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klub mama avtonomni, neuklonljivi otroci

Ivana Gradišnik, ki je pred devetimi leti sou-
stanovila Inštitut za sodobno družino Mana-
mi oz. Familylab Slovenija, podružnico zdru-

ženja Association, ki ga je zasnoval omenjeni 
danski psihoterapevt, meni, da je takšnih ot-
rok približno deset odstotkov. Poudarja, da 
ne gre za otroke, ki bi imeli neko diagnozo, 
ampak za otroke, ki so prišli na svet z močneje 
izraženim čutom za integriteto in lastne meje. 
Zaradi tega so bolj nagnjeni k samostojnosti 
in neodvisnosti. Do te mere, da se potem v 
življenju ne vedejo tako kot večina otrok. Pri 
njih je izpostavljen temeljni konflikt med in-
tegriteto in sodelovanjem, ki je v vseh nas: 
vsi želimo pripadati neki skupnosti, hkrati pa 
ohraniti individualnost in avtonomnost. Ves 
čas nihamo med tema skrajnostma in skuša-
mo ohraniti ravnovesje med tema temeljnima 
eksistencialnima potrebama. 

Ivana Gradišnik, soustanoviteljica Inštituta 
za sodobno družino Manami oz. Familylab 
Slovenija: »Gre za odločitev o tem, ali želi-
mo otroka učiti ubogljivosti, ali pa mu želi-
mo dati priložnost, da izgradi trden notranji 
moralno-etični steber in se nauči – in si upa 
– sprejemati odločitve po svoji vesti.«
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OHRANITI AVTONOMIJO 
ZA VSAKO CENO

Večina otrok je zelo pripravljenih žrtvovati 
dele lastne avtonomije in pristnega sebe v za-
meno za toplino in ljubezen, ki so ju deležni od 
staršev takrat, ko se vedejo tako, kot starši od 
njih želijo. Določen del otrok pa tega ni priprav-
ljen narediti. Ivana Gradišnik: »Ti otroci se raje, 
kot da bi žrtvovali svojo integriteto, odmaknejo 
od staršev, ki vztrajajo pri starih vzgojnih vzorcih 
in načinih. To je boleče za obe strani. Noben ot-
rok se z veseljem ne odvrne od staršev. In težko 
je biti težaven, problematičen in trmast otrok, 
nad katerim se vedno pritožujejo. Za navidezno 
držo 'briga me' se vedno skriva ranjeno srce.« To 
je del, ki ga pri neuklonljivih otrocih običajno 
ne vidimo. Ali to pomeni, da pri njih potreba po 
avtonomiji prevlada nad potrebo po poveza-
nosti z drugimi? »Ne drži. Potreba po starševski 
bližini in vodenju ni pri teh otrocih nič manjša 
kot pri drugih, bolj prilagodljivih otrocih. Razlika 
je v tem, da niso pripravljeni žrtvovati svoje in-
tegritete, da bi dobili tisto, po čemer prav tako 
hrepenijo.« 

Starši, ki imajo takšne otroke, so večkrat tudi 
sami nagnjeni k večji avtonomiji, vprašanje pa 
je, ali je bila pri njih v otroštvu ta avtonomija 
zlomljena ali spoštovana. »Šele v zadnjih dese-
tletjih, ko nas bolj zanima, kdo pravzaprav so 
naši otroci, smo jih bolj pripravljeni tudi uzreti v 
njihovi edinstvenosti. To pa ni lahko. Starši, ki so 
soočeni s takšnim otrokom, se dostikrat počuti-
jo brez prave vrednosti. Ko starš vidi in doživi, da 
njegovi vzgojni manevri, vse tisto, kar kot starš v 
vzgojnem smislu daje otroku, ne deluje, se po-
čuti frustriran. Njegov otrok vse to zelo očitno 
zavrača in tega ni pripravljen sprejeti, pa čeprav 
s tem tvega starševo nezadovoljstvo, razočara-
nje, žalost in jezo. Zato je težko biti starš takšne-
mu otroku in samospoštovanje teh staršev je 
pogosto načeto. Izhod je v tem, da odkrijemo, 
na kakšen način smo lahko dober vodja takšnim 
otrokom, da jim bomo lahko predajali vse tisto, 
kar jim želimo predajati, in jih v življenju usmer-
jali, ne da bi teptali njihovo integriteto.« 

