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POVZETEK
Naslov: Vpliv stresa na odnos posameznika do izobraževanja

Diplomsko delo obravnava stres in spoprijemanje z njim kot pomembnim dejavnikom
na posameznikovi formalni izobraževalni poti. V teoretičnem delu najprej predstavimo
formalno in neformalno izobraževanje ter njun pomen. Opredelimo motivacijo in
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različne motive za izobraževanje, ki pomembno pripomorejo k osebnostni rasti
posameznika in vplivajo na njegovo izobraževanje. Opišemo tudi ovire za
izobraževanje, ki lahko povzročajo stres. Nadalje opredelimo stres in stresorje, vrste
stresa, spoprijemanje s stresom in posledice delovanja stresa. Predstavimo tudi
osnovni koncept in načela teorije življenjskega poteka in kako lahko stres vpliva na
življenjski potek posameznika. Še posebej se posvetimo vplivu stresorjev iz socialnega
okolja na izobraževanje posameznika. Natančneje analiziramo stresorje, ki izhajajo iz
družinskega in šolskega okolja. Predstavimo tudi pomen medvrstniškega nasilja kot
pomemben vir stresa.
V empiričnem delu predstavimo izsledke kvalitativne raziskave, ki smo jo s pomočjo
polstrukturiranega intervjuja izvedli s tremi odraslimi osebami, ki spregovorijo o
stresnih situacijah (v družinskem in šolskem okolju), s katerimi so se nenehno
srečevale v času svojega rednega formalnega izobraževanja. Iz njihovih intervjujev
ugotovimo, kako so lahko težke socialne razmere, v katerih živijo posamezniki,
konfliktni odnosi v družini, vrstniško nasilje ipd. pomembni povzročitelji stresa v
obdobju formalnega izobraževanja in kako lahko takšne stresne situacije pomembno
vplivajo na oblikovanje odnosa posameznika do učenja in izobraževanja nasploh. Iz
pridobljenih podatkov sklepamo, da je ključni dejavnik pri razvijanju strategij
uspešnega soočanja s stresom, zlasti pri otrocih in mladostnikih v času šolanja,
pravočasna in ustrezna pomoč in podpora iz okolja (družinskih članov, učiteljev in
drugih strokovnih delavcev, vrstnikov, prijateljev itn.), kar pomembno vpliva tudi na
reševanje stresnih situacij v dobi odraslosti.

Ključne besede: formalno izobraževanje, ovire v izobraževanju, stres, strategije
premagovanja stresa, socialno okolje, medvrstniško nasilje.

ABSTRACT

Title: Stress and its Influence on Individual's Attitudes towards Education

The present diploma examines stress and coping with stress as important factors on
individual's educational pathway. In the theoretical part of diploma we first introduce
formal and non-formal education and its importance. We further define motivation
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and various motives for education which can have marked influence on personal
growth and education. We also deal with barriers to education which can result in
stress. We then describe stress, stressors, types of stress, coping with stress and
outcomes of the stress process. We outline basic concepts and principles of the life
course theory and the impact stress has on individual's life course. We look closely at
stressors originating from family and school environments which can affect
individual's education. Finally we emphasize the importance of peer violence as a
source of stress.
In the empirical part of diploma the results of qualitative research are presented. We
conducted semi-structured interview with three adult persons who spoke about their
stressful situations in family and school environments during regular formal
education. We learn from their interviews how difficult social circumstances, family
conflicts and peer violence to which an individual is exposed represent significant
sources of stress and how such stressful situations can critically form individual's
attitudes towards learning and entire education. We conclude from gathered data that
timely and appropriate help and support children and adolescents during their
schooling period receive from social environment (family members, teachers and
other school professionals, peers, friends etc.) are crucial in developing successful
coping strategies. These can significantly determine how they will handle stressful
situation later in adulthood.

Keywords: formal education, barriers to education, stress, coping strategies, social
environment, peer violence
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I.

UVOD

Stres spremlja človeka, odkar obstaja kot družbeno bitje. Vsako socialno okolje in
kulturni model ustvarjata pogoje za nastanek različnih oblik stresa (Kosović 1989, str.
13−14).
Danes se s stresom srečujemo na različnih področjih življenja. Stres obravnavajo
različne vede, tako biološke kot tudi družboslovne. O stresu se izčrpno razpravlja na
področju zdravstvenih ved pa tudi na področju ekonomije, politike, gospodarstva in
izobraževanja. V poljudni literaturi najdemo več nasvetov in priporočil, kako se izogniti
stresu, se z njim spoprijemati ali ga celo odstraniti. V tem diplomskem delu pa nas bo
zanimalo, kako strokovna in znanstvena literatura opisuje stres, saj ga bomo
obravnavali kot pomemben dejavnik na posameznikovi izobraževalni poti.
Diplomsko delo je razdeljeno na teoretični in empirični del. Prvo poglavje teoretičnega
dela bomo namenili izobraževanju. Opredelili bomo pomen formalnega in
neformalnega izobraževanja ter izpostavili njune bistvene značilnosti. V drugem
poglavju teoretičnega dela se bomo posvetili pomenu motivacije, motivom in oviram
za izobraževanje. Na kratko bomo predstavili bistvene značilnosti motivov (notranjih in
zunanjih, pozitivnih in negativnih, zavednih in nezavednih ter osebnih in družbenih
motivov). V nadaljevanju bomo opisali tudi bistvene značilnosti ovir za izobraževanje.
Tretje poglavje teoretičnega dela bo namenjeno predstavitvi stresa (opredelitvi stresa
in stresu sorodnih pojmov). Opredelili bomo stresorje in vrste stresorjev ter vrste stresa
(pozitivni, negativni in socialni stres). Opisali bomo potek stresa in odzivanje na stres
ter spoprijemanje z njim. Posameznik je na svoji življenjski poti nenehno izpostavljen
različnim stresnim dogodkom (dražljajem iz okolja), ki povzročajo različne vrste stresa.
Življenja brez stresa ni. Število, intenziteta in trajanje stresorjev na eni strani ter
lastnosti in sposobnosti posameznika na drugi strani določajo, ali bo stres, ki ga
stresorji izzovejo v človeku, pozitiven ali negativen.
Doživljanje stresa v času formalnega in neformalnega izobraževanja ter spoprijemanje
z njim, zlasti z negativnim stresom, predstavlja pomembno izkušnjo posameznika, ki
lahko pomembno vpliva na njegovo izobraževalno pot.
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V četrtem poglavju teoretičnega dela bomo obravnavali stres v kontekstu življenjskega
poteka. Kot pravita Elder in Giele (2009, str. 18), si danes težko zamislimo raziskovanje
življenjskih dogodkov brez raziskovanja življenjskega poteka, saj stresorji vplivajo na
življenje ljudi, življenjski prehodi pa zahtevajo prilagoditev, to pa povzroča stres (prav
tam). V zadnjem poglavju teoretičnega dela bomo pozornost namenili stresorjem
povezanim s socialnim okoljem, ki je vir socialnega stresa. Predstavili bomo družino in
šolo ter učitelje in vrstnike kot vire stresa.
Ena od manifestacij stresa je nedvomno zmanjšana motivacija za nadaljnje
izobraževanje, o tem piše več avtorjev (Knox 1989; Sork in Caffarella 1989; Craton
2000; Brookfield 1986 v Mohorčič Špolar idr. 2005, str. 36)
V empiričnem delu si bomo za raziskovalni problem zastavili preučevanje vzrokov in
manifestacij stresa skozi formalno in neformalno izobraževanje posameznika. Iskali
bomo tiste stresorje, ki so še posebej dejavni in pomembni v času formalnega
izobraževanja (vpliv šole, učiteljev in sošolcev) in neformalnega izobraževanja
(družina, vrstniki zunaj šole) ter njihov vpliv na izobraževalno pot posameznika.
Zanimalo nas bo tudi prenašanje tenzij iz enega izobraževalnega obdobja v drugo ter
možno kopičenje stresa na izobraževalni poti posameznika.

Namen in cilj diplomskega dela je opredeliti pomen stresa in ugotoviti, kako ta vpliva
na posameznikovo nadaljnje izobraževanje. Naš namen je odkriti in spoznati
povezanost stresa in motivacije za izobraževanje, odkriti, kakšne so posledice stresa
in ovire za izobraževanje posameznika. Cilj je opredeliti vrste stresa, potek in
mediatorje stresa, pri tem pa opisati posledice stresa na fizično in mentalno zdravje.
Cilj je prikazati pomen teorije življenjskega poteka, ugotoviti, kako stres vpliva na
življenjski potek posameznika ter opredeliti vpliv stresorjev iz socialnega okolja na
izobraževanje posameznika. Glavni cilj raziskave je raziskati in s pomočjo
polstrukturiranih intervjujev ugotoviti, kako stres v življenjskem poteku posameznika
vpliva na njegovo izobraževanje.

Diplomsko delo bo temeljilo na primarnih in sekundarnih strokovnih in znanstvenih
virih. Za teoretični del diplomskega dela bomo uporabili deskriptivno metodo
raziskovanja, s katero bomo odkrivali bistvene opredelitve formalnega in neformalnega
izobraževanja, pomen motivacije, motivov in ovir za izobraževanje. Z deskriptivno
metodo, kot omenja Sagadin (1991, str. 29), ugotavljamo stanje pedagoškega polja,
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pri čemer ga vzročno ne pojasnjujemo. S to metodo bomo tudi opisali teorijo
življenjskega poteka in stresorje, kot so družina, šola, učitelji in vrstniki. Teoretični del
bomo podkrepili z empiričnim delom, ki bo temeljil na polstrukturiranem intervjuju s
tremi odraslimi osebami. V empiričnem delu bomo na podlagi podatkov, pridobljenih s
polstrukturiranimi intervjuji, poskušali poiskati in analizirati stresorje in posledični stres
ter vpliv le-tega na odnos do izobraževanja in doseženo stopnjo izobrazbe.

II.

1

TEORETIČNI DEL

FORMALNO IN NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE

1.1 Formalno izobraževanje in njegove značilnosti

Kot piše Muršak (2012, str. 32), izraz formalno izobraževanje (angl. formal learning)
opredeljuje proces učenja, ki vodi k pridobitvi formalne, javnoveljavne izobrazbe, s
čimer se spreminja posameznikov izobrazbeni in kvalifikacijski status. Posledično
posameznik pridobi javnoveljavno diplomo, spričevalo ali certifikat. Formalno
izobraževanje poteka v organiziranem in strukturiranem okolju (v šoli oz. centru za
izobraževanje ali na delovnem mestu) in je glede na cilje, čas in vire izrecno pojmovano
kot učenje ali izobraževanje. Z učenčevega vidika je formalno izobraževanje načrtno
in vodi k vrednotenju in formalnemu potrjevanju izkazanih rezultatov učenja (prav tam).
Slovarček Terminologija izobraževanja odraslih opredeli formalno izobraževanje kot
(Jelenc 1991, str. 30):
1. Strukturirano, kronološko urejeno izobraževanje, ki ga organizirajo osnovne,
srednje šole ter univerze ali specializirane tehniške visoke šole v posebnih
programih za študente s polnim študijskim časom. Izraz se uporablja tudi za
označitev vrste ustanov, na katerih poteka takšno izobraževanje.
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2. Vsako formalno strukturirano in sosledično organizirano izobraževanje, v
katerem sta jasno opredeljeni učiteljeva in učenčeva vloga, učitelj vodi
izobraževanje in je odgovoren za učenčevo izobraževanje.
3. Izobraževalni programi, ki zahtevajo vpis in registracijo učencev.
M. Govekar-Okoliš (2000, str. 31) pravi, da s formalnim izobraževanjem ugotavljamo
legalizacijo znanja in pridobitev dokumentov.
V Kurikulu na nacionalni in splošni ravni v poklicnem in strokovnem izobraževanju
(2006, str. 13) navajajo, da je formalno izobraževanje institucionalizirana, sistematična
vnaprej načrtovana in organizirana izobraževalna aktivnost, ki jo sestavljajo
izobraževalni programi z jasno opredeljenim ciljem, katerega rezultat je javnoveljavna
kvalifikacija (prav tam).
Če pogledamo v evropskem merilu, je pojem formalnega izobraževanja najbolj
natančno opredeljen v Sloveniji, saj zajema samo izobraževalne programe, ki se
končajo s pridobitvijo stopnje formalne izobrazbe na vseh ravneh in področjih
izobraževanja (Ivančič idr. 2010, str. 19−20). Razlog temu je uzakonjen enotni sistem
poklicnega izobraževanja mladine in odraslih. Način pridobivanja formalne izobrazbe
najpodrobneje opredeli Zakon o poklicnem in strokovnem izobraževanju (Zakon o
poklicnem in strokovnem izobraževanju 1996, 2006). Predvsem pa so slabo razvite
različne izobraževalne poti in sistemske povezave formalnega in neformalnega
izobraževanja.
Zakon o poklicnem izobraževanju določa, da si odrasli lahko pridobivajo izobrazbo po
naslednjih poteh:
a) v programih za mladino, ki se v izvedbenem delu prilagodijo glede na potrebe
in posebnosti odraslih;
b) v posebnih programih za odrasle;
c) z izpiti;
č) po delih izobraževalnega programa. (prav tam).
Najbolj uveljavljen način je način izobraževanja po izobraževalnih programih za
mladino, ki se prilagajajo na izvedbeni ravni.

