo napake: odreagiramo iz trenutne 
napetosti ali občutkov preobremenjenosti, odreagiramo iz neozaveščenih vzorcev oz. 
nepredelanih izkušenj iz lastne zgodovine, odreagiramo avtomatsko (čeprav že 
razumemo in vemo, kako bi se bilo bolje odzvati) ... 

K sreči je narava poskrbela za to, da otroci za dober 
razvoj ne potrebujejo nezmotljivih staršev oz. 
skrbnikov. Še več - raziskave kažejo, da dojenčki 
razvijejo varno navezanost ob starših, ki približno 
polovico časa takoj ustrezno prepoznajo otrokove 
potrebe in se nanje odzovejo, v drugi polovici časa pa 
so v prvem trenutku na otrokove potrebe neuglašeni. Ko 
se tega začnejo zavedati, pa poskušajo dojenčka 
razumeti in se nanj tudi ustrezno odzvati. 

Otroci torej ne potrebujejo popolnih staršev, ampak 
"dovolj dobre" - take, ki se trudijo po najboljših močeh 
ustrezno odzvati v posameznih situacijah, ki so pozorni na svoje neustrezne reakcije in 
se po njih vedno trudijo popraviti razpoko v odnosu z otrokom.



Pogledali smo si štiri vodila za sočutno postavljanje mej, zdaj pa poglejmo, kako lahko 
sočutno postavimo meje otrokovemu vedenju v petih korakih.  

Ko otroci s svojim obnašanjem ogrožajo sebe ali druge, ko zraven doživljajo močna 
čustva, ko imamo sami slab dan ali pa ko otrok s svojim vedenjem »pritisne na naš 
gumb«, se v nas običajno zbudijo močna čustva - v naših možganih se aktivira 
reakcija "boj ali beg". 

Da ne reagiramo iz svoje napetosti, jeze, nemoči ..., je pomembno, da se uspemo čim 
prej pomiriti. Kako to lahko naredimo? 

da v varnih in podpornih odnosih z odraslimi delimo svoja (predvsem težka) čustva, 
povezana z vzgojo in skrbjo za otroke.

Sočutno postavljanje mej v petih korakih 

1. Vzpostavimo STIK S SABO in poskrbimo za svoja močna čustva 

Lahko nam pomaga nekaj globokih vdihov in izdihov, 
preden burno odreagiramo, preštejemo do 5,
v mislih si izrečemo pomirjujoče in podporne besede 
(npr.: "Bo minilo." "Tega ne dela nalašč." "Udaril je, ker 
ne zna drugače." "Ni pomembno, kaj o njegovem 
obnašanju menijo drugi. Vem, da trenutno potrebuje 
mojo pomoč." itd.),
če nas ob otrokovem vedenju preplavijo zelo močna 
čustva (npr. jeza), se pred reagiranjem za nekaj 
trenutkov umaknemo v drug prostor (seveda če situacija 
za otroka ni nevarna in če je to mogoče),
da se ob motečem vedenju otrok lažje odzivamo 
sočutno, moramo sami v življenju imeti dovolj možnosti, 

2. USTAVIMO nezaželeno vedenje 

Vedno, ko otrok s svojim obnašanjem prestopa meje oz. ogroža sebe, druge ali 
okolico (npr. predmete v prostoru), otrokovo vedenje takoj USTAVIMO. Kako to 
naredimo? 



3. Vprašamo se: "ZAKAJ se otrok zdaj tako obnaša?" 

Edino če ugotovimo, zakaj se otrok trenutno tako obnaša, bomo lahko naslovili 
razlog za njegovo moteče vedenje. Če v posameznih situacijah poskrbimo za to, da 
ustavimo otrokovo vedenje IN naslovimo razlog za to vedenje, se bo otrok tako 
dolgoročno največ naučil (o sebi, svojih čustvih, o mejah, o drugih osebah, o 
posledicah svojih dejanj itd.). 

Torej, zakaj se otrok trenutno obnaša, tako kot se? Potrebuje informacijo, da to 
vedenje ni v redu; potrebuje razviti določeno veščino za reševanje situacije; nima 
zadovoljenih osnovnih potreb; ne čuti dobrega stika z nami; ima v sebi nabrano 
napetost ali trenutno doživlja močna čustva; odraža našo napetost?   

