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SPOLNA VZGOJA 

Simetinger Gabrijela, Rahne Otorepec Irena 

 

UVOD 

Spolnost je osrednji vidik človekove vseživljenjske izkušnje in vključuje biološki spol, družbeni spol, 

spolne identitete in vloge, spolno usmerjenost, erotiko, užitek, intimnost in razmnoževanje. Spolnost 

doživljamo in izražamo skozi misli, fantazije, želje, prepričanja, stališča, vrednote, vedenja, prakse, 

vloge in odnose. Spolnost sicer lahko vključuje vse omenjene razsežnosti, čeprav človek ne izkusi ali 

izrazi vseh. Na spolnost vplivajo številni vzajemno delujoči dejavniki: biološki, psihološki, družbeni, 

ekonomski, politični, kulturni, pravni, zgodovinski, verski in duhovni.  

Spolnost je razvijajoč proces, ki je vrojen v vsakem človeku. Služi reprodukciji, ki ima osnovo v 

dednem materialu. Razvija se tekom odraščanja in v vseh življenjskih obdobjih. Iz biološke danosti 

dva pomembna okolja vplivata na nadaljnji razvoj in oblikovanje: izvorna družina in določena družba 

in kultura, ki ji oseba pripada. Ta proces strokovno poimenujemo spolna socializacija. 

Spolna vzgoja je celostna, kadar so upoštevani vsi spodaj našteti vidiki spolnosti znotraj osebnih 

vrednot. Vsi vidiki so odvisni in vplivajo drug na drugega.  

 

HOLISTIČEN PRISTOP K SPOLNOSTI 

Spolnost je potrebno umestiti v tako imenovani bio-psiho-socialno-kulturološki model, kjer je 

spolnost, opredeljena kot intimna, interaktivna, spremenljiva spolna izkušnja. Pomembni so 

psihološki, biološki, socialni/relacijski (odnosni) dejavniki ter psihosocialne veščine. Holistična 

spolna vzgoja vključuje: 

1. Področje spolnega zdravja in reprodukcije, ki se nanašata na naša stališča in vedenja do našega 

zdravja in posledic spolne aktivnosti. Vključuje spolna vedenja, anatomijo in fiziologijo, spolno 

prenosljive okužbe, kontracepcijo in prekinitev nosečnosti. 

2. Področje čutnosti, ki vključuje našo stopnjo zavedanja, sprejemanja in uživanja v našem telesu in v 

telesu drugega. 

3. Področje intimnosti, ki ga opredelimo kot način, kako izražamo našo potrebo po bližini z drugo 

osebo. Vključuje skrb za drugega, imeti rad/ljubiti, zaupanje, ranljivost, samo-razkrivanje in zmožnost 

čustvene navezave. 

4. Področje spolne identitete, ki ga opredelimo kot način, kako se doživljamo kot spolna bitja.  

5. Področje seksualizacije, pojasnjuje, kako uporabljamo našo spolnost za vpliv, manipulacijo in 

kontrolo drugih ljudi.  

 

1. Spolno zdravje in reprodukcija 

Reprodukcija in spolno zdravje pomenita sposobnost razmnoževanja in zmožnost narediti zdravo 

fizično in čustveno spolno razmerje. 
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Dejanski podatki o reprodukciji - so nujni za razumevanje, kako moški in ženski reproduktivni sistem 

deluje in kako nastane oploditev. Mladostniki običajno nimajo primernih informacij o svojem in 

partnerjevem/kinem telesu. Potrebujejo informacije, ki so bistvene za sprejetje ozaveščene odločitve 

o spolnem vedenje in zdravju. 

Občutki in stališča - so širokega spektra, ko gre za spolno vedenje in reprodukcijo, še posebej za z 

zdravjem povezane teme kot so spolno prenosljive okužbe (vključno s HIV okužbo) in uporaba 

kontracepcije, splav itd. Pogovor o teh vprašanjih lahko zviša samozavedanje mladostnikov in jih 

opolnomoči, da lahko sprejemajo zdrave odločitve o njihovem spolnem vedenju. 

Vaginalni spolni odnos - je eden najbolj pogostih oblik človeškega spolnega vedenja, ki je sposoben 

ustvarjanja seksualnega užitka in/ali nosečnosti. V programih za mlajše mladostnike, je razprava o 

spolnem odnosu pogosto omejena zgolj na moški – ženska vaginalni spolni odnos, ampak vsi 

mladostniki potrebujejo informacijo o drugih načinih penetracije – oralni in analni. 