12

Formalno izobraževanje omogoča pridobivanje stopnje izobrazbe in široko prenosljivih
kvalifikacij. S tem je zagotovljena večja stabilnost dela in zaposljivost (Mirčeva in
Radovan 2014, str. 17).
V Kurikulu na nacionalni in splošni ravni v poklicnem in strokovnem izobraževanju
(2006, str. 13) navajajo naslednje značilnosti formalnega izobraževanja:
 ima praviloma določeno trajanje;
 hierarhično strukturo s kronološkim zaporedjem letnikov in stopenj;
 jasno definirane vstopne pogoje;
 formalni vpisni postopek;
 izvajajo jih vrtci, šole, fakultete in drugi vzgojno-izobraževalni zavodi;
 formalno izobraževanje daje formalno, javnoveljavno izobrazbo;
 daje javnoveljavno diplomo, spričevalo, certifikat. (prav tam)
Jelenc (2008, str. 13) navaja naslednje značilnosti formalnega izobraževanja:
 večja stopnja formaliziranosti izpeljave izobraževanja (strukturiranost
programa, sosledičnost poteka, učiteljeva kvalifikacija, ugotavljanje
učinka);
 verifikacija izvajalca ali programa (spričevalo/izkaz za stopnjo in/ali vrsto
dosežene izobrazbe ali kvalifikacije).
Iz omenjenih interpretacij spoznamo, da je formalno izobraževanje v svojem delovanju
strukturirano, usmerjeno v prihodnost, predvsem pa tudi togo. Pri formalnem
izobraževanju gre za prenos standardiziranega znanja (učni načrti, ki morajo biti
potrjeni s strani pristojnega ministrstva), udeleženci so točno določeni s starostjo in s
stopnjo izobrazbe. Glavna značilnost formalnega izobraževanja je ta, da udeleženci
ob koncu izobraževanja prejmejo spričevalo, certifikat, diplomo, ki je pogoj za
napredovanje.
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1.2 Neformalno izobraževanje
Pojem neformalno izobraževanje je leta 1968 vpeljal Philip Coombs in zapisal, da je
»neformalno izobraževanje

vsaka organizirana izobraževalna dejavnost zunaj

formalnega sistema – pri tem ni pomembno, ali deluje samostojno kot pomemben del
neke širše skupnosti, ki je namenjena izbranim učencem in zadovoljuje določene učne
smotre«. (Jelenc 1991, str. 56)
Tudi Jarvis (1997, str. 169–170) opredeli neformalno izobraževanje odraslih kot tisto,
ki poteka zunaj formalnih izobraževalnih institucij oz. zunaj formalnega sistema
izobraževanja. Značilnost tega je, da se lahko pojavi v različnih oblikah, kot so na
primer študijski krožki, trening za osebni razvoj ipd., saj se pojavlja skozi vzgojne
funkcije nekaterih gibanj in interesnih skupin.
Neformalno izobraževanje ne vodi do javnoveljavne (formalne) izobrazbe in ne daje
spričeval in diplom, se pa rezultati lahko ovrednotijo in vodijo v potrjevanje
(certificiranje) (Muršak 2012, str. 66). V neformalnem izobraževanju se učenec lahko
uči tudi sam, saj vlogi učitelja in učenca nista jasno razmejeni (prav tam).
Lahko tudi dodamo, da je neformalno izobraževanje bolj usmerjeno v posameznikove
potrebe, je bolj fleksibilno in usmerjeno na sedanjost (Hozjan 2010, str. 16).
Če smo zgoraj zapisali, da formalno izobraževanje omogoča pridobivanje stopnje
izobrazbe in široko prenosljivih kvalifikacij ter je tako formalna izobrazba pogoj za
zaposlitev in ohranitev delovnega mesta (Mirčeva in Radovan 2014, str. 18), potem
lahko za neformalno zapišemo, da ima zelo pomembno vlogo pri razvoju
posameznikove kariere (Mohorčič Špolar idr. 2006 v Mirčeva in Radovan 2014, str.
19). Z neformalnim izobraževanjem pridobimo specifične spretnosti, npr. sposobnost
timskega dela, komunikacijske spretnosti, vzpostavljanje stikov z zunanjim okoljem.
Tako je neformalno izobraževanje v tem smislu pomoč pri dopolnjevanju in
posodabljanju znanj in spretnosti, ki smo jih pridobili v formalnem izobraževanju (prav
tam).

14

Hozjan (2010, str. 21) omenja naslednje značilnosti neformalnega izobraževanja:
 učni proces ni strukturiran in načrtovan (s cilji, trajanjem in časovno
izvedbo);
 neformalno izobraževanje pridobivamo po neformalnih programih, ki se
praviloma izvajajo v izvenšolskih okoljih, navadno ga organizirajo
zasebne šole, izobraževalne organizacije za izobraževanje odraslih, ki
niso verificirane pri pristojnem ministrstvu;
 pri izvajanju je organizatorju dopuščena večja fleksibilnost, saj niso
vezani na učni načrt;
 neformalno učenje kot metoda učenja je osredotočeno na posameznika
in ne na predmetnik ali učbenik;
 posameznik aktivno sodeluje pri gradnji svojega znanja in veščin;
 posamezniki pridobivajo znanje z delovanjem in eksperimentiranjem,
tako je učenje bližje realnosti (prav tam).
Tradicionalne oblike neformalnega izobraževanja (študijski krožki, tečaji, seminarji,
konzultacije, mentorstvo, konference …) danes zamenjujejo bolj sodobne institucije in
njihove oblike izobraževanja, in sicer »borze znanja, centri za samostojno učenje, učno
krmiljenje, e-izobraževanje« (Krajnc 2010, str. 327). Kot vedno bolj pomembna oblika
izobraževanja v sodobni družbi se pojavlja tudi mentorstvo (formalno in neformalno
mentorstvo) (Govekar-Okoliš in Kranjčec 2016, str. 75). A. Krajnc (2010, str. 327) meni,
da so pri individualnem in neformalnem izobraževanju vedno bolj pomembna učna
okolja. Izobraževanje odraslih je vedno bolj vpeto v življenje posameznika, kar lahko
pripišemo spremembi bivalnega okolja ljudi, spremembe v prostorski in časovni
organizaciji bivanja. Neformalnega izobraževanja, učnih okolij in učnih projektov ne
moremo raziskovati, niti načrtovati, če ne poznamo tipologije zasebnosti in prostorskočasovne organiziranosti bivalnega okolja, kar pa določa struktura prebivalstva, kulturna
dediščina, nove oblike bivanja prebivalstva. Gre za vračanje dela, izobraževanja,
zdravstvenega varstva na dom oz. gospodinjstvo. Tako je avtorica mnenja, da je
neformalno izobraževanje vpeto v življenje posameznika in tako postane njegov
življenjski slog (prav tam, 325).
Lahko zaključimo, da gre za premik izobraževanja odraslih iz institucionaliziranih
organiziranih oblik izobraževanja k izobraževanju, ki poteka v bivalnem okolju
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posameznika. Izobraževanje je vpeto v vsakdanje navade posameznika in naj bi bilo
posameznikov način življenja (prav tam, str. 326). Menimo, da se danes tako formalno
kot neformalno izobraževanje dopolnjujeta in vsak na svojevrsten način prispevata k
razvoju posameznika. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi motivacija in motivi za
izobraževanje.

2 MOTIVACIJA, MOTIVI IN OVIRE ZA IZOBRAŽEVANJE

2.1

Opredelitev motivacije in motivov

V strokovni literaturi najdemo različna pojmovanja oziroma definicije pojmov motiv in
motivacija, ki so odvisni od tega, s katerim področjem se avtor ukvarja. Vsi pa se
strinjajo, da je motivacija ključnega pomena, da se obnašamo tako, kot se obnašamo.
Poglejmo si nekaj definicij različnih avtorjev.
Kot pravi Radovan (2008, str. 79), »je motivacija hipotetični konstrukt, s katerim
skušamo opisati vzroke svojega vedenja«. Je proces in ne produkt, ki ga ne moremo
opazovati direktno, ampak lahko o njem sklepamo iz različnih vedenj, npr. trud,
vztrajnost, verbalizacija … (Pintrich 1996 v Radovan 2001, str. 6−7). Motivacija
vsebuje tudi cilje, ki poskrbijo za zagon in gonilno silo za usmerjanje delovanja. Za
motivacijo je potrebna tudi aktivnost, ki je lahko fizična (trud, vztrajnost …) ali mentalna
(planiranje, organiziranje, nadzorovanje). Motivirano delovanje je spodbujeno in
trajajoče (prav tam).
Motivacija je pojav, ki nima enotne opredelitve, je pa s pomočjo motivacije moč razložiti
vzroke vedenja (Lamovec 1986, Pintrich & Schunk 1996 v Kobal idr. 2004, str. 61).
D. Kobal Grum in Musek (2009, str. 11) navajata, da »se v splošnem motivacija nanaša
na

usmerjeno

vedenje«.

Motivacijo

opredeljuje

vrsta

dejavnikov:

vedenje,

usmerjenost, organizem, vzrok, namen … Ko govorimo o motivaciji, ne moremo mimo
tega, da si ne bi postavili določenih vprašanj. Kako se nekdo v določeni situaciji, na
določeni stopnji razvoja obnaša? Kaj vpliva na posameznikovo vedenje in kaj so vzroki
njegovega vedenja? Kaj želi s svojim vedenjem doseči? Kje je cilj vedenja?(prav tam).
Različni avtorji se strinjajo, da s pomočjo motivacije lahko razložimo vzroke vedenja
(Kobal idr. 2004, str. 61). Motivacije ni moč opazovati neposredno, ampak lahko o njej
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sklepamo preko vedenja posameznika, npr. napora, ki ga vloži v neko dejavnost in pa
tega, kaj nam sam pove o lastni motivaciji (prav tam).
Musek in Pečjak (1995, str. 89) motivacijo pojmujeta kot nekaj, kar nas spodbuja
(potrebe, nagoni, motivi) in usmerja k različnim ciljem (cilji, objekti, vrednote, ideali).
Nagoni in potrebe, ki nas spodbujajo, so del motivacije potiskanja, vrednote, ideali
in drugi motivacijski cilji pa so del motivacije privlačnosti. Ob vsaki delujoči potrebi
se pojavijo tudi cilji, h katerim se usmerimo, da bi potrebe zadovoljili. Če hočemo motiv
uresničiti, se mora pojaviti obnašanje, ki je motivirano. Ni dovolj, da pri sebi sklenemo,
da bomo dosegli nek cilj, ampak moramo tudi ustrezno ravnati, da bomo ta cilj dosegli.
Motivacijski cilji, ki imajo pozitivno ali negativno vrednost, so vsi objekti in pojavi, s
katerimi lahko zadovoljimo svoje potrebe in motive (prav tam, str. 92).
Iz zgoraj napisanega lahko torej zaključimo, da je motivacija osnovno vodilo našega
obnašanja.