 Otroroke moramo pogosto FIZIČNO USTAVITI (še posebej takrat, ko zaradi močnih 
čustev ne zmorejo nadzorovati svojega vedenja). Ko vidimo, da je otrok tik pred tem, 
da bo udaril drugega otroka (ker mu je npr. vzel igračo), prihitimo do otroka, ga 
primemo za roko, da fizično preprečimo udarec, in rečemo: "Ne, ne dovolim, da
udariš."  Ko otrok doživlja izbruh jeze, se vrže na tla in nas začne brcati, ga obrnemo 
stran od sebe in mu rečemo: "Ne pustim, da me brcaš, lahko pa brcaš tukaj po 
blazini."

Ko pa otroci ne doživljajo močnih čustev, 
ampak se obnašajo moteče zato, ker 
enostavno ne vejo, da to vedenje (za nas) ni 
sprejemljivo, pa običajno zadostuje, da otroka 
ustavimo samo z besedami. 
Ko ustavljamo otrokovo vedenje, ga ob tem 
ne kritiziramo, moraliziramo ali mu 
grozimo, ne vzbujamo občutkov krivde ali 
sramu (npr.: "Pa kolikokrat naj ti še rečem, da 
ne skači!" "Toliko si že stara, da bi lahko 
vedela!" "Kako si upaš to narediti!?" "Da te ni 
sram!" ...). Naš cilj je zgolj ustaviti otrokovo 
vedenje. 

 Pri ustavljanju vedenja se izražajmo v 1. osebi edine, torej: "(Jaz) ne dovolim, da 
kričiš." "Ne pustim, da greš s čevlji v stanovanje." "Hočem, da hodiš počasneje." 
Otroci nas ne jemljejo resno, če meje izražamo neosebno ("To se ne dela.") ali v 3. 
osebi (otrok udari mamo in mama odgovori: "Mami ne pusti, da jo tepeš").



da bi dobro uporabljal sprednji del možganske skorje (torej dobro razmišljal, se 
dogovarjal in razumel, kar mu hočemo sporočiti).  

Kako otroku pomagamo, da se pomiri (ko joče, se jezi, ga je strah ...)? 

S pomirjujočo telesno govorico:

4. POMIRIMO otrokova čustva in z njim vzpostavimo DOBER STIK 

Ko otrok močneje doživlja čustva ali je z njimi 
celo preplavljen, ne zmore razmišljati o 
problemu oz. o svojem vedenju. 

Za razmišljanje in reševanje problemov je namreč 
odgovoren sprednji del možganske skorje 
(možganska skorja predstavlja naš bolj razviti del 
možganov). Ko otrok doživlja močna čustva, pa 
se aktivira amigdala (alarmni sistem v manj 
razvitem delu možganov), kar otroku onemogoča,

z dotikom, objemom, naročjem (če otrok telesni stik želi!),
s svojo umirjeno držo telesa,
s pomirjujočim tonom glasu,
s pomirjujočim in sočutnim pogledom. 

S poslušanjem njegovih čustev:
smo ob otroku, ko doživlja močna čustva, in ga samo poslušamo (ne razlagamo, ne
rešujemo problemov itd.).

S pomirjujočimi in razumevajočimi besedami:
tako težko ti je ...
ti je težko, pogrešaš mamo …
vem, jezna si …
vem, jezen si, ker ne pustim, da gledaš še eno risanko …  
tukaj sem s tabo …
ja, padla si in si se ustrašla ... vse bo v redu, praska se bo zacelila ... 

Ko otroku pomagamo, da se čustveno umiri, s tem z njim samodejno vzpostavimo 
DOBER STIK.  



Otroci pa se včasih seveda ne obnašajo moteče zato, 
ker bi doživljali močna čustva, ampak zato, ker ne 
vedo, da neko vedenje (za nas) ni v redu ali 
enostavno zato, ker so se spozabili. 

Takrat je pomembno, da preden otroku damo 
informacijo, kaj od njega želimo, z njim 
VZPOSTAVIMO DOBER STIK. 

Kako to naredimo? 