SPOŠTLJIVO VODENJE IN ...
Kako naj torej ravnajo starši? »Na eni strani so 

starši, ki vztrajajo pri svojem, na drugi strani pa 
otrok, ki se temu neomajno upira. Odločitev je 
naša. Lahko se zapletamo v neskončne bitke za 
premoč, po katerih se oboji počutimo kot pora-
ženci, naš odnos pa je poln grenkobe in bole-
čine, ali pa se odločimo, da tega pač ne bomo 
počeli. Slednje ni lahko, saj večinoma nimamo 
lastne izkušnje niti zgledov, kako izkazovati 
spoštljivo odraslo vodstvo. Po navadi se skoraj 
samodejno znajdemo v klopčiču, kjer prekipe-
vajo čustva in izgubljamo nadzor nad samim 
sabo. Čeprav naj bi bili modrejši, pa tudi razum-
nejši, v svoji frustriranosti zdrsnemo na raven 
užaljenega otroka ter trmasto vztrajamo pri tem, 
da mora biti tako, kot smo rekli, in nič drugače, 
in to takoj,« opisuje Ivana Gradišnik in vendar 
poudarja, da to nikakor ne pomeni, naj se starši 
uklonijo otrokovim zahtevam in rečejo, no, prav, 
naj bo po tvoje. »Nasprotno, spoštljivo staršev-
sko vodstvo je temeljna potreba vsakega otroka. 
Če prepustimo vodenje otrokom, je zanje hudo 
breme. V vedenju se dostikrat kaže tako, da pos-
tajajo vedno bolj zahtevni, po domače razvajeni 
ali gospodovalni in na splošno 'nemogoči'. Mo-
goče je tudi, da se izraža kot pretirana pridnost 
in odgovornost, a tudi v tem primeru gre za bre-
me, ki je za otroka pretežko in pušča posledice. 
Ne govorimo torej o prenašanju odgovornosti 
in moči, pač pa o tem, kako izražati svojo moč 
– spoštljivo in na takšen način, da otroku v okvi-

Nekateri jim pravijo otroci 
z močno voljo, v šolah 
jim rečejo težavni ali 
problematični otroci, znani 
danski psihoterapevt Jesper 
Juul pa jih je že pred več kot 
dvajsetimi leti poimenoval 
avtonomni otroci. Ti otroci 
ne marajo ukazovanja, 
ne marajo manipuliranja, 
pedagogiziranja in 
moraliziranja. Zelo so 
občutljivi na poskuse 
manipulacije, običajni 
starševski ukrepi, ki pri 
drugih otrocih delujejo, pri 
njih ne. Niso se pripravljeni 

ukloniti, če ne 
gre drugače, 
se raje 
obrnejo stran 
od staršev in 
avtoritet.

Piše: Maja Korošak
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rih, ki jih postavimo, damo možnost izbire, da se 
nauči odločati o sebi. Avtonomnim otrokom je 
zelo pomembno, da lahko sami odločajo o sebi, 
predvsem o rečeh, ki zadevajo polje osebne od-
govornosti. Z odločitvami, poskusi in zmotami 
sami spoznavajo, kaj je zanje dobro in kaj ne.« 