2.2

Motivacija in motivi za izobraževanje

Izobraževanje je sredstvo, s katerim dosežemo določen cilj in to predvsem zato, da
izboljšamo kvaliteto življenja. Pri izobraževanju posameznika je vedno v ozadju
dejstvo, da doseže določen cilj. Vedno je prisotnih več motivov, nikoli samo eden,
vendar pa vedno eden od teh motivov postane prevladujoč in odloči, da se
izobraževanje sploh začne (Krajnc 1982 v Starc 2002, str. 48).
Motivacija je tista sila, ki posameznika spodbudi, da se vključi v izobraževalni program
in v njem tudi vztraja (Radovan 2008, str. 79). Motivacija je takoj za sposobnostmi za
učenje in zadovoljivim psihofizičnim stanjem posameznika eden izmed pomembnejših
subjektivnih pogojev, ki so potrebni za uspešno izobraževanje odraslih (Halas 2004,
str. 37−38). Če motivirani posamezniki vidijo v svojem početju smisel in imajo določene
cilje, se lahko učijo tudi takrat, ko se zdi, da nimajo nobenih pogojev (prav tam).
Da bi lahko razvijali motivacijo, se moramo najprej odločiti, kakšen motiv bomo
podpirali (Krajnc 1982, str. 221). Vrsta motiva določa vsebino motivacije. Kateri motiv
bo tisti, ki bo deloval kot spodbuda za nadaljnje izobraževanje, pa je odvisno od
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osebnosti posameznika, od pogojev, v katerih se izobraževanje odvija, in od vrste
izobraževanja. Posamezna področja izobraževanja odraslih zahtevajo različne motive,
pa tudi motivi se sčasoma spreminjajo, čeprav jih opazujemo pri istih ljudeh (prav tam).
Rečnik idr. (1999, str. 70) je motive, ki ženejo odrasle, da se izobražujejo, strnil v tri
skupine:
1. Vključitev v izobraževanje z jasnimi cilji in pričakovanji, da bi spremenil svojo
življenjsko

situacijo

(napredovanje,

izboljšanje

družinskega

stanja,

brezposelnost).
2. Vključitev v izobraževanje zaradi učenja, ki jim omogoča novo socializacijo (z
vključitvijo rešujejo osebne stiske, postanejo del neke skupine, beg pred
osamljenostjo).
3. Vključitev v izobraževanje iz notranjih potreb po učenju, osebnostni rasti (prav
tam).
Kot pravi A. Krajnc (2010, str. 326), v informacijski družbi o uspešnosti učenja ne
odločajo več sposobnosti, ampak motivacija. Odrasel človek postane odvisen od svoje
osebne vedoželjnosti in primarne motivacije za izobraževanje. Danes je pomemben
osebnostni razvoj osebe, odpornost na stres, čustvena stabilnost in komunikativnost
(prav tam).
Samozaupanje, samozavest, prepričanje v lastne sposobnosti in podobni koncepti so
v psihologiji pomembni dejavniki v proučevanju in razumevanju motivacije (Bandura
1997; Wlodkowski, 2008 v Ivančič idr. 2010, str. 75). Na to, kako uspešen bo
posameznik v izobraževanju, pomembno vpliva dejstvo, koliko posameznik zaupa v
lastne sposobnosti in kako doživlja podporo drugih, še posebej pa je to pomembno za
uspešnost in vztrajnost pri učenju v izobraževanju odraslih (prav tam).
Pri prebiranju tovrstne literature smo ugotovili, da avtorji ločijo nekaj osnovnih motivov
za izobraževanje odraslih (notranji in zunanji, pozitivni in negativni, zavedni in
nezavedni, osebni in družbeni). Ena prvih pri nas, ki je pisala o motivaciji in motivih za
izobraževanje odraslih, je Ana Krajnc. S svojim strokovnim pisanjem je spodbudila
razmišljanja o motivaciji kot pomembnem dejavniku, da se posameznik odloči za
izobraževanje in pri tem tudi vztraja.
18

2.2.1 Notranji in zunanji motivi
A. Krajnc (1982, str. 238) poda naslednjo delitev motivov za izobraževanje:
 Notranje (intrinsične) motive, kamor spadajo: želja po osebnem razvoju,
vedoželjnost, samostojnost in odvisnost preizkusiti svoje sposobnosti,
priti v stik z ljudmi, pridobiti si nov poklic …
 Zunanje (ekstrinsične) motive, kamor spadajo družinska tradicija, boljše
delovno mesto, boljši zaslužek, podpora družine, spodbuda v delovnem
kolektivu (prav tam).
Kot pravi J. Starc (2002, str. 49), so notranji motivi odvisni od individualnih značilnosti
posameznika in njegovih pričakovanj v zvezi z izobraževanjem. Zunanji pa od
socialnega okolja, delovnega mesta in ustreznih programov izobraževanja (prav tam).
»Motivacija je lahko notranja in zunanja.« (Deci in Ryan 1985 v Radovan 2008, str. 79)
Radovan navaja, da so raziskave pokazale, da notranja motivacija pozitivno vpliva na
kakovost učenja (večja koncentracija, višji cilji, bolj poglobljeno znanje …), medtem ko
je cilj zunanje motivacije bolj površinsko učenje, strah pred neuspehom (prav tam). Pri
notranji motivaciji se posameznik vključi v izobraževanje zaradi učenja, druženja ipd.
Pri zunanji motivaciji pa so vzroki zunaj same aktivnosti, običajno v obliki določenih
pozitivnih ali negativnih posledic (prav tam).
Po teoriji samoodločanja (angl. self-determination theory), ki jo je razvil Edward L. Deci
s sodelavci (Deci in Ryan 1985, v Kump idr. 2013, str. 31), izvira notranja motivacija iz
dveh primarnih potreb posameznika; potrebe po kompetentnosti in potrebe po nadzoru
nad svojim okoljem.

2.2.2 Pozitivni in negativni motivi
Pozitivni motivi pri odraslih pospešujejo izobraževanje, negativni pa ga zavirajo (Krajnc
1982, str. 223). Dobro je, da si prizadevamo za odpravljanje negativnih motivov, saj
lahko izobraževalni proces poslabšajo, ker ustvarijo nekakšen odpor do izobraževanja
(Starc 2002, str. 248).
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2.2.3 Zavedni in nezavedni motivi
Musek (1997, str. 145) navaja, da so avtorji že v preteklosti razlikovali med dvema
platema človekove narave. Na eni strani gre za nagonsko delovanje, ki naj bi bilo
nebrzdano in prikrito, imenuje ga tudi »slepo« − v tem primeru govorimo o nezavedni
motivaciji. Pri nezavedni motivaciji gre predvsem za zadovoljevanje fizioloških potreb.
Nezavedna motivacija je pomembna pri izvajanju avtomatičnih, ponavljajočih se
dejanj, ki izvirajo iz podzavesti in služijo za ohranjanje psihofizičnega stanja oz. za
obvladovanje vedenja. So posledica nagonov, impulzov in spominov, ki so bili
potisnjeni v nezavedno stanje.
Na drugi strani pa je človekova volja, ki pa je zavestna in kontrolirana. Gre za voljo
posameznika, da se usmeri k določenim motivacijskim ciljem. Zavedna motivacija
poteka na zavednem nivoju. To pomeni, da se človek zaveda svojega okolja, obstoja,
misli in občutij. Če se nečesa zavedamo, potem smo v položaju, ko lahko rešimo
problem ali ponudimo boljšo rešitev.
Kot navaja avtor, je ta človekova dvojnost narave živa še danes: na eni strani nagoni
in čustva, neukročenost in »živalska« narava posameznika, na drugi strani pa volja in
razum, kultivirana in civilizirana narava (prav tam).

2.2.4 Osebni in družbeni motivi
Nekateri avtorji razlikujejo individualne/osebne in družbene motive. Če se osebni in
družbeni motivi podpirajo, se pravi, če posameznik začuti, da ga v delovni organizaciji
podpirajo, se je tudi sam pripravljen potruditi. Pomembna je tudi pozitivna družbena
klima po širjenju izobraževanja (Starc 2002, str. 49).
Posameznik takrat, ko si bogati svoje znanje, se strokovno izpopolnjuje, posledično
stremi tudi k temu, da bi zadostil svojim potrebam in posledično tudi potrebam družbe,
v kateri živi (Možina 2003, str. 21).
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Spoznali smo, da je motivacija pomembno gonilo v posameznikovem delovanju, saj,
kot pravita Ryan in Deci (2000, str. 54), »biti motiviran pomeni premakniti se in narediti
nekaj«. Motivacija je želja doseči določen cilj. Vzgibi, da dosežemo določen cilj, so
lahko v nas samih ali pa prihajajo od zunaj. Če smo notranje motivirani, to pozitivno
vpliva na naše učenje, če motivacija prihaja od zunaj, je učenje bolj površinsko.

2.3

Ovire za izobraževanje

Kot vidimo iz zgoraj navedenega, motivacija pomembno vpliva na izobraževanje
odraslih, na drugi strani pa so ovire tiste, ki posameznika odvračajo od izobraževanja.
Če je motivacija visoka, lahko pričakujemo, da bodo odrasli lažje premagovali ovire,
če pa je motivacija nizka, pa je več možnosti, da posameznik ne vztraja v
izobraževanju ali pa se v izobraževanje sploh ne vključi (Radovan 2008, str. 79).
Ovire se pojavljajo tako pri formalnem kot tudi pri neformalnem izobraževanju, in sicer
v vseh fazah (Kump in Jelenc Krašovec, 2010, str. 26). Pojavljajo se tudi pri
samostojnem učenju, vendar so tukaj glede na prilagajanje časa, kraja in trajanja
učenja manj izrazite (prav tam).
Radovan (2002, str. 25) deli ovire glede na mesto njihovega izvora na:
 bolj notranje (subjektivne, dispozicijske …) ali
 bolj zunanje (objektivne, socialne …) narave.
V strokovni literaturi smo največkrat zasledili metodologijo delitve ovir, ki jo je
oblikovala Patricia Cross. P. Cross (1985 v Radovan 2002, str. 25) je oblikovala svojo
klasifikacijo ovir in ovire razvrstila v tri skupine:
 situacijske, ki izhajajo iz posameznikovega trenutnega položaja in se
izražajo

v

pomanjkanju

časa,

denarja,

oddaljenosti

od

kraja

izobraževanja …
 dispozicijske so povezane s psihosocialnimi značilnostmi posameznika,
kot so samopodoba, stališča, motivacija, sposobnosti …
 institucijske se nanašajo na neustrezno ponudbo izobraževalnih
programov, vpisnih pogojev, neprilagojene organizacije, pomoči pri
izobraževanju (prav tam).
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Kot pravi P. Cross, so najpomembnejše ovire situacijske in znotraj teh čas in finance.
To potrjujejo tudi novejše raziskave (Mohorčič Špolar idr. 2001; Mohorčič Špolar idr.
2005; Mohorčič Špolar idr. 2011, v Mirčeva idr. 2014 str. 96).
Raziskave, ki jih je opravil Andragoški center Slovenije, kažejo, da je največ odraslih,
ki so se izobraževali in so si želeli nadaljevati z izobraževanjem, navedlo kot oviro, da
se urnik izobraževanja ne ujema z njihovim urnikom, sledilo je, da je izobraževanje
predrago in družinske obveznosti. Medtem ko so odrasli, ki se niso izobraževali, so si
pa tega želeli, kot oviro navedli, da za svoje delo izobraževanja niso potrebovali, drugi
pomembni razlogi pa so bili starost, slabo zdravstveno stanje, družinske obveznosti in
pa enako kot v zgornjem primeru, neujemanje njihovega urnika z urnikom
izobraževanja (prav tam, str. 94).