Informacije o kontracepciji - razložijo vse razpoložljive vrste kontracepcijskih metod, kako delujejo, 

kako jih je možno pridobiti, kakšna je njihova učinkovitost in neželeni učinki. Poudarjena mora biti 

uporaba kondoma iz lateksa za zaščito pred spolno prenosljivimi okužbami. Otroci in mladostniki 

morajo biti ustrezno poučeni, kako se zaščititi pred nosečnostjo ter spolno prenosljivimi okužbami 

preden se odločijo za spolno aktivnost. 

 

2. Čutnost 

Na telesni ravni je zelo pomembno poznavanje spolnega odgovora, telesne in spolne podobe, ter 

prepoznavanje pozitivnih izkustev užitka in sprostitev spolne napetosti.  

Pri čutnosti je na prvem mestu potrebno razumeti anatomijo in fiziologijo spolnosti, da se v svojem 

telesu počutimo udobno. 

Telesna samopodoba – je občutek privlačnosti in zadovoljstva v svojem telesu, ki vpliva na različne 

vidike življenja. Mladostniki pogosto izberejo medijske osebnosti kot standard, kako naj izgledajo. 

Nezadovoljstvo jim povzroča, če njihove telesne značilnosti odstopajo od družbeno promoviranih. 

Izkustvo užitka in sprostitev spolne napetosti – čutnost omogoča užitek, ko se dotikamo svojega ali 

telesa drugega in nam skozi spolni odgovor pomaga sproščati spolno napetosti med masturbacijo ali s 

spolno izkušnjo z drugo osebo ali osebami. 

Potreba po dotiku (angl. skin hunger) – je prvinska potreba po dotiku in objemu na ljubeč način. V  

obdobju adolescence mladostniki prejemajo manj dotikov od staršev kot so jih vajeni v otroštvu, zato 

to zadovoljujejo pri vrstnikih. Pomembno je, da jih ozaveščamo, da ni potreben spolni odnos za 

zadovoljitev te potrebe.    

Doživljanje telesne privlačnosti - center čutnosti in privlačnosti do drugih ni v genitalijah, ampak je v 

naših možganih. Tukaj izvirajo nerazložljivi mehanizmi, ki so odgovorni za spolno privlačnost, kar 

mlade velikokrat zbega. 

Fantazije - možgani nam dajejo tudi zmožnost doživljati fantazije o spolnih vedenjih in izkušnjah. 

Mladostniki pogosto potrebujejo pomoč pri razumevanju spolnih fantazij, ki jih doživljajo in so 

normalne ter ni treba, da jih udejanjijo. 
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3. Spolna intimnost 

Intimnost se nanaša na odnosnost, ker vsebuje med drugim zmožnost posameznika za 

prepoznavanje, razumevanje in izmenjavo lastnih čustev in občutkov (tudi seksualnih) v odnosu z 

drugo osebo. Beseda intimnost je povezana z razumevanjem, čustvovanjem, domačnostjo in 

zasebnostjo. Vzajemna intimnost obogati medosebne odnose. Medtem ko čutnost opredeljuje 

telesno bližino, se intimnost osredotoča na čustveno bližino. Intimnosti vključuje:    

- Imeti rad ali ljubiti drugo osebo  – pomeni zmožnost čustvene navezanosti ali bližine z drugo 

osebo. 

- Čustveno tvegati – pomeni, da oseba zmore iskreno in zaupljivo razkrivati in deliti svoje 

občutke ter misli z drugimi, kljub možnosti, da druga oseba ne čuti tako.  

Kot spolna bitja imamo lahko intimnost z ali brez spolnih odnosov. V celostnem in zrelem 

romantičnem partnerskem odnosu med dvema, izražanje spolnosti pogosto vključuje oboje – 

intimnost in spolno aktivnost. Intimnost, ki se ustvarja preko vzajemne skrbi s pomočjo dobre 

komunikacije, ni vedno del spolnih izkustev mladostnikov oz. mladostnic.  

 

4. Spolna identiteta 

Področje identitete pove, kdo smo ter kako razložimo in izrazimo drugim, kako se vidimo kot spolna 

bitja, kdo nas privlači, kakšni načini spolnih praks nas vzburjajo in nam prinašajo užitek.  