... OSEBNA AVTORITETA 
Večinoma smo starši seveda prepričani, da 

najbolje vemo, kaj je za našega otroka dobro in 
kaj ne. Avtonomni otroci se s tem ne strinjajo 
in se temu ne podrejajo. Rezultat je destrukti-
ven: nenehne bitke za premoč in destruktivni 
konflikti, ki rušijo družinsko življenje in odnose. 
Kakšna je torej rešitev? »Starši moramo razviti 
osebno avtoriteto, se navaditi izražati v oseb-
ni govorici, odkriti svojo avtentičnost in s tem 

otroku postavljati meje. To seveda ni najlažje, 
saj starši največkrat tudi sami v obdobju od-
raščanja niso bili deležni takšnega odnosa. 
Pomeni, da moramo spoznati, kdo smo in kaj 
hočemo, ter to znati izraziti na osebni način.« 

Pri tem seveda ne moremo posnemati 
vzgojnih načinov drug drugega, saj ima vsakdo 
svojo osebno govorico, svoje vrednote in svoje 
okvire. Ne gre namreč za metodo, ne za pe-
dagoški trik. Gre za eksistencialno držo o tem, 
kdo sem in kaj hočem. Otroci so to pripravljeni 
bistveno bolj spoštovati. Zakaj? Iz preprostega 
razloga, ker za tem čutijo pristno človeško bit-
je. Otroci (pa tudi odrasli) ne sledijo pravilom 
zato, ker bi bila ta tako dobra, razumna in ko-
ristna, ampak zato, ker spoštujejo človeka, ki jih 
je postavil. 

HOČEMO UBOGLJIVEGA ALI 
AVTONOMNEGA OTROKA?

Avtonomni otroci nas prisilijo, da zasuka-
mo pogled in perspektivo. Moramo se ustaviti 
in pomisliti, kaj nam je pomembno. Pa tudi, ali 
je to, kar mislimo, res absolutna resnica. Ali na 
primer resnično vemo, kdaj je naš otrok lačen 
in kdaj zaspan? Kateri prijatelj je zanj dober in 
kateri ne? Ali potrebuje tisto jopico ali ne? Ve-
čina od nas je bila vzgajanih na tak način, da so 
nam odrasli dopovedovali, kaj je za nas dobro 
in prav. Vprašati se moramo, ali nam je bolj po-
membno trmasto vztrajati, da mora otrok nare-
diti tako, kot mi rečemo, ali pa smo pripravljeni 
dati otroku priložnost, da se uči o sebi, skozi 
lastno izkušnjo spoznava, katere odločitve so 
dobre in katere ne. Ne nazadnje gre za odločitev 

klub mama avtonomni, neuklonljivi otroci

Tudi avtonomni otroci potrebujejo ljubezen in pozornost starša.
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»Za navidezno 
držo 'briga me' se 
vedno skriva ranje-

no srce.«

o tem, ali želimo otroka učiti ubogljivosti, ali mu 
želimo dati priložnost, da izgradi trden notranji 
moralno-etični steber in se nauči – in si upa 
– sprejemati odločitve po svoji vesti. 
Ali želimo otroka, ki bo pripravljen 
ravnati na ukaz ne glede na to, 
kaj sam misli o nečem, ali pa že-
limo vzgojiti otroka, ki se bo znal 
upreti in ravnati drugače, če bo 
presodil, da je nekaj v nasprotju 
z njegovo moralo, etiko in vestjo? 
(Iz zgodovine dobro vemo, kam nas 
pripeljejo družbene razmere, v katerih je 
preveč ljudi pripravljenih prehitro zgolj ubogati 
in slediti avtoriteti.) 

To je ključno vprašanje, na katerega si mo-
ramo kot starši odgovoriti. Življenje bo otroku 
namreč prineslo izzive in odločitve, o katerih se 
nam niti ne sanja. Z njimi se bo lahko spoprijel 
le, če bo imel model, kako naj se odloča in rav-
na, da bo v skladu sam s sabo. 