3 STRES

3.1 Opredelitev stresa
V anglosaksonskem okolju se je beseda »stres« pojavila že v začetku 14. stoletja.
Takrat se je uporabljala v pomenu »trpljenje, nadloga, težava, stiska« (Lazarus in
Folkman 1984, str. 3). Beseda »stres« se je razvila iz pomensko sorodne besede
»distres«. Obe besedi sta prišli v angleščino iz pozne latinščine preko stare
francoščine. Izvorni pomen lahko iščemo v latinskih besedah »strictus, districtus«, kar
pomeni ožino, tesnost, tesnobo (Etymology dictionary 2016).

Konec 17. stoletja so pojem stres uporabljali v kontekstu fizikalnih znanosti, vendar se
je v tem pomenu sistematično začel uporabljati v zgodnjem 19. stoletju. S stresom so
označevali razmerje med notranjo silo, ki jo povzroča tovor (obtežitev), in površino, na
katero sila deluje (Hinkle 1977 v Lazarus Folkman 1984, str. 2).
Skupaj z besedo »stres« se je uporabljal tudi pojem »strain« v pomenu deformacije
oz. razobličenja predmeta. Koncept »stress and strain« je živel dalje in v 19. stoletju v
medicini dobil pomen slabega zdravja. V začetku tridesetih let prejšnjega stoletja je
Walter Cannon, ki je veliko proučeval fiziologijo čustev, obravnaval stres kot motnjo v
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homeostazi (ravnovesju) v pogojih mraza, pomanjkanja kisika, nizkega krvnega
sladkorja ipd. Omenjal je, da so osebe lahko »pod stresom«, s čimer je namigoval, da
lahko stopnjo stresa tudi merimo (prav tam).

V medicino je izraz stres uvedel Hans Seyle leta 1949 (Luban Plozza in Pozzi, 1994,
str. 12). V svojih raziskavah je preučeval vpliv škodljivih dejavnikov (stresorjev) na
vzorce fizioloških odzivov pri laboratorijskih živalih (Thoits 1995, str. 53). Seyle je stres
videl kot program telesnega prilagajanja novim okoliščinam, nekakšen odgovor na
dražljaje, ki motijo osebno ravnotežje (Luban Plozza in Pozzi, 1994, str. 12). Te
dražljaje poimenuje stresorji in so lahko fizične, kemične, biološke, socialne ali
psihološke narave, izvirajo pa lahko iz zunanjega ali notranjega okolja (Rakovec Felser
1991, str. 47).
Leta 1967 sta Holmes in Rahe objavila seznam velikih življenjskih sprememb in jima
dodelila vrednost oz. utež stresnosti (Holmes in Rahe 1967 v Thoits 1995, str. 53). Po
objavi tega članka je strmo naraslo število raziskav, ki so sistematično preučevale
pojav stresa pri ljudeh. Raziskovalci so začeli objavljati vedno več člankov o negativnih
telesnih in mentalnih posledicah velikih življenjskih dogodkov (prav tam).

V nadaljevanju si poglejmo, kako nekateri avtorji opredeljujejo stres.
Starc (2008, str. 41) piše: »Stres je odziv posameznika na stresogene (angl. stressor)
dejavnike, ki se sproži v možganih in se preko živcev in hormonov hitro razširi po celem
telesu, kjer povzroči čustvene, mentalne, telesne in vedenjske spremembe, ki
pripravljajo um in telo na spopad ali umik ali na prilagajanje na novo situacijo. Odziv in
stopnja stresnega odziva sta odvisna od posameznikovega dojemanja stresa.«

Looker in Gregson (1993, str. 31) opredeljujeta stres kot neskladje med dojemanjem
zahtev na eni strani in sposobnostjo za obvladovanje zahtev na drugi strani. Razmerje
med dojemanjem zahtev in oceno sposobnosti za kljubovanje pritiskom odločilno
vpliva na doživljanje stresa – škodljivega in prijaznega (prav tam).
Podobno opredeljujejo stres A. Kompare idr. (2006, str. 11), ki pravijo: »Stres je vzorec
fizioloških, čustvenih, spoznavnih in vedenjskih odgovorov organizma na dražljaje, ki
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zmotijo človekovo notranje ravnotežje in vedenjskih reakcij organizma na dražljaje, ki
zmotijo notranje ravnotežje.«

Pojem stres ni povsem enoznačno opredeljen (Lamovec 1998, str. 199). Ljudje ob
besedi stres največkrat pomislijo na njegove slabe strani. Opisujejo ga kot neprijetno
psihično stanje povezano s situacijami, v katerih čutijo, da nimajo nikakršnega nadzora
nad izhodom iz krize. Ker okoliščinam niso kos, ga po navadi spremlja negativno
vrednotenje samega sebe. Negativne vidike stresa spremlja občutek ogroženosti.
(prav tam)
Zlasti negativno doživljanje stresa lahko prepoznamo iz naslednje opredelitve: »Če
stresorjev ne zmoremo obvladati in če se nam zdi, da so znamenja neizbežne
nevarnosti, postanejo naši sovražniki, ker nas izčrpajo in slabijo naše telo, ki se
posledično tudi težje bori proti boleznim«. (Youngs 2001, str. 4). Če pa znamo stres
nadzorovati, lahko postane naš prijatelj, saj povzroči, da možgani naše telo oskrbijo z
energijo, ki je potrebna za to, da se spopademo s stresno situacijo (Spielberger 1985;
Youngs 2001). Tudi Luban Plozza in Pozzi (1994, str. 20) zagovarjata določeno mero
stresa v življenju in količino primerjata s strunami violin – te morajo biti vedno primerno
napete. Če so premalo napete, ne igrajo, če pa preveč, pa je instrument razglašen.
Vsak ima svojo mero za to, kaj je zanj preveč, premalo ali ravno dovolj (prav tam).
Največji strokovnjak in prvi raziskovalec stresa Hans Selye (1949 v Luban Plozza in
Pozzi 1994, str. 25) trdi, da je edini način, da se popolnoma izognemo stresu, da
umremo. Zato je pomembno, da se stresu ne poskušamo izogniti, ampak se moramo
naučiti živeti z njim, saj stres sam po sebi ni ne dober ne slab. Ali je njegov kompleksen
učinek pozitiven ali negativen, je mogoče vrednotiti na podlagi posledic, ki jih ima le-ta
na telesu in stanju duha posameznika (prav tam, str. 21). Stres torej ni nujno slab,
pogosto je ravno stres sam obratno – pozitiven. Imenujemo ga evstres, negativen stres
pa imenujemo distres (Kompare idr. 2006, str. 114). Stres pa povezujemo tudi s
stresorji.
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3.2 Stresorji

3.2.1 Opredelitev stresorjev
O stresorjih piše več avtorjev, zato bomo v nadaljevanju predstavili le nekaj avtorjev in
njihove opredelitve stresorjev.
Anisman (2014, str. 3) piše: »Stresor je dražljaj ali dogodek, ki ga posameznik oceni
ali zazna kot škodljivega, kar ima za posledico stresni odziv, ki ga sestavlja niz
vedenjskih, emocionalnih in bioloških sprememb, ki težijo k ohranjanju dobrega počutja
človeka.«
Podobno tudi Musek (1997, str. 346) stresorje opredeljuje kot »pojave, ki telesno in
duševno obremenjujejo našo osebnost«.
Iz omenjenih opredelitev spoznamo, da so stresorji dogodki, dražljaji, pojavi, ki imajo
na posameznikovo osebnost obremenilen vpliv, na katerega se ta stresno odziva.
Zanimiva je obsežna raziskava, ki sta jo opravila Holmes in Rache (1967 v Žibret idr.
2008, str. 11−13 in Musek 2015, str. 80) na nekaj tisoč osebah, kjer sta ocenjevala,
kateri dogodki povzročajo življenjske krize (Metoda ocene učinka stresnih dogodkov).
Posameznim stresnim življenjskim dogodkom sta avtorja dodelila določeno število točk
na podlagi odgovorov izpraševancev ter jih glede na doseženo število točk razporedila
od najbolj stresnih (100 točk) do najmanj stresnih (20 točk). V Tabeli 1 lahko
razberemo, da med prve tri najbolj stresne dogodke spadajo smrt zakonskega
partnerja (100 točk), nato ločitev (73 točk), odvzem prostosti (zapor) in smrt bližnjega
sorodnika imata enako število točk (63), medtem ko imajo najmanj stresnih točk
zamenjava poklica (36 točk), ločitev od otrok (29 točk) in začetek šolanja (26 točk).
Nekateri od stresnih življenjskih dogodkov lahko vplivajo na človekovo življenje in
tirnice življenjskega poteka.
Tabela 1: Ocene stresnosti raznih dogodkov in življenjskih sprememb
Dogodek

Povprečna ocena

smrt zakonskega partnerja

100
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ločitev

73

odvzem prostosti (zapor)

63

smrt bližnjega sorodnika

63

huda nesreča, bolezen, invalidnost

53

izguba službe

47

Upokojitev

45

Nosečnost

40

težave v spolnih odnosih

39

finančne spremembe

38

smrt dobrega prijatelja

37

zamenjava poklica

36

ločitev od otrok

29

začetek šolanja
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Vir: Spielberger 1985 v Musek 2010, str. 368
Po Selyeju so stresorji zahteve iz okolja, ki sprožijo univerzalni fiziološki niz reakcij in
procesov, ki jih sprožijo ti izzivi (Lazarus Folkman 1984, str. 4).
Med stresorje iz okolja, ki so zunanjega izvora, uvrščamo npr. previsoko ali prenizko
temperaturo, neugodne življenjske razmere, naravne nesreče, gnečo, hrup ipd.
(Kompare idr. 2006, str. 114).
V širšem smislu je stresor vsak vpliv, ki učinkuje na organizem. K stresorjem štejemo
vsak dejavnik (fizični, kemični, psihični ali socialni), ki lahko ogrozi telesno in psihično
integriteto posameznika in veliko število individualnih stresorjev, ki so specifično
škodljivi samo za posameznika (Mikhail 1985 v Slivar 2009, str. 6). Poznamo majhno
število t. i. univerzalnih stresorjev (bolezen, vojna, potres) in veliko število individualnih
stresorjev, ki so specifično škodljivi samo za posameznika, kar pomeni, da ima vsaka
oseba svoje psihične in socialne stresorje, na katere kvalitativno in kvantitativno
reagira. Mikhail govori o treh pomembnih vidikih stresa (prav tam):

1. Reakcije na stres so individualne.
2. Stres je bolj determiniran s percepcijo stresne situacije kot pa s samo situacijo.
3. Obseg stresa je odvisen od individualne sposobnosti s stresom.
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Avtor poudari pomen individualnega doživljanja stresa in sposobnosti posameznika,
kako ga sprejema. Podobno poudarja Aneshensel (1992, str. 16), ki opredeljuje
stresorje kot izvor zahtev ali ovir iz zunanjega okolja, stres pa pomeni notranje
vzburjenje.
Tudi Pearlin (2009, str. 208) lahko stresorje označi kot širok nabor težavnih pogojev in
doživetij, ki lahko v ljudeh spremenijo prilagoditvene sposobnosti. Stresorji se lahko
pojavljajo v obliki motečih razdiralnih dogodkov ali pa bolj trajnih stisk in problemov, ki
so del socialnega življenja. Avtor poudari, da so med stresorji še posebno zanimivi za
raziskovanje procesov stresa tisti, ki so povezani s socialnim in ekonomskim statusom
ljudi kot tudi s kazalniki njihovega zdravja (prav tam).
Stresorji so ena od treh glavnih komponent t. i. procesa stresa, ki vključuje izvore
stresa (stresorje), mediatorje stresa (ojačujejo oz. ublažijo stres) in posledice stresa
(Pearlin in Skaff 1996, str. 239−240).
Zaključimo torej lahko, da so stresorji izvori stresa, so predpogoj za začetek stresnega
odziva. Razlikujemo več vrst stresorjev tako po izvoru, trajanju in intenziteti, kar bomo
predstavili v nadaljevanju diplomskega dela.

