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Naloga obravnava zelo aktualno in znanstveno še precej neraziskano temo med-
generacijskega prenosa sramu in posledic, ki jih ima neregulirani sram na življenje 
in na razvoj posameznika. Ustrezno regulirani in operativni sram je namreč temelj 
in hkrati pogoj zdrave iniciative in s tem tudi celostnega razvoja posameznika in 
njegovega suverenega vstopanja v medosebne odnose. Hkrati pa je sram, organ-
sko gledano, tudi regulator aktivacije parasimpatetičnega in simpatetičnega živ-
čevja, ki omogoča ustrezno regulacijo preostalih čustvenih reakcij in sposobnosti 
za soočanje s stresom. Vsi ti mehanizmi se pri otroku seveda razvijejo izključno 
skozi izkušnje, ki jih ima v vsakodnevnem stiku z odraslimi, torej s starši in z dru-
gimi skrbniki. Zato je v načinu regulacije iniciative pri posamezniku mogoče pre-
poznati vzorce primarnih odnosov in njihov domet. Prvič se ti vzorci bolj ali manj 
uspešno reguliranega sramu in s tem tudi bolj ali manj funkcionalno oblikovane 
iniciative pokažejo prav v razvojnem obdobju prehoda iz otroškosti v odraslost, 
torej iz asimetrične navezanosti v bolj simetrično navezanost, se pravi: nekje ob 
izteku pubertete, torej ob koncu srednjega šolanja. Takrat je posameznik že spo-
soben več samorefleksije, predvsem pa se ob vrstnikih že izoblikuje njegov stil 
vedenja in izbire bolj ali manj tveganih ravnanj. Avtor naloge se je zato osredoto-
čil prav na to razvojno obdobje.

Naloga je razdeljena na pet poglavij, v katerih avtor podrobno prikaže naravo 
in dinamiko razvoja in delovanja sramu ter njegovega formiranja in prenosa skozi 
medosebne odnose. V raziskovalnem delu pa empirično razišče in ponazori to di-
namiko še s konkretno dostopnih vidikov.

Zaradi težko dostopne in izmuzljive narave sramu je znanstveno raziskovanje 
tega fenomena zahtevno in hkrati tudi polno presenečenj. Avtor se je teme lotil 
zelo previdno in metodološko korektno, s široko kvantitativno raziskavo družin 
srednješolcev. Na populaciji osemnajstletnih dijakov in dijakinj ter njihovih staršev 
je s testoma TOSCA in FACI8 ugotavljal, kako se sram kaže pri vsaki generaciji in 
ali se medgeneracijsko neposredno prenaša. 

Rezultati raziskave so pokazali, da se sram pri različnih spolih kaže zelo različno. 
Medgeneracijski prenos sramu se je izkazal za zelo kompleksen proces, ki ni ne-
posredno in preprosto viden, se pa pokaže na posameznih segmentih vedenja in 
doživljanja. Odprl se je vpogled v globino doživljanja dijakov in dijakinj. Tako na 
primer dijaki in dijakinje, ki so bolj nagnjeni k sramu, pogrešajo več fleksibilnosti 
in povezanosti v družinah. Tudi pri trditvah v zvezi s pogrešanjem sodelovanja v 
družini in v zvezi s skupnim odločanjem, s pogovorom, z upoštevanjem posame-
znika obstaja korelacija z nagnjenostjo k sramu in k eksternalizaciji. Dijakinje, na-
gnjene k eksternalizaciji sramu, se odločijo za zgodnejše spolne odnose, dijaki, 
nagnjeni k eksternalizaciji sramu, pa pogosteje pijejo alkohol. Pri starših se sram 
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povezuje s področjema denarja in izobrazbe in z odločitvijo za obiskovanje šole za 
starše.

Avtor na podlagi poglobljenega poznavanja širokega spektra znanstvene litera-
ture o sramu in o vlogi sramu v razvoju posameznika in družine sklene, da je sram 
izredno intenzivno in neprijetno izkustvo, da pa je prav zaradi svoje opozorilne 
funkcije nujno potreben in igra pomembno vlogo tako v zdravem razvoju posame-
znika kakor v odraslem delovanju in v medosebnih odnosih. Privede nas do spo-
znanja drugačnosti, odtujenosti in vodi v smeri svoje lastne posebnosti. Mati z 
regulacijo sramu pomaga otroku na poti gradnje identitete in osamosvojitve. Ob 
izgubi stika z materjo je otrok v izolaciji in osami nezmožen razviti svoj jaz in po-
stati samostojen. Kadar je sram preveč pogost in nereguliran (preveč intenziven 
in trajen), postane za posameznika strupen. Tako se sram pozneje v življenju kaže 
kot razkol znotraj sebe in v odnosih. Sram vedno zadeva kvaliteto jaza, zato posa-
meznik sebe doživlja kot manjvrednega in pohabljenega. 

Sram ima osrednjo vlogo v delovanju družinskih sistemov, saj določa poveza-
nost, bližino in fleksibilnost v odnosih. Zato je prav soočanje s sramom in tudi do-
bro poznavanje njegove dinamike in regulacije ena od prioritetnih nalog razvojne 
znanosti ter tudi terapevtskih in pedagoških praks.

Naloga je tako odprla vstop na novo področje razumevanja človekovega delo-
vanja in s svojimi spoznanji omogočila bolj poglobljeno in znanstveno podprto 
razmišljanje o vzgoji, usmerjeni v optimalni razvoj otroka.
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