Po tem, ko smo otroku pomagali, da se čustveno pomiri (če je bil vznemirjen) in ko smo 
z njim vzpostavili dober stik, pa je čas za UČENJE. Spomnimo se, da je učenje otroka 
(o boljšem vedenju, veščinah reševanja problemov itd.) glavni namen postavljanja 
mej. 

Kakšna vodila nam lahko pomagajo pri tem, zadnjem koraku postavljanja mej? 

pridemo do otroka (včasih nas otroci ne poslušajo, ker jim iz drugega prostora 
govorimo, kaj naj naredijo :) v tem primeru sploh nimamo stika z otrokom),
lahko tudi položimo roko na otrokovo ramo ali hrbet (pri telesnem stiku smo vedno 
pozorni na to, ali otroku telesni stik odgovarja ali ne - razen, ko je nujno, da otroka 
fizično ustavimo),
počepnemo na njegovo višino,
ga pogledamo v oči,
umirimo svoj glas (če smo čustveno vznemirjeni).

5. Otroka spodbudimo k RAZMIŠLJANJU, REŠEVANJU PROBLEMA 

Otroka spodbudimo, da aktivno razmišlja o problemu in rešitvi. Ko postavljamo 
meje, ni nujno, da vedno mi povemo otrokom, kako naj rešijo problem. Za razvoj 
njihovih veščin reševanja težav je še bolj dragoceno, če lahko iščejo ustrezne rešitve 
sami (če je potrebno, z našo pomočjo). Ko otrok izgubi igračo, ki mu jo je posodil 
prijatelj, ga lahko vprašamo: "Kaj misliš, kaj bi bilo najbolje, da sedaj narediš?"



 Če ugotovimo, da je razlog za otrokovo moteče 
vedenje (npr. agresijo, kričanje ...) to, da se ne zna 
drugače spoprijeti s problemom, na katerega je 
naletel, ga naučimo različnih veščin. Otroci še 
nimajo razvitih veščin, kot je npr., kako se čustveno 
pomiriti, ko te nekaj razjezi, kako namesto z udarcem
jezo izraziti z besedami, kako z drugimi sklepati 
kompromise itd. Torej, če otrok udari drugega otroka,
po tem ko mu je ta vzel igračo, otroku povemo in 
pokažemo, kaj lahko naslednjič naredi (npr. reče:  

Šele ko je otrok čustveno miren, se z njim dogovarjamo in sklepamo morebitne 
kompromise. Z otroki se nikoli ne dogovarjamo, ko so čustveno vznemirjeni. Prvi 
razlog za to je, da ob močnih čustvih ne morejo sprejemati razumskih odločitev (niti 
ne bi bilo dobro za njihovo odraslo življenje, da bi se naučili sprejemati odločitve in 
reševati probleme, ko so čustveno preplavljeni). Drugi razlog za to pa je, da se otroci 
lahko naučijo slednje: če sredi konflikta začnejo doživljati močna čustva, bo drugi 
ugodil njihovi želji, zato da se čustveno umirijo (npr. če sredi otrokovega joka 
rečemo: "OK, bomo ostali še 10 minut na igrišlu."). Torej, ko otrok ob naši zavrnitvi 
njegove želje, da še ostanemo na igrišču, jezno izbruhne, mu najprej pomagamo, da 
se pomiri (ob jezi pogosto potrebujejo le to, da sočutno počakamo ob njih). Šele 
nato se dogovarjamo naprej: "Zdaj ne bomo več ostali na igrišču, ker gremo domov 
kuhat kosilo. Lahko pa spet pridemo jutri dopoldne."