3.2.2 Vrste stresorjev
Kompare idr. (2006, str. 114) podajo naslednjo delitev najpogostejših stresorjev, ki je
prikazana v naslednji tabeli:
Tabela 2: Najpogostejši stresorji
Okolje

Previsoka ali prenizka temperatura, hrup,
kemikalije, naravne nesreče, kot so poplave,
potresi, vojne, teroristični napadi
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Delovno mesto ali šola

Preobremenjenost, prekratki roki, premalo dela,
premalo

zahtevno

delo,

preverjanje

ali

ocenjevanje znanja, prezahteven ali prelahek
učni program
Nenadne življenjske spremembe

Smrt

bližnjih,

ločitev

od

ljubljenih

oseb,

sprememba službe ali šolanja, rojstvo otroka,
službeno

napredovanje,

izjemen

osebni

dosežek
Vsakodnevne skrbi

Naglica, kaos, čakanje v vrstah, prevoz na delo
ali v šolo, finančna stiska, slabi medosebni
odnosi, kajenje, pretirano uživanje alkohola in
hrane, malo telesne aktivnosti

Vir: Kompare idr. 2006, str. 114
Kot vidimo iz Tabele 2, A. Kompare idr. (2006, str. 114) delijo stresorje v štiri skupine.
In sicer razlikujejo stresorje glede na okolje, kamor uvršča npr.: hrup, naravne nesreče,
kot so poplave, potresi, vojne ipd. Dalje navajajo stresorje glede na delovno mesto ali
šolo, kamor spadajo: preobremenjenost, preverjanje ali ocenjevanje znanja.
Naslednja skupina stresorjev se nanaša na nenadne življenjske spremembe npr. smrt
bližnjih, ločitev od ljubljenih oseb, rojstvo otroka. V zadnjo skupino vsakodnevnih skrbi
pa uvrščajo: naglico, kaos, medosebni odnosi, kajenje, uživanje alkohola, premalo
telesne aktivnosti ipd. (prav tam).

Nekoliko svojevrstno delitev stresorjev opisuje Thoits (1995, str. 54), ki navaja tri velike
skupine oz. oblike stresorjev: življenjski dogodki, kronične obremenitve in
vsakodnevne tegobe (frustracije). Življenjski dogodki so akutne spremembe, ki
zahtevajo znatne vedenjske prilagoditve v relativno kratkem času (rojstvo novorojenca,
ločitev). Kronične obremenitve so stalne in ponavljajoče se zahteve, ki zahtevajo
prilagoditev na daljše časovno obdobje (poškodba, ki povzroča invalidnost, revščina,
težave v zakonu). Vsakodnevne tegobe (frustracije) so majhni dogodki, ki zahtevajo
majhne vedenjske prilagoditve preko dneva (prometni zastoji, nepričakovani
obiskovalci) (prav tam). S tem nam avtor razloži stresorje glede na njihovo moč
pojavnosti v posameznikovem življenju, pri čemer imajo življenjski dogodki močnejši
vpliv na posameznika kot pa vsakodnevne tegobe oz. frustracije.
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Elliott in Eisdorfer (1982 v Lazarus Folkman 1984, str. 14) sta v svojem poročilu o
stresu in človeškem zdravju predlagala štiri vrste stresorjev, ki se med seboj razlikujejo
po trajanju:
1. Akutni, časovno omejeni stresorji, kot so na primer skok s padalom, čakanje na
operacijo, srečanje z nevarno živaljo.
2. Zaporedni stresorji. To je niz dogodkov, ki se pojavljajo v daljšem časovnem
obdobju kot posledica nekega začetnega dogodka: izguba službe, ločitev, smrt
bližnjega.
3. Kronični intermitentni stresorji. To so občasni dogodki, ki se redno pojavljajo v
daljšem časovnem obdobju, kot na primer: obisk konfliktnih sorodnikov, težave
s spolnostjo ipd.
4. Kronični stresorji, kot so na primer stalne ovire, nesoglasja med staršema,
kronični stres na delovnem mestu, ki imajo lahko izvor v nekem začetnem
jasnem dogodku, ki vztraja na daljši rok, lahko pa tega dogodka tudi ni. (prav
tam)
Kot lahko ugotovimo, sta avtorja stresorje razvrstila glede na čas in pogostost
pojavnosti nekega stresorja. Podobno so odkrivali v svojih raziskavah tudi drugi avtorji,
npr. Aneshensel (1992, str. 22) je oblikovala svojevrstno delitev stresorjev. Govori o
delitvi stresorjev na akutne in kronične, hkrati pa opozarja, da je delitev umetna,
pogosto nenatančna in nasplošno kontraproduktivna. Razlikovanje se nanaša zgolj na
trajanje izpostavljenosti stresorju ne pa na dolžino trajanja učinka. Pogosto so akutni
in kronični stresorji medsebojno povezani (prav tam).
Pearlin in Skaff (1996, str. 242) razlikujeta različne vrste kroničnih stresorjev, ki jih
delita na:
 Stresorji (obremenitve) iz okolja, ki so posledica interakcij med
posameznikom in okoljem. Sem prištevamo družino z družinskimi
odnosi, vloge, ki jih ima posameznik v inštitucijah.
 Kronični stresorji, ki so posledica zdravstvenih in finančnih težav.
 Vsakodnevni stresorji, ki izvirajo iz logističnih potreb (vsakodnevna
vožnja v službo ali šolo, vsakodnevna nezanimiva rutinska opravila …)
in reševanje težav v vsakdanjem življenju (prav tam).
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Wheaton idr. (1997, str. 50) poleg življenjskih dogodkov navajajo še pet drugih vrst
stresorjev, in sicer kronične stresorje, dnevne neprijetnosti, makrosistemske stresorje
(npr. gospodarska recesija), »nedogodke« (angl. »non-events«), kar pomeni, da se
pričakovani dogodki ne zgodijo, kot tudi različne oblike travm iz otroštva ali odrasle
dobe, bodisi da jih obravnavamo individualno ali skupinsko (travmatski stresorji) (prav
tam).
Na posameznika deluje veliko različnih stresorjev (Slivar 2011, str. 10). Najpogosteje
proučevani so vsakodnevni, t. i. mikrostresorji ali neprijetnosti, ki so ponavljajoče,
dolgotrajne in največkrat na meji zaznavanja. Če jih primerjamo s kritičnimi
življenjskimi dogajanji ali dramatičnimi dogodki (npr. ločitev, izguba bližnjega, izguba
službe itd.), se zdijo nepomembni, vendar pa imajo bistveno večje posledice za zdravje
(prav tam). Lazarus in Folkman (1984, str. 8) sta v svojih raziskavah ugotavljala, da na
osnovi prepoznavanja mikrostresorjev veliko bolje napovedujemo zdravstvene težave
kot na osnovi poznavanja kritičnih življenjskih dogodkov (prav tam).

Pearlin (1989, str. 248) omenja koncept primarnih in sekundarnih stresorjev. Primarni
stresorji so tisti, ki jih posameznik najprej izkusi. Gre lahko za dogodek, zlasti neželen
ali nenaden (npr. prezgodnja smrt bližnjega, izguba službe ali poškodba). Lahko pa
gre za bolj dolgotrajne ali ponavljajoče se stresorje (iz zakonskega ali poklicnega
življenja). Medtem ko se primarni stresorji pojavijo najprej, so sekundarni stresorji
posledica primarnih. Sekundarni stresorji so lahko močnejši in bolj škodljivi kot primarni
in lahko povzročijo hujši stres (prav tam).
Ni dovolj, da poznamo le vrste stresorjev, s katerimi se posameznik sooča, temveč
moramo poznati tudi časovno pojavljanje (angl. »timing«) in medsebojna razmerja med
stresorji (Pearlin in Skaff 1996, str. 241). Stresorji se le redko javljajo izolirano eden od
drugega. Pogosto določen primarni stresor rodi številne sekundarne stresorje. Ta
proces je znan pod pojmom proliferacija (kopičenje) stresorjev (prav tam).
Če zaporedje stresorjev obravnavamo skupaj s številnimi vlogami, ki jih ima določena
oseba, lahko uvedemo koncept učinka prenosa (angl. carry-over effect), kar pomeni,
da lahko stresorji vplivajo na druge vloge ali stopnje (Thoits 1995, str. 57−58). Na
primer, doživljanje številnih stresorjev posameznika v otroštvu lahko pusti negativne
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posledice za njegovo mentalno zdravje v odrasli dobi. Podobno situacijo imamo, kadar
se posameznik sooča s stresorji doma in ti povzročajo anksioznost na delovnem
mestu. Preučevana zaporedja stresorjev postajajo vedno bolj pomembna v
sociološkem preučevanju stresa, saj lahko bolje razložijo dinamično povezavo med
posamezniki in družbo. Pomaga tudi osvetliti dolgoročne posledice stresorjev, ki jih
kratkoročne in presečne študije pogosto zameglijo (prav tam).

Ugotovili smo, da so stresorji zelo raznoliki, tako kot so raznolike situacije in dogodki v
vsakdanjem življenju. To je posledica interakcij posameznika z zunanjim (naravni in
socialni dejavniki) in notranjim (razni psihični procesi) okoljem. Stresorji so različni
glede na delovno mesto in šolo, glede na nenadne življenjske spremembe in
vsakodnevne skrbi. Spoznali smo, da se stresorji razlikujejo glede na moč pojavnosti,
glede na trajanje, so akutni in kronični z vidika trajanja izpostavljenosti stresu, so
primarni in sekundarni glede na pojavnost, pri čemer so sekundarni močnejši stresorji
in povzročajo večji stres kot primarni stresorji. Tako, kot je več različnih stresorjev kot
izvorov stresa, spoznamo, da je tudi več vrst stresa.

3.3

Vrste stresa

V literaturi različni avtorji že iz konca osemdesetih in devetdesetih let 20. stoletja npr.
Tyrer 1987; Looker in Gregson 1993; kasneje Starc 2008; Juster 2013 idr., opisujejo
stres in njegove značilnosti ter govorijo o vrstah stresa. Spoznamo, da obstaja več vrst
stresa, zato bomo v nadaljevanju opisali bistvene značilnosti pozitivnega in
negativnega stresa ter socialnega stresa.

3.3.1 Pozitivni stres
Čeprav ima pojem stres v vsakdanji rabi večinoma negativen pomen, saj ga
povezujemo z negativnimi občutki in posledicami (Juster 2013, str.4), bomo najprej
predstavili pozitivni stres. Z evolucijskega vidika je bil stres koristen, saj je pomagal pri
preživetju človeka kot vrste. Normalen stresni odziv s spremembami v delovanju
živčnega sistema in hormonov (npr. povečano izločanje hormonov adrenalina,
noradrenalina in kortizola) pomaga posamezniku na reakcijo »boj ali beg«. Stres je bil
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v razvoju človeka ključen za preživetje in optimalno delovanje naših možganov in
telesa (prav tam).
Po Starcu je pozitivni stres tisti stres, ki povzroča kratkotrajno in neintenzivno stresno
reakcijo (Starc 2008, str. 47−48). Posamezniki se medsebojno razlikujejo glede
doživljanja stresnih situacij, kar je odvisno od posameznikovega znanja, izkušenj in
predispozicij za spopad, kar še posebej velja za predvidljive in obvladljive dogodke.
Stres je del življenja in se mu v vsakdanjem življenju ne moremo izogniti. Stres
omogoča prilagajanje organizma na okolje, na nove situacije, spodbuja na spopadanje
s problemi, reševanje težav, stres motivira za delo in spodbuja dinamičnost.
Nevrotransmiter noradrenalin, ki se sprošča v možganih pri akutnem stresu, spodbuja
tvorbo novega spomina, kreativno razmišljanje, nove povezave med živčnimi celicami
in izboljšuje razpoloženje (prav tam).