SPREJMIMO OTROKA, KAKRŠEN JE
In sprejeli bomo sebe. Če se med odrašča-

njem ne naučimo slediti sebi, potem smo lahko 
vse življenje žrtve odnosov s svojimi starši. V nas 
je polno žalosti, bolečine, bojazni, strahov, ne-
mira, občutkov krivde, žrtvovanja ... Avtonomni 
otroci nam dajejo priložnost. So naši najboljši 
terapevti: najdostopnejši in najbolj ljubeči – 
ker nas res brezpogojno sprejemajo in ljubijo 
takšne, kot smo. So tudi neposredni in nam 
takoj nastavijo ogledalo. Vprašanje pa je, koliko 
hočemo to videti. In še bolj, koliko smo se prip-
ravljeni potruditi, da dešifriramo njihovo vede-
nje, ki je včasih preoblečeno v tako imenovano 
težavno vedenje. »Pri Familylabu rečemo, da so 
otroci takrat, ko so najbolj težavni, ko je njihovo 
vedenje najbolj problematično, tudi najbolj dra-
goceni za družinski sistem,« pove Gradišnikova. 
Avtonomni otroci kažejo na nevralgične točke 
v sistemu in tudi na boleče točke v nas samih. 
Ko so otroci trmasti, se zadirajo, upirajo – če vse 
to vzamemo osebno in nas zaboli, je to morda 
lahko znak, da smo sami preveč podredljivi in 
premalo asertivni, se znamo premalo uveljavlja-
ti ali pa smo sami nagnjeni k temu, da nasilno 
in sebično uveljavljamo svojo voljo. Zato se je 
dobro ustaviti ter pogledati, kaj se dogaja v nas, 
kadar se nam otrok upre in nam ne sledi. 

V ŠOLI PLAČAJO VISOKO CENO
Kako se avtonomni otroci znajdejo v šoli? 

Ivana Gradišnik: »Praksa kaže, da polovica teh 

otrok v šoli funkcionira brez večjih težav. Odlo-
čijo se, da se jim tam splača podrediti in bolj ali 

manj slediti pravilom. Druga polovica pa se 
tudi tam krčevito postavlja zase, kar se 

po navadi kaže kot zoperstavljanje 
pravilom. Zato plačujejo visoko 
ceno – pa ne samo oni, pač pa 
tudi njihovi starši oziroma vsa 
družina. V šoli taki otroci hitro 
dobijo nalepko, da so vzgojno 

problematični, včasih jih celo dia-
gnosticirajo, v vsakem primeru pa so 

do konca šolanja označeni kot 'nemogo-
či' in postanejo prikladen krivec za vse, kar se 
zgodi. Biti odpadnik te otroke stane fizičnega 
in duševnega zdravja, zadovoljujočega soci-
alnega življenja, učnega uspeha, možnosti za 
optimalen kognitivni in čustveni razvoj. Vse to 
je še posebej boleče in nesmiselno zato, ker so 
avtonomni otroci pogosto rojeni vodje in tisti, 
ki spreminjajo svet ter peljejo družbo naprej. 
Tako s tem, ko spregledujemo eksistencialno 
resničnost teh otrok in kaj nam želijo sporočiti, 
izgubljamo vsi.«

Starši se navadno bojijo povedati otrokom, 
da se v kakšni stvari strinjajo z njimi glede šole. 
Ne želijo rušiti avtoritete učiteljev in šole. Vendar 
pa je po mnenju Gradišnikove učitelj v razredu 
tisti, ki lahko svojo avtoriteto izkazuje ali pa jo 
ruši s tem, ko se vede trmasto, užaljeno, priza-
deto ... »Sem zagovornica tega, da povemo tako, 
kot mislimo, in tako, kot je.« 

POGOVORITE SE
Kako se pogovarjati o zoprnih zadevah na 

način, da se ne izrodi v očitanje, kritiziranje, voj-
no in bitko za premoč? Kako voditi odprti dia-
log? Ivana Gradišnik svetuje, da povemo svojo 
resnico. »Naveličana sem že podpisov, ki jih no-
siš iz šole ... Sram me je, ko mi učiteljica vsakič 
očita to in to ... Žal mi je, da vsako popoldne 
izgubljava čas samo za šolo in naloge, names-
to da bi imela drug od drugega še kaj več. Ali 
lahko kaj narediš glede tega, da bo tega manj? 
Mi lahko pomagaš?« Morda bo otrok odgovoril, 
da ne more, ker ... Ali pa nam bo odgovoril, da bi 
pravzaprav določeno vedenje lahko spremenil. 
Prisluhnimo mu. Otrok bo na odkrito, osebno 
prošnjo odreagiral na način, ki nas bo prijetno 
presenetil, še dodaja naša sogovornica. 