"Počakaj, zdaj se jaz igram.") Na ta način bodo otroci postopoma vedno bolj vešči 
samopomirjanja in postavljanja mej, kar pomeni, da bodo v prihodnosti vedno redkeje 
potrebovali našo pomoč. Hkrati pa se moramo zavedati, da otroci za  to, da se teh 
veščin dobro naučijo, potrebujejo celo otroštvo in adolescenco - pa roko na srce: tudi 
nam, odraslim, včasih to ne gre najbolje :)

Če je otrok s svojim vedenjem šel čez meje drugega otroka (npr. mu je podrl 
stolp iz kock ali ga udaril itd.), ga spodbudimo, da pomisli, kako je njegovo 
vedenje vplivalo na njegovega brata, sestro oz. drugega otroka. S tem otrok 
razvija empatijo. Vendar pozor! Otrok bo lahko razmišljal empatično o drugem 
otroku šele po tem, ko ne bo več jezen - ko se bo počutil razumljenega in slišanega. 
Torej ko bo imel možnost, da tudi sam izrazi, zakaj je bil tako jezen na drugega 
otroka, da mu je podrl stolp iz kock. Šele potem bo pripravljen, da razmisli, kako je 
drugega otroka s svojim vedenjem prizadel in kaj lahko stori, da odnos z njim 



popravi. Praksa, ki je zelo zakoreninjena v sedanjem pogledu na vzgojo, je, da 
moramo od otroka zahtevati, da se drugemu opraviči. Vendar če zahtevamo 
opravičilo, ko otrok nanj ni pripravljen, ga s tem samo učimo, naj govori neresnico, 
naj zanika svoja čustva in gre čez svoje meje. Poleg tega na silo izrečenega 
opravičila nobeden od otrok ne bo čutil kot pristnega, kar posledično ne bo popravilo 
odnosa med njima.

Ko otroku razlagamo, zakaj ne želimo, da se 
obnaša na tak način, in kako naj se obnaša 
drugače, pazimo, da ob tem nismo predolgi. Če 
bomo na dolgo in široko razlagali in poučevali, bo 
imel otrok občutek, da mu predavamo oz.
pridigamo, kar ga bo odvrnilo od poslušanja. 
Mogoče se še spomnite, kako je bilo poslušati 
predolgo poučevanje s strani vaših staršev - 
običajno smo imeli občutek, da težijo :) Torej, 
bodimo jedrnati. 

Nihče ne mara stalno poslušati "ne"-jev s strani 
drugih oseb - tudi otroci ne. Zato takrat, ko 
omejimo neko otrokovo vedenje ali zavrnemo 
njegovo željo, ne povejmo otroku samo, kaj je 
"ne", ampak tudi kaj je "ja". Če malčku rečemo: 
"Ne riši po mizi," ga nato usmerimo tudi v 
sprejemljivo alternativo: "Rišeš lahko po teh listih." 
Starejše otroke pa lahko povabimo, da sami 
najdejo sprejemljivejšo alternativo: "Nočem, da se 
zdaj tako glasno igrata, ker gledam televizijo. 
Poglejta, kaj bi se lahko igrala tišje." 

Če otroku rečemo samo to, da mu nekaj ne 
pustimo, bo naš "ne" zvenel kot ukazovanje ali 
prepovedovanje. Otroci (pa tudi mi, odrasli) 

običajno lažje sprejmejo omejitve, če pojasnimo, zakaj nečesa ne pustimo, 
npr.: "Ne jej v dnevni sobi, ker lahko umažeš preprogo." Ni pa nujno, da vedno 
utemeljimo vse svoje meje in odločitve. Včasih lahko rečemo tudi: "... ker mi je to 
pomembno," ali: "... ker tako čutim."  



Če je otrok s svojim vedenjem šel čez meje drugega otroka (npr. mu je podrl 
stolp iz kock ali ga udaril itd.), ga spodbudimo, da pomisli, kako je njegovo 
vedenje vplivalo na njegovega brata, sestro oz. drugega otroka. S tem otrok 
razvija empatijo. Vendar pozor! Otrok bo lahko razmišljal empatično o drugem 
otroku šele po tem, ko ne bo več jezen - ko se bo počutil razumljenega in slišanega. 
Torej ko bo imel možnost, da tudi sam izrazi, zakaj je bil tako jezen na drugega 
otroka, da mu je podrl stolp iz kock. Šele potem bo pripravljen, da razmisli, kako je 
drugega otroka s svojim vedenjem prizadel in kaj lahko stori, da odnos z njim 

Eden od načinov razmišljanja, ki je značilen 
za avtoritarno vzgojo (vzgojo s kaznovanjem 
in nagrajevanjem), je ta, da ali v posamezni 
situaciji zmaga otrok ali pa zmagamo mi, 
odrasli. Ko postavljamo meje v skladu z načeli 
sočutne vzgoje, pa pogledamo, kako lahko v 
posamezni situaciji dovolj dobro 
zadovoljimo potrebe vseh - otrok in nas, 
odraslih. To običajno naredimo tako, da 
sklenemo kompromis. 