V literaturi zasledimo tudi izraz prijazni stres (Looker in Gregson 1993, str. 34−35).
Kadar so posameznikove sposobnosti za obvladovanje večje od zahtev, prevlada
pozitivni stres. Takšno neravnovesje, ki je v tem primeru razrešitev nekega
normalnega območja stresa, je nadvse prijetno, saj nas prevzame občutek, da držimo
stvari v svojih rokah in bomo zlahka obvladali naloge, izzive in zahteve (prav tam).
Poglavitna razlika med zdravim in škodljivim stresom je v tem, da se pri zdravem stresu
spremembi naglo prilagodimo, pri škodljivem pa se ji prilagodimo le stežka ali pa sploh
ne (Tyrer 1987, str. 19).
Poleg pozitivnega stresa, ki označuje srednjo stopnjo aktivacije stresnega odziva, ki je
normalen, kratkotrajen in se hitro deaktivira, omenja Juster še pojem znosni ali še
sprejemljiv stres (Juster 2013, str. 4). Pri tem gre za stresni odziv, ki potencialno lahko
škoduje našim možganom in telesu, vendar so mehanizmi pomoči oz. blažilci
stresorjev dovolj močni in hitri, da se telo povrne v normalno delovanje. Znosni ali še
sprejemljiv stres lahko pomaga posamezniku, da razvije zaščitne mehanizme pred
vplivom novih stresorjev v prihodnosti (prav tam, str. 4).

Podobno meni tudi Musek (2015, str. 78), da so drobni stresi lahko prijetni in
spodbudni. Prizadevati si moramo, da bo v našem življenju čim več prijetnih vsakdanjih
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stresov, saj so ti lahko pomembna sestavina našega dobrega počutja in kakovosti
našega življenja (prav tam)
Ugotovili smo, da ima stres v vsakdanjem življenju večinoma negativno konotacijo,
vendar pa skozi zgornje poglavje spoznamo, da je lahko za človeka tudi spodbuden.
Človek potrebuje določeno mero stresa za motivacijo in spodbudo. Če je stresa
premalo, se človek počuti zdolgočasenega in neuporabnega. Ravno pravšnja mera
stresa in obremenitev poskrbi, da se človek lahko počuti napolnjenega z energijo in
optimizmom.

3.3.2 Negativni stres ali distres
Ko govorimo o negativnem stresu, s tem mislimo na njegov negativni vpliv na zdravje
(Starc 2008, str. 48). Ponavadi je posledica dolgotrajnih ali ponavljajočih in/ali
intenzivnih stresnih reakcij organizma brez ustreznega počitka in obnove organizma.
Raziskave so pokazale, kot omenja Musek (1997, str. 348), da kopičenje stresa
negativno vpliva tako na duševno počutje kot tudi na telesno zdravje. Negativni stres
je dejavnik tveganja za nastanek in razvoj psihosomatskih obolenj. To pomeni, da je
vzrok telesnim težavam potrebno iskati v duševnih dejavnikih (prav tam). Stiske, ki so
posledica negativnega stresa, se pojavijo, kadar zahteve, ki pritiskajo na posameznika,
presegajo njegove sposobnosti za soočanje z njimi (prav tam). Če posameznik tega
stresa ni sposoben obvladati, lahko to pri njem povzroči upad učinkovitosti,
zmogljivosti, glavobole, pogoste prehlade, bolečine v vratu in hrbtu ipd. (Žibret idr.
2008, str. 54).
Looker in Gregson (1993, str. 33) govorita o t. i. škodljivem stresu. Ta se pojavi takrat,
ko se zahteve začnejo kopičiti in povzročati bojazen, da jim ne bomo zlahka kos. Takrat
moramo oceniti svoje sposobnosti. Če presodimo, da zahteve presegajo naše
sposobnosti za obvladovanje, pomeni, da je porušeno ravnovesje med dojemanjem
zahtev in sposobnosti, ki so manjše od zahtev (prav tam).
Juster (2013, str. 4) govori o toksičnem stresu, za katerega so značilne izredno močne,
pogoste in problematične aktivacije stresnih odzivov, ki škodujejo našemu zdravju. Ko
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je npr. posameznik soočen s težkimi situacijami, hudo revščino, fizičnim ali psihičnim
nasiljem ali drugimi grozotami brez ustrezne opore oz. podpore skozi daljše časovno
obdobje, se lahko le-ta zlomi. Zaščitni mehanizmi se izčrpajo in telo se ni sposobno
vrniti v normalno delovanje (prav tam).
Z. Rakovec Felser (1991, str. 50) omenja psihični stres, o katerem začnemo govoriti,
ko je posameznik v eni od svojih psihosocialnih potreb ali dalj časa nezadovoljen in ni
upanja, da bi svoje težave lahko v kratkem času uresničil. Gre za duševno stanje, do
katerega pride zaradi določenih ovir, pri čemer se le-te pojavljajo v obliki zunanjih ovir.
Lahko gre tudi za notranje blokade oziroma zavrtosti (prav tam).
Poglavitna razlika med zdravim in škodljivim stresom je v tem, da se pri zdravem stresu
spremembi naglo prilagodimo, pri škodljivem pa se ji prilagodimo le stežka ali pa sploh
ne (Tyrer 1987, str. 19). Takrat moramo oceniti svoje sposobnosti. Če presodimo, da
zahteve presegajo naše sposobnosti za obvladovanje pomeni, da je porušeno
ravnovesje med dojemanjem zahtev in sposobnosti, ki so manjše od zahtev (prav tam).
Zaključimo lahko, da je negativni stres posledica prevelikih in dolgotrajnih obremenitev,
ki jih človek ne more ali ne zna obvladati, kar ima za posledico negativne učinke na
psihično in fizično zdravje.

3.3.3 Socialni stres
Že v šestdesetih letih 20. stoletja so Stein, Vidich in White (1960 v Burke 1991, str.
836) v svojem delu »Identity and Crisis« izrazili zaskrbljenost, da bo prihod masovne
družbe vodil v izgubo identitete in posledično k splošni anksioznosti in stresu. Burke
pravi, da je potrebno ločiti socialni stres od okoljskega. Trdi, da socialni stres deluje
preko procesa identitete, medtem ko okoljski stres deluje preko bioloških sistemov
(prav tam).
Po Pearlinu (1989, str. 242) stresne izkušnje ne nastanejo v praznem prostoru, temveč
izvirajo iz socialnega okolja, za katerega je značilna določena organizacija, kjer imajo
posamezniki svoje položaje in vloge. Zaradi ekonomske in družbene neenakosti kot
tudi zaradi razlik v spolu, starosti, etični pripadnosti prihaja do neenakih porazdelitev
virov, priložnosti, nizkega samospoštovanja, kar je lahko vzrok stresnim okoliščinam
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(prav tam). Čeprav so naključni neželeni dogodki znani povzročitelji stresa, pa je pojav
socialnega stresa neizogibna in predvidljiva posledica tega, kako je družba
organizirana (Aneshensel 1992, str. 33−34). Posledice socialnega stresa se poleg
vplivov na psihofizično zdravje (depresija, alkoholizem) kažejo tudi v povečanju
kriminala in prestopništva, nižji izobrazbi, manjši stopnji zaposlenosti, nižji delovni
storilnosti in zmanjšani socialni mobilnosti (prav tam).
Menimo, da je socialni stres logična posledica dejstva, da je človek družbeno bitje in
da je v vsakdanjem življenju vtkan v socialno mrežo (družina, šolsko okolje, vrstniki)
ter ima v tej mreži različne vloge, ki jim je lahko bolj ali manj kos,

3.4

Potek stresa in njegova ocena

Stres je sklop nespecifičnih odzivov našega organizma na delovanje stresorjev, ki
poteka po zakonitem vzorcu, kot prikazuje spodnja Slika 1 (Seyle 1956 v Kobal Grum
in Musek 2009, str. 268).

Slika 1: Potek stresa po Selyeju (v Kobal Grum in Musek 2009, str. 268)
Če hočemo prodreti v bistvo stresnih situacij, moramo seveda vedeti, da stres vselej
poteka v treh fazah (Selye 1956 v Kobal Grum in Musek 2009, str. 268):
1.Faza alarma
2.Faza odpornosti
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3.Faza izčrpanosti
»V prvi alarmni fazi stresorji navadno povzročijo upad in dezorganizacijo delovanja
(šok), kmalu pa se pojavijo znaki mobilizacije in pripravljanja na spoprijem s stresom
(protišok)« (prav tam). Za fazo alarma je značilno takojšnje delovanje simpatičnega
živčevja, ki spodbudi izločanje hormonov (adrenalin, noradrenalin in kortizol), kar
mobilizira energijo za spopad ali umik (Starc 2007 str. 67−68). Nadledvična žleza
začne izločati stresne hormone, med katerimi sta najpomembnejša adrenalin in
noradrenalin, kar omogoča hitro razmišljanje, presojo, predvidevanje, odločanje in tudi
intenziteto in trajanje stresne reakcije. Povišata se srčni utrip in krvni tlak, hormon
kortizol pa sodeluje pri mobilizaciji energije, kar pripravi mišice za aktivnost. Stresni
hormoni varujejo organizem pred krvavitvami v primeru poškodbe. Mnoge živčne
povezave pa lahko spremenijo tudi vedenjski odziv v stresu (povečana budnost,
pozornost, zmanjšan apetit, upočasnjena prebava, zmanjšana občutljivost za
bolečino) (prav tam, str. 70−71).
V drugi fazi (faza odpora) se okrepi delovanje in prizadevanje organizma, ki skuša
uspešno obvladati učinke stresorjev (Kobal Grum in Musek 2009, str. 268). Ta faza je
ključna, saj se po odstranitvi oziroma obvladanju stresorja telo poskuša vrniti v stanje
uravnovešenosti (Žibert idr. 2008, str. 8−9).
Tretja faza (faza izčrpanosti oziroma izgorevanja) nastopi po dolgotrajnejšem (običajno
nekaj tednov) intenzivnejšem stresnem stanju, kar ima za posledico telesno utrujenost
in izgubo prožnosti pri obvladovanju stresnih situacij (prav tam).
Anisman (2014, str. 4) navaja, da je potek stresa posledica delovanja več dejavnikov,
in sicer:«
1. vrste stresorja,
2. značilnosti stresorja,
3. značilnosti organizma; spol, starost,
4. izkustvenih spremenljivk: izkušnje s predhodnimi stresorji, zgodnji življenjski
dogodki, navezanost,
5. osebnih značilnosti: samospoštovanje, samoučinkovitost, osebnostna čvrstost,
optimizem, nevroticizem,
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6. socialnih značilnosti,
7. socialne podpore in nesuportivne interakcije,
8. načinov ocenjevanja,
9. strategij spoprijemanja.« (prav tam)
Menimo, da potek stresa sledi univerzalnim fiziološkim zakonitostim pri posamezniku.
Od številnih spremljajočih dejavnikov (zunanjih in notranjih) je odvisno, kako se bo
stres manifestiral (pozitivni, negativni, toksični) in kakšne posledice bo pustil na fizično
in mentalno zdravje posameznika.