Navede primer triletne deklice, ki se ji je do-
gajalo, da je v vrtcu koga ugriznila. Njena mama 
je vsakokrat morala podpisati obrazec, da je sez-
nanjena s tem njenim motečim in »agresivnim« 

vedenjem. Potem ji je nekega dne rekla, da jo 
je vsakokrat, ko gre ponjo v vrtec, strah, da bo 
spet morala podpisati kakšen formular. Samo to 
ji je rekla, vendar brez jeze, očitanja ali kritičnega 
podtona. Povedala ji je pač resnico o sebi. Od 
takrat deklica ni več nikogar ugriznila. Tako se je 
odzvala na mamino pristno in osebno govorico. 

KAKO POSTAVLJATI MEJE?
Ali se avtonomnemu otroku lahko postavijo 

meje? »Postavljanje meja je nujno. Še zlasti av-
tonomni otroci si želijo vedeti, kdo 'je tukaj šef', 
kdo vodi. Ne zadošča pa, če jim samo pridiga-
mo, da se nečesa 'ne sme' ali 'se ne dela' ali 'ni 
lepo' ali 'ni prav'. Postavljanje mej je temeljna 
življenjska veščina, ki se je moramo naučiti vsi. 
Temeljna konceptualna zmota, ki prinese veli-
ko težav vsem vpletenim, se skriva v vprašanju, 
komu postavljamo meje. Predlagam paradi-
gmatski premik oziroma drugo perspektivo, 
ki pravi, da vsak postavlja svoje meje – dolo-
čamo torej meje okrog sebe, ne okrog drugih. 
Ko meje postavljamo na tak način, kažemo 
otroku, do kod lahko gre. Kažemo pa mu tudi, 
kdo smo (katera so naša stališča, potrebe, želje, 
prepričanja, vrednote). Obenem – in to je mor-
da še posebej pomembno – pa otroka učimo, 
kako se v tem svetu postavljajo osebne meje. 
Ko starše na naših seminarjih vprašamo, česa si 
želijo za svoje otroke, navadno odgovarjajo, da 
bi bili samostojni in samozavestni ter bi se znali 
postaviti zase in bi sledili sebi. Postaviti se zase 
pomeni znati postaviti svojo mejo. Tega pa se 
otrok ne more naučiti, če ga odrasli z zgledom 
učijo, da se meje postavljajo okoli drugega, ne 
okoli sebe. Meje so osebna zadeva. Zato tudi 
ne morejo biti vse enake. Moje meje so dru-
gačne od vaših.« 

Ko pravimo, da otrok preizkuša meje, ker 
jih hoče porušiti, to ni povsem res. Vanje se 
zaletava, ker bi rad videl, začutil, kdo pravza-
prav je oseba, ki stoji za njimi, saj to ni jasno. 
Ko otrok preskuša meje, v resnici tipa, kje smo 
mi. To otroci počnejo navadno takrat, ko ču-
tijo našo notranjo negotovost, ko še sami ne 
vemo, kje smo in kdo smo. To je znamenje 
nam, da se ustavimo in pogledamo, kje smo 
in kaj hočemo. 

Ivana Gradišnik še priporoča, naj bomo do 
svojih otrok jasni, prijateljski in osebni. Otroci 
namreč potrebujejo naše osebno sporočilo, ki 
je jasno izraženo. A tudi takrat ne moremo pri-
čakovati, da bo vedno vse tako, kot hočemo. 
Niti od otrok ne. 
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