Poglejmo na primeru: malček zvečer ob uspavanju potrebuje telesno bližino enega 
od staršev, starša pa v svoji spalnici ponoči želita spati sama. Če se starša 
odpovesta svoji potrebi in sprejmeta malčka v spalnico, bo v tem primeru 
zadovoljena samo potreba otroka. Če starša po drugi strani upoštevata samo svojo 
potrebo, pa od malčka zahtevata, da spi v svoji sobi, brez večerne bližine. V obeh 
primerih torej potreba ene strani ostane nezadovoljena. Obstaja pa še tretja pot, in 
sicer da starša poskušata zadovoljiti potrebe vseh. Eden od kompromisov bi v tej 
situaciji lahko bil, da eden od staršev zvečer uspava otroka v njegovi sobi in mu na 
ta način omogoči večerno crkljanje, dokler ne zaspi. Na ta način bi bile zadovoljene 
potrebe vseh - otrok dobi večerno bližino, starša pa svojo zasebnost.  

Včasih, ko otroka usmerimo k nekemu vedenju, ali ga prosimo, da nekaj naredi (npr. 
da nas prime za roko ker hodimo ob prometni cesti), se zgodi, da se otrok tej naši 
usmeritvi začne upirati. Začne se z otrokovim "ne"-jem, nadaljuje z našim še 
odločnejšim vztrajanjem ("Hočem, da to narediš."), konča se pa z otrokovim: "Ne, ne 
bom!" ali celo z izbruhom jeze. Gre za to, da se med nami in otrokom razvije bitka 
moči. 



Bitko moči sicer lahko zmagamo, saj imamo v odnosu 
večjo moč kot otrok (npr. lahko ga kaznujemo), vendar 
z uporabo moči vedno rušimo odnos z otrokom! 
Spomnimo se: ravno dober odnos pa je tisto, zaradi 
česar otroci z nami želijo sodelovati. Kako torej lahko 
preprečimo, da se situacija zaostri v bitko moči? 
Tako, da postanemo igrivi! Ko se otrok začne upirati 
naši zahtevi, da pospravi igrače, se lahko na enkrat 
spremenimo v gromozanski smešni smetarski 
tovornjak, ki pobere vse igrače, na katere naleti na tleh. 
Bistveno je, da smo ob tem igrivi in da s svojo igrivostjo 
nalezemo tudi otroka. Otrok se bo verjetno kmalu začel 

smejati in pobirati igrače, mi pa bomo "hiteli" in vsako igračo za las zgrešili. Smeh bo 
v otroku vzbudil večji občutek povezanosti z nami, zaradi občutka povezanosti pa bo 
spet pripravljen na sodelovanje.  

Včasih, ko situacija kliče po tem, da postavimo meje oz. otroka nekaj naučimo, 
pa lahko svojo vlogo učitelja prepustimo tudi - naravi! Narava deluje po različnih 
zakonih, ki pogosto sami poskrbijo za to, da se otrok iz dogodka nekaj nauči. Če 
npr. otrok svoje priljubljene igrače ne pospravi, je naslednjič, ko se bo z njo želel 
igrati, na običajnem mestu ne bo našel. Otroci se tako počasi sami iz takšnih 
dogodkov naučijo, da če želijo igrače najti, jih morajo pospraviti na določeno mesto. 
Včasih je zato čisto v redu, če otroku ne rečemo, naj pospravi za sabo, ker bo učna 
izkušnja sledila kasneje, ko igrače ne bo našel.   

Vse pravice pridržane. 2017. Tina Jereb 

Če vas zanima več o sočutni vzgoji, toplo vabljeni k spremljanju moje Facebook 
strani Tina Jereb - vzgoja za varno navezanost. 

Stik z mano: 
W: www.tinajereb.com   
E: info@tinajereb.com   
M: 031 524 302 
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