3.4.1 Ocena stresa
Stres je povsem individualna izkušnja, povezan je s kvaliteto in naravo
posameznikovega emocionalnega doživljanja (Žibret idr. 2008, str. 51−56). Kar je za
nekoga prijetno in pozitivno, je za drugega lahko docela škodljivo in negativno, zato je
v kontekstu doživljanja stresa zelo pomembno posameznikovo dojemanje zahtev in
ocena lastnih sposobnosti za obvladovanje položaja. Pri tem pa je pomemben
življenjski slog posameznika, ki določa osnovno življenjsko držo kot ključno trditev. Ta
je pomembna pri tem, v kolikšni meri stresorji obremenijo posameznika.(prav tam)
Način, kako reagiramo na določene okoliščine, ne izhaja iz stresorjev samih, ampak
tudi iz naše presoje dogodka (Youngs 2001, str. 49). Rakovec Felser (1991, str. 52−53)
omenja tudi to, da je reakcija odvisna od posameznikove psihofizične konstitucije,
življenjske zgodovine in od trenutnega spleta okoliščin. Stresogeni dejavnik tako dobi
svoj pravi pomen šele, ko se njegove objektivne lastnosti povežejo s subjektivnim
pomenom. To pomeni, da lahko do neke mere sami nadzorujemo svoje doživljanje
stresa, ki ima lahko pozitivni ali negativni naboj (prav tam).
Psihološke raziskave kažejo, da naše soočanje s stresom poteka v zaporednih
stopnjah, tako kot kaže model na sliki 2.
Slika 2: Lazarusov model soočanja s stresnimi situacijami
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Vir: Kobal Grum in Musek 2009, str. 270

Na prvi stopnji stresno situacijo ocenjujemo. Izide lahko razvrstimo v tri kategorije
(Kobal Grum in Musek 2009, str. 270):
 Situacijo lahko ocenimo kot neizogibno škodo;
 kot grožnjo, da bo do takšne škode po vsej verjetnosti prišlo;
 kot izziv, ki nas bo spodbudil k spopadu s stresnim problemom.
Prvi dve oceni spremlja negativno čustvovanje (strah, razočaranje, depresivnost,
obupavanje), tretjo oceno pa doživljamo pozitivno. Če nas prvi dve oceni močno
psihično obremenita in vodita k manj uspešnemu soočanju s stresom, je tretja ocena
izziv, ki vodi k bistveno uspešnejšemu soočanju, k aktivnosti, angažiranju in poskusom
premagovanju ovir (prav tam).

Z. Rakovec Felser (1991, str. 55) meni, da posameznik stresogene vplive najprej
zazna, in sicer bolj ali manj jasno. Na osnovi dotedanjih izkušenj jih nato oceni. Na tej
osnovi se odloči, zavzema določena stališča in končno preko sklepov preide v akcijo
(prav tam).
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Zaključimo lahko, da je odziv na stresno situacijo od posameznika do posameznika
različen. To je posledica dejstva, da vsak posameznik različno oceni stresno situacijo
in vplive iz okolja in se nanje tudi različno odzove. Ocena dogodkov in kako se z njimi
spoprijemamo je odvisna od prejšnjih izkušenj s stresnimi situacijami. Način, kako
ocenimo stresorje, vpliva na to, kako se z njimi spoprijemamo.

3.4.2 Mediatorji stresa
3.4.2.1 Opredelitev in pomen mediatorjev stresa
Isti stresorji ne vodijo nujno do istih izidov ali manifestacij stresa (Pearlin 1989, str.
249−250). Na sam proces manifestacije stresa vplivajo t. i. mediatorji stresa, ki
določajo oz. posredujejo učinke stresorjev na izid stresa. Najpomembnejša mediatorja
stresa sta spoprijemanje s stresom in socialna podpora. Med mediatorje stresa pa
Pearlin prišteva še osebnostne lastnosti posameznika, kot so samospoštovanje in
občutek nadzora, tip osebnosti, osebnostna čvrstost in neranljivost (prav tam).
»Mediatorji so varovalni ali ogrožujoči dejavniki, ki vplivajo na doživetje dogodka,
oceno njegove pomembnosti, na človekov takojšnji odziv, pa tudi na kasnejše
posledice« (Selič 1994 v Masten idr. 2008, str. 44). Torej je pomembno, kako človek
nek dogodek doživi in kako se nanj odzove. Kot piše Vukovič (2011, str. 41), so ljudje
različno dovzetni na delovanje stresorjev. Zotović (1999 v Vuković 2011, str. 41) navaja
razlage različnih avtorjev, ki so proučevali stres. Študija, ki so jo izvedli, se nagiba k
tezi, da psihološko odporni posamezniki delujejo kompetentno kljub neugodnim
življenjskim okoliščinam.
Avtorji navajajo naslednje kriterije za pojem kompetentno delovanje:
 neuspešnost pri samoaktualizaciji;
 uspeh v šoli in ocena prilagojenosti na šolske pogoje s strani učiteljev,
staršev in vrstnikov;
 odsotnost problemov na ravni psihološkega delovanja. manjka stran
Kazalnike odpornosti na stres je potrebno iskati tako na socialni ravni, na kognitivni
ravni in na ravni delovanja šole. Poznamo zunanje in notranje vire odpornosti na stres.
Zunanji viri odpornosti so: dnevni mikrostresorji, socialne povezave in podpora
(materialna, informacijska in čustvena). Notranji viri odpornosti −

značilnosti

osebnosti: nevrotičnost, interni ali eksterni lokus nadzora, samospoštovanje, visoka
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tekmovalnost in ambicioznost (prav tam). Spoznamo, da je vse to odvisno od
osebnosti, koliko je močna in kako doživlja stres.

3.4.2.2

Osebnostna čvrstost

Pomembno področje, ki pripomore k odpornosti na učinke stresorjev, je kombinacija
nekaterih osebnostnih značilnosti, poimenovanih osebnostna čvrstost (Kobasa 1979 v
Slivar 1996a, str. 173).
Osebnostna čvrstost je sposobnost uspešnega premagovanja stresa; opredeljujejo jo
naslednje značilnosti (Kobal Grum in Musek 2009, str. 272):
 občutek angažiranosti
 občutek izzvanosti
 občutek nadzora.
K uspešnosti premagovanja stresa pripomore, če se posameznik loteva življenjskih
nalog ter ovir aktivno in angažirano (angažiranost), se pravi, da se je pripravljen za
določeno stvar potruditi. Življenjske naloge jemlje kot izziv in ne kot oviro (izzvanost)
ter da je čimbolj prepričan, da lahko sam nadzoruje dogodke in s tem svoje življenje
(občutje nadzora) (prav tam).

V raziskavah se je pokazalo, da obstajajo osebnostne razlike med osebami, ki dobro
in z malo negativnimi posledicami prenašajo tudi razmeroma hude obremenitve, in
osebami, ki jih že manjše obremenitve precej prizadenejo. Tako bi lahko razlikovali
med posamezniki glede na njihovo osebnostno čvrstost (Musek 1997, str. 348−349).
Nekatere raziskave kažejo, da osebnostna čvrstost, ki jo M. Ule imenuje življenjska
prožnost, odloča o tem, kako ljudje prenašajo tveganja in stiske tekom sprejemanja
življenjskih odločitev (Masten 2005 v Ule 2008, str. 246). Tisti, ki so probleme, ki so jih
doživeli v zgodnji mladosti, znali premagati, razvijejo posebno odpornost do stresov in
sposobnost prenašanja tveganj (prav tam).
Za osebnostno čvrste ljudi je značilno, da osmislijo svoja dejanja in življenje nasploh
(Lamovec 1990, str. 227). Spremembe ne doživljajo kot breme, ampak kot normalno
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sestavino življenja, saj se ne čutijo zlahka ogrožene. Prepričani so, da je nadzor nad
njihovim življenjem v njihovih rokah (prav tam).

3.4.2.3 Socialna podpora
Eden od virov pomoči pri soočanju s stresom je socialna podpora, ki jo definiramo kot
razpoložljivo pomoč bližnjih oseb in institucij (Lacković Grgin 2000 v Dornik 2006, str.
20). Gre za podporo, ki jo je posameznik deležen s strani družine, prijateljev in širše
skupnosti (prav tam).
Youngs (2001, str. 58) piše, da se ljudje, ki jih povezujejo močna prijateljstva, trdne
družinske vezi, dobri medosebni odnosi, veliko lažje spoprijemajo s stresnimi
situacijami kot socialno izolirani posamezniki. Človek ne more živeti sam, ampak le v
družbi (prav tam).

Socialna podpora ima mnogo funkcij (Anisman 2014, str. 74−75). Vlogo socialne
podpore lahko odigra nekdo, ki se mu lahko zaupaš, kot vir informacij, kot napotek ali
nasvet, pomembna pomoč, zaupanja vredno zavezništvo, služi kot socialna
integracija, navezanost, potrditev vrednosti. Vrednost posameznih delov ali
komponent socialne podpore se lahko spreminja od situacije do situacije, odvisno od
potreb posameznika v različnih okoliščinah. Lahko pa so tudi različne v času. Dalje
Anisman pravi, da socialna podpora ni učinkovita v smislu, da bi se stresorja znebili,
lahko pa služi kot blažilec proti škodljivim učinkom stresorjev, saj na ta način
preprečujejo psihološke motnje, ki bi se sicer lahko pojavile (depresija, anksioznost),
izboljšajo fizično zdravje in spodbujajo okrevanje po bolezni. Močneje izraženi
depresivni simptomi so povezani z odsotnostjo socialne podpore. Vrednost prej
naštetih komponent socialne podpore se spreminja glede na različne situacije, odvisno
od potreb posameznika v različnih pogojih, lahko pa se spreminjajo tudi glede na to,
kdaj se določen stresor pojavi (prav tam).

3.4.2.4 Spoprijemanje s stresom
Ker se delovanju stresorjev v življenju ne moremo povsem izogniti, je zelo pomembno,
kako uspešni bomo v spoprijemanju s stresom (Musek 2010, str. 375). »Stresna
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reakcija se zgodi v človeku in samo on sam lahko vpliva na to, da se ta reakcija sprosti«
(Jeriček Klanšček in Bajt 2015, str. 30).
Pri premagovanju stresa je pomembno, da človek identificira glavne stresne dejavnike
in se nauči spoprijemati z njimi. Uspešno premagovanje stresa je eden od pomembnih
korakov k višjemu samospoštovanju (Perko 2006, str. 143).
Oseba, ki razpolaga z dobro samopodobo, namreč zaupa vase in situacijo doživi kot
izziv in potrditev, ne pa kot potencialno nevarnost, v kateri se ne bo uspela izraziti (Ihan
in Simonič Vidrih, 2005, str. 43).
Berger (1994 v Klemenčič 2006, str. 478) navaja naslednje strategije soočanja s
stresom:
 preoblikovanje stresorja;
 zanikanje stresa;
 pobeg od stresne situacije;
 ponovna ocenitev stresne situacije.
Vsaka od zgoraj naštetih strategij se določenim stresnim dejavnikom prilega, medtem
ko drugim ne. Za uspešno spoprijemanje s stresom bi moral imeti posameznik razvite
različne strategije spoprijemanja, npr. neposredno soočanje s stresorjem, ignoriranje,
umik. Da pa bi lahko posameznik izbral najuspešnejšo strategijo spoprijemanja, mora
stresor najprej oceniti (prav tam).
Obstajajo individualne razlike v odzivu na stresne reakcije (Starc 2008, str. 45).
Nekatere osebe stres bolje prenašajo in se z njim lažje spopadajo kot druge. Enak
izziv (angl. »challenge«) lahko pri različnih ljudeh izzove različne odzive. Nekdo se bo
na stresogeni dejavnik odzval burno, medtem ko ga drugi sploh ne bo opazil ali zaznal,
kar je odvisno od dednostnih, razvojnih in okoljskih dejavnikov ter izkušenj (prav tam).
Pri tem je pomembno omeniti, kot pravi Musek (1997, str. 348), da »uspešno
premagovanje pomeni življenjsko spodbudo in je znak osebnostne zrelosti. Neuspešno
soočanje s težavami pa lahko pomeni hudo duševno obremenitev, v skrajnem primeru
celo pravi življenjski zlom, npr. takrat, ko obupamo v hudi krizi ali stiski.« Ugotavljamo,
da je pri stresu pomembno, kako se posameznik sooča z njim.
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Na posameznikovo sposobnost obvladovanja neprijetnih izkušenj in ogrožujočih
dogodkov vpliva veliko osebnostnih spremenljivk in spremenljivk okolja (Slivar 1996a,
str. 172−173). Ti dogodki vplivajo na to, kako posameznik doživi dogodek, na oceno
pomena dogodka, na takojšen odziv posameznika na stresna dogajanja in na njihove
kasnejše posledice. Učinke posamičnih dejavnikov, tako pozitivne kot negativne,
usmerja celostno dogajanje in kombinacije različnih elementov in procesov, ki so
sestavine dogajanja ali so z njim povezani. Isti dejavnik je lahko v nekaterih okoliščinah
ogrožujoč, v nekaterih pa varovalen (prav tam).
Ljudje se na stresorje in na stresne situacije različno odzovejo (Musek 1997, str. 353).
Nekdo bo istovrstno krizno situacijo prebrodil brez hujših posledic, drugega pa bo ista
situacija zlomila. Posameznik lahko v različnih obdobjih in stanjih na stresne situacije
različno reagira. Naše obvladanje stresnih in drugih obremenitvenih situacij torej kaže
precejšnjo spremenljivost (variabilnost) tako med posamezniki (interindividualno) kot
znotraj posameznika (intraindividualno) (prav tam).

