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Razvajanje je 
način vzgajanja, 
tesno povezan s 
pomanjkanjem meja 
in izkazovanjem 
pretirane pozornosti, 
zaščite otroka. 
Starši, ki razvajajo, 
otroka precenjujejo, 
poveličujejo njegove 
sposobnosti in mu 
tudi preveč dovolijo.  
Razvajamo takrat, 
ko ne »vadimo« 
pomembnih življenjskih 
veščin prenašanja 
frustracij, spoštovanja 
meja in pravil, 
vztrajnosti in krepitve 
notranje motivacije 
pri doseganju ciljev. 
Razvajen otrok je zato 
prikrajšan v mnogih 
pogledih, predvsem 
v smislu obrambnih 
sposobnosti pri 
prilagajanju na 
omejitve, stres in 
frustracije.
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Kdaj postaviti zdravo mejo
Pri odgovoru na to vprašanje se moramo najprej naučiti razliko-
vati med otrokovimi potrebami in željami. Otrok ve, da za svoj 
razvoj potrebuje igro, ne ve pa, da ne potrebuje vseh igrač, ki  
si jih želi. Razvajanje ni, če mu nudimo obilje v stvareh, ki jih za-
res potrebuje, razvajamo pa, če popuščamo pri uresničevanju 
želja. Pomagajmo otroku razumeti, kaj potrebuje in česa si želi. 
Pri željah pa mu ponudimo priložnost, da se zanje potrudi.

Pri postavljanju meja moramo imeti tudi realna pričakovanja in 
biti pristni do sebe ter otroka. Vedeti moramo, od kod njegovo 
(neprimerno) vedenje izvira, kaj je zanj dobro, kaj ni,  potem pa 
to znanje vpeljati v prakso. Normalna popustljivost je del zdrave 
vzgoje, mora pa biti posledica premišljene odločitve oz. zav-
estnega kompromisa z otrokom. Tudi s sklepanjem kompromi-
sov  ga učimo sodelovati, iskati rešitve. Njegovo protestiranje, 
preizkušanje meja ob tem je normalno, zdravo, saj predstavlja 
pomembno veščino, ki jo bo potreboval vse življenje. Otrok, 
ki trmasto vztraja, se ne bori proti nam, ampak zase. Zato 
njegovega izsiljevanja ne jemljimo osebno. Če se odzivamo 
pretirano čustveno, impulzivno in prizadeto, namesto umirjeno 
in z razmislekom, otroku onemogočimo, da bi se lahko ukvarjal 
s sabo in lastnimi čustvi, saj ga »prežame« naš (pretiran) odziv 
nanj.

Pomembna realna pričakovanja in zdrava prepričanja o vzgoji 
so tudi, da:

• z izkazovanjem ljubezni ne razvajamo;

• razvajanje ne nastane zaradi preveč (količine) ljubezni, 
temveč kot posledica neustreznega (načina) izkazovanja 
ljubezni;

• otroka nimamo raje, če mu več dovolimo.

Če enačimo ljubezen s tem, da otroku več dovolimo, je to ne-
varno za naš odnos z njim. Kot je nevarno tudi, če popuščamo, 
da bi se izognili konfliktu z njim ali ker želimo biti boljši starš. 
Bistveno je, da ne popuščamo oz. vztrajamo iz napačnih razl-
ogov in se vprašamo: zakaj otroku rečemo ne in kaj ga želimo 
s tem naučiti?

Prototip razvajenega 
otroka

Razvajen otrok je zahteven otrok, ki ne-
prestano išče pozornost, je egocentričen, 
težko vodljiv, ne zna poslušati drugih, je 
pogosto osamljen, težko sodeluje v skupi-
ni. Je nesamostojen, odvisen od staršev, 
zunanjih nagrad, pohval in odobravanja. 
Manjka mu vztrajnosti, stvari dela po 
“liniji najmanjšega odpora”, pri doseganju 
ciljev pa ne dosega pravega zadovoljstva. 
Njegovo zadovoljstvo je plitvo, za cilje ni 
pristno motiviran, zanje ni zagnan. Vse mu 
je brez veze. Je osebnostno neizpolnjen, 
nesrečen, ranljiv, neodporen na kritike in 
neuspeh. Smisel in zadovoljstvo nam daje 
premagovanje ovir, ne doseganje cilja 
samo po sebi, česar starši, ki razvajajo, 
otroku ne omogočijo –, da bi ovire prema-
goval z vlaganjem truda v svoj uspeh ali 
nagrado.

Česa si otrok v resnici želi
Otrok, ki mu starši dovolijo, da s svoji-

mi željami usmerja življenje družine, 
je v resnici v sebi nezadovoljen, 
odločanje doživlja kot pritisk 
in breme, ki presega njegove 
zmožnosti. Zanj je enostavneje, 

če namesto njega odloči drug, le 
občutek mora imeti, da ga ta jemlje 

resno. Najbolj varnega se počuti ob 
odraslem, ki zna ob njem pristno izražati 
svoja čustva in prevzeti odgovornost, pa 

čeprav včasih reče ne. Potrebuje odra-
slega, ki zdrži ob njem in njegovih 
neprijetnih občutkih, jih ne zanika ali 
minimizira in ohranja meje in se ne 
pusti manipulirati njegovim željam.
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Zaključek: 
zaupajmo otroku!

Vzgoja staršev sooblikuje 
otrokove možgane in 
omogoča (ali onemogoča) 
izkušnje razočaranja in 
(začasnega) neuspeha. Le 
tako otrok krepi čustveno 
odpornost in se prilagaja na 
stres. Če mu to omogočimo, 
mu predajamo realno 
sporočilo – da je svet varen 
kraj, kjer lahko poskuša, 
pade in se ponovno pobere. 
S tem se uči predvidevanja, 
samostojnosti, vztrajanja.  
S pretiranim razvajanjem 
pa predajamo nasprotno 
sporočilo: da svet ni varen 
kraj, da ga moramo mi čuvati 
pred njim in da mu ne 

zaupamo, da zmore sam.

Kako postavimo mejo
Meje moramo postaviti s prevze-
manjem odgovornosti nase, se 
izražati na oseben (subjektiven) 
način in otroka ne kritizirati. 
Namesto da govorimo o pravilih 
in dajemo zahteve, se izražajmo 
z »jaz stavki« (»Hočem/nočem 
…«), izogibajmo pa se rutinskim 
odgovorom. Otroci radi spoštujejo 
ljudi, ne marajo pa upoštevati 
pravil in zahtev. Izražajmo pozi-
tivna pričakovanja, ne negativnih. 
Ko se odločimo reči »ne«, to 
recimo odločno, jasno in glasno 
in ne imejmo slabe vesti! Če 
imamo občutek krivde ali mislimo, 
da smo slabi starši, se moramo 
posvetiti tem občutkom pri sebi in 
razmisliti, od kod izvirajo, kako vplivajo na našo vzgojo in otrokov 
razvoj.

Kaj se z otrokom dogaja ob zavrnitvi
Vsak otrok gre takrat skozi proces razočaranja in žalovanja. 
Gre za naraven in nujen proces, ki ga mora doživeti, večkrat in 
vedno znova, da razvije prilagoditvene veščine. Čutiti mora ne-
prijetnost, da se lahko nauči ravnati z njo. Ko se zgodi, procesa 
žalovanja ni dobro motiti ali otroka tolažiti. Pustimo, da »izžaluje«, 
se razjoka in bodimo zgolj prisotni, do ponovne vzpostavitve 
ravnovesja oziroma stanja samopomiritve. Če nam je težko, ga 
pustimo samega ali mu pomagajmo z razlaganjem čustev. S tem 
ne popuščamo niti se ne odrekamo lastni avtoriteti, temveč z 
otrokom navežemo stik in mu pomagamo, da se umiri.

Če popuščamo, otroku sporočamo, da nismo zmožni zdržati svo-
jih občutkov (npr. krivde) in njegovih neprijetnih občutkov (npr. 
razočaranja), zato tudi otrok tega procesa ne more izpeljati pri 
sebi. Ni potrebno, da  vsakič doživi ta proces (od razburjenosti 
do samopomiritve), je pa nujno, da to izkušnjo ima, saj brez nje 
ne bo znal predelati občutkov razočaranja, ki jih bo potlačil, se 
obračal stran od njih ali jih skušal »utišati« drugače. Z izkušnjo 
tega procesa bo mehanizem samopomiritve lahko pretvoril v 
lastne, notranje mehanizme spoprijemanja in razvil notranjo 
čustveno regulacijo. Mehanizme, ki sestavljajo čustveno inteli-
gentnost in predstavljajo osnovo duševne odpornosti otroka na 
stres.
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