Identiteta spola – zavedanje ali si moški ali ženska. Večina otrok se tega zave pri starosti dveh let.  

Spolne vloge - so pričakovanja kulture, kako naj se »vedejo« moški oziroma ženske. Delno je vloga 

vezana na fiziologijo telesa (moški producirajo spermo, ženske rojevajo). Vse ostale stvari so 

kulturološko določene. Na primer v naši kulturi samo ženske nosijo krila, v drugi so dovoljena tudi 

moškim. Za mladostnika, je zelo pomembno, da razume kulturološki vidik spolne identitete, ker se v 

tem obdobju pritiski staršev in vrstnikov večajo v smeri poudarjene moškosti ali ženstvenosti.  

Dekleta in fantje potrebujejo pomoč, da ubesedijo in ozavestijo doživljanje spolnih vlog.  

Spolna usmerjenost - označuje čustveno, romantično in/ali spolno privlačnost do drugih oseb: do 

istega (homoseksualnost), nasprotnega (heteroseksualnost) ali obeh spolov (biseksualnost).  

- Spolna usmerjenost se začne izražati v obdobju adolescence.  

- Ocenjuje se, da je v splošni populaciji med 3 do 10 odstotkov oseb homoseksualnih.  

- Ne glede na spolno usmerjenost imajo mladostniki pogosto spolno izkušnjo ali fantazije 

vezane na osebo istega spola, kar je del normalnega spolnega vedenja. 

- Zaradi negativnih družbenih sporočil, povezanih z istospolno usmerjenostjo, mladostniki 

potrebujejo podporo pri raziskovanju in sprejemanju svoje spolne usmerjenosti. 

 

5. Seksualizacija  

S seksualizacijo opredeljujemo, kako uporabljamo našo seksualnost v pozitivnem in negativnem 

smislu: flirtanje, zapeljevanje, manipulacija ali kontrola drugih ljudi, odtegovanje spolnega stika, 

spolno nadlegovanje, zloraba, incest in posilstvo. Mediji imajo s svojo sporočilnostjo pozitivno in 

negativno vlogo. Mladostniki morajo vedeti, da jih nihče ne sme spolno izkoriščati. 



 4 

Učenje na področju seksualizacije naj bi pomagala mladostnikom, da se naučijo samozaščite pred 

zlorabo spolne moči.     

 

Literatura: 

 Carlos S, Osorio A, Calatrava M, Lopez-del Burgo C, Riuz-Canela M, de Irala J. Project 

YOURLIFE (What young people think and feel about relationships, love, sexuality, and related 

risk behavior): Cross-sectional and longitudinal protocol. Front Public Health 2016;4:28. 

Published online, 22 Feb, 2016. 

 Circles of Sexuality. Life Planning Education, Advocates for Youth, Washington, DC, 2017. 

 Gable D. Circles of sexuality from the work of Dennis Dailey (1981).Planned parenthood. 

Centre of Pennsylvania.  

 Hillman J. An introduction including media, boomer, and cross-cultural perspectives. In: 

Hillman J, ed. Sexuality and aging. New York: Springer Science+ Business Media, 2012:10-11. 

 de Irala J, Osorio A, Carlos S, Ruiz-Canela M, Lopez-del Burgo C. Mean age of first sex: Do they 

know what we mean? Arch Sex Behav. Published online, 27 May, 2011. 

 Levine SB. What patients mean by love, intimacy, and sexual desire. In: Levine SB, Risen CB, 

Althof SE, eds. Handbook of clinical sexuality for mental health professionals. New York: 

Brunner-Routledge, 2003:21-37. 

 McCarthy B, Thestrup M. Men, intimacy, and eroticism. J Sex Med 2009;6:588-94. 

 Levine SB. The first principle of clinical sexuality. J Sex Med 2007;4:853-4. 

 Risen CD. Listening to sexual stories. In: Levine SB, Risen CB, Althof SE, eds. Handbook of 

clinical sexuality for mental health professionals. New York: Brunner-Routledge, 2003:3-21. 

 https://www.plannedparenthood.org/learn/parents 

 https://www.ncbi.nlm.gov/pmc/articles/PMC4761899/ 

 https://www.advocatesforyouth.com/for-professionals 

https://www.plannedparenthood.org/learn/parents
https://www.ncbi.nlm.gov/pmc/articles/PMC4761899/
https://www.advocatesforyouth.com/for-professionals