Do sedaj smo skozi diplomsko delo spoznali, da se stresu ne moremo izogniti, lahko
pa razvijemo različne mehanizme ali strategije, s katerimi lahko stres povsem
odpravimo ali pa omilimo posledice stresa.
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3.4.2.4.1 Strategije spoprijemanja s stresom
Lazarus in Folkman (Musek 1988 v Slivar 1996b, str. 34−35) govorita o dveh načinih
spoprijemanja s stresom:
 usmerjenost na problem, kjer poskuša oseba, ki je v težavah, spremeniti
situacijo tako, da išče informacije o tem, kako naj ukrepa. Taka oseba se
izogiba temu, da bi reagirala impulzivno in nezrelo;
 usmerjenost na uravnavanje čustev, kjer oseba poskuša s pomočjo
obrambnih mehanizmov in kognitivnim prestrukturiranjem zmanjšati
čustven vpliv stresa (posameznik se izogiba mislim na problem, zanika,
da je karkoli narobe, jemlje pomirjevala) (prav tam).
Obvladovanje stresa je bolj uspešno, če je usmerjeno k reševanju problema in k temu,
da bi dosegli zastavljeni cilj (Musek 1997, str. 348−349). Če reagiramo na stres
čustveno, potem usmerimo napor k neposredni razbremenitvi te čustvene napetosti
(strahu, krivde, jeze) ne glede na to, kakšen je bil prvotni cilj. V takšnih primerih je
obvladovanje usmerjeno k čustvovanju in praviloma manj uspešno pri reševanju
problemov. H konstruktivnim načinom soočanja z ovirami spada neposredna
odstranitev ovire ali premostitev le-te. Če ovir ni mogoče preprosto odstraniti, se lahko
preusmerimo k drugemu cilju, ki pa mora biti približno enakovreden. Pogosto nam
samo dana situacija onemogoča zadovoljitev potrebe in doseganje cilja, v takšnih
primerih nam je lahko v pomoč, če zadovoljitev odložimo na kasnejši čas, ko bo cilj
morda lažje uresničljiv. Veliko je nekonstruktivnih načinov soočanja; verjetno je najbolj
nekonstruktivno agresivno in destruktivno vedenje (prav tam).

Billings in Moos (1984, v Lamovec 1990, str. 220−221) omenjata tri vrste strategij, s
katerimi se lahko spoprimemo s stresom:
 Aktivne kognitivne strategije, to so strategije usmerjene na oceno, njihov
namen je na novo definirati osebni pomen situacije predvsem s pomočjo
logične analize (npr. razmišljanja o različnih načinih reševanja problema,
črpanje iz preteklih izkušenj ...)
 Aktivne vedenjske strategije, ki so usmerjene na problem. Te skušajo s
pomočjo iskanja informacij in reševanja problemov (npr. izvedeti več o
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situaciji, iskati profesionalne nasvete ...) spremeniti ali zmanjšati izvor
stresa z delovanjem na stvarno situacijo.
 Strategije izogibanja ali strategije usmerjene na čustva poskušajo
obvladati čustva oziroma ustvariti čustveno ravnotežje. Govorimo o dveh
vrstah teh strategij: regulacija čustev (npr. ukvarjanje z drugimi stvami,
izvajanje dihalnih vaj ...) ter čustveno sproščanje (npr. dati čustvom
prosto pot, znesti se nad drugimi itd.). (prav tam)

Menimo, da stres poskušamo omiliti, če uporabimo različne strategije, vendar ni nujno,
da smo pri tem vedno uspešni, kajti nekatere strategije, sploh tiste, ki niso usmerjene
na reševanje problema (tiste, ki so usmerjene na čustva), nas ne pripeljejo do želenega
cilja.

Anisman (2014, str. 63−64) pa navaja naslednje strategije spoprijemanja s stresorji:

1. Problemsko usmerjene strategije
1a. Reševanje problema. Posameznik se reševanja problema loti tako, da najde
rešitev, da omeji ali odstrani vpliv stresorja.
1b. Kognitivno restrukturiranje oz. pozitivna interpretacija situacije. To pomeni, da
posameznik ponovno oceni situacijo in v stresnem dogodku najde pozitiven pomen.

2. Strategije izogibanja ali umika
2.a Aktivni umik. Posameznik se aktivno umakne iz perečih problemov tako, da si najde
neko drugo aktivnost in tako preusmeri pozornost od stresorjev.
2.b Kognitivna preusmeritev. Posameznik se preusmeri od stresorja tako, da razmišlja
o stvareh, ki niso v povezavi s stresorjem (na primer zatopitev v delo, hobiji).
2.c Zanikanje ali zajezitev čustev. Posameznik ne razmišlja več o problemu ali se
prepriča, da problem ni resen.
2.d Humor. Posameznik uporabi humor, da zmanjša stres v dani situaciji. Lahko pa
tudi ne pokaže prizadetosti.
2.e Uporaba zdravil. Posameznik se lahko zateče k uporabi zdravil, ki mu lahko dajejo
ugodne občutke ali pa mu služijo kot pomoč pri obvladovanju stresorjev.
3. Emocionalno usmerjene strategije
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3.a Izražanje čustev. Posameznik se s stresorji spoprime s pomočjo čustev, kot so jok,
jeza, agresivno vedenje.
3.b Obtoževanje drugih. Posameznik krivi druge za neprijetne dogodke. Gre za
obrambni mehanizem, kjer se posameznik na način, ko prevali krivdo na drugega,
izogne lastni krivdi.
3.c Samoobtoževanje. Posameznik obtožuje samega sebe zaradi dogodkov, ki so se
zgodili. Včasih smo seveda krivi in je prav, da se obtožujemo, včasih pa gre za
neutemeljeno samoobtoževanje.
3.d Premlevanje dogodkov. Nenehne, včasih vztrajne misli o problemu ali dogodku. To
so lahko misli, ki obsegajo samopomilovanje, maščevanje. Premlevanje pogosto
spremlja depresijo, saj imajo posamezniki, ki se zatekajo k premlevanju, povečano
tveganje za depresivno bolezen.
3.e Hrepenenje. Gre za to, da se posameznik zateče v svoj miselni svet, kjer razmišlja
o tem, kako bi bilo, če stresor ne bi bil več prisoten. Ali pa se spominja preteklosti
(srečnejših časov), ko stresorja še ni bilo.
3.f Pasivna resignacija (vdanost v usodo). Posameznik sprejme situacijo, kakršna je,
ki je lahko odsev občutka nemoči, ko je posameznik prepričan, da nima nadzora nad
stresorji ali nad potekom stresorjev. Lahko pa gre v tem primeru tudi za to, da
posameznik sprejme prihodnost takšno, kakršna je brez obžalovanja ali škodoželjnosti.

4. Religija (religiozno usmerjene strategije)
4.a Notranja religioznost. Vera v boga, z mislijo na boljšo prihodnost ali da bo vera v
boga omilila težave.
4.b Zunanja religioznost lahko vključuje socialno komponento, kjer se isto misleči ljudje
zbirajo, kar služi kot pomoč ali blažilec pri spoprijemanju s stresorjem.

5. Socialna podpora
Velikokrat se posameznik pri iskanju načinov spoprijemanja s stresom zateče po
pomoč k ljudem, za katere meni, da mu lahko pomagajo pri spoprijemanju s stresno
situacijo. Eden najbolj pogostih načinov spoprijemanja s stresorji je ta, da se
posameznik zateče po pomoč ljudem, ki mu lahko pomagajo pri spoprijemanju s
stresno situacijo. Socialna podpora ima lahko več funkcij v odnosu do stresorjev (prav
tam).
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Spoznamo, da strategije spoprijemanja s stresom niso odvisne samo od situacije, kot
omenja Anisman (2014, str. 63), ampak tudi od časovnega poteka in tega, kako si
posameznik subjektivno interpretira stresorje. Posameznik lahko v določenem trenutku
uporabi več strategij ali pa se premika od ene do druge strategije, odvisno od tega, kaj
situacija zahteva, kakor tudi na podlagi razpoložljivih možnosti in priložnosti.
Določene izmed zgoraj naštetih strategij so pozitivne strategije, pomagajo blažiti
stresne situacije, medtem ko nekatere izmed naštetih ne pripomorejo k razreševanju
stresne situacije. Če so pretirane, lahko celo škodujejo (kot je npr. premlevanje,
čustveni izbruhi) (prav tam).

Musek (2015, str. 85) navaja, da so raziskovalci ugotovili veliko strategij spoprijemanja
s stresom in na osnovi tega predlagali več metod za merjenje teh načinov ter strategij.
Obstajajo različni vprašalniki za oceno slogov in strategij spoprijemanja s stresom.
Musek npr. omenja COPE (Coping Orientation for Problem Experiences – Vprašalnik
strategij spoprijemanja s stresom) (Carver, Scheier in Weintraub 1989 v Musek 2015
str. 90), s katerim lahko merimo problemsko in emocionalno usmerjeno spoprijemanje
s stresom.
Mathesom in Anisman (2003 v Anisman 2015, str. 67) pa sta razvila vprašalnik SCOPE
(Survey of Coping Profile Endorsement – Vprašalnik za oceno uporabljenih stilov in
strategij spoprijemanja s stresom). Namen tega vprašalnika je ugotoviti, kako se ljudje
spoprijemajo in premagujejo splošne probleme in stresne situacije v svojem življenju.
Sprašuje po slogih spoprijemanja in po tem, kako bi se posameznik odzival na
specifične dogodke (prav tam).
Menimo, da se v življenju stresorjem ne moremo izogniti, zato smo ljudje primorani
razviti določene strategije spoprijemanja s stresom. Zaradi osebnostnih razlik od
posameznika do posameznika, različnih vrst stresorjev in ocene stresorja, ki jih
posameznik naredi, se razlikujemo tudi po izbiri strategij. Vse to pa ima določene
posledice stresa.

3.5 Posledice stresa (fizično in mentalno zdravje)
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O škodljivosti stresa in tem, da stres povzroča telesne in duševne bolezni, so razmišljali
že v 19. stoletju (Žibret idr. 2008, str. 57). Raziskave so pokazale (Safarino 1990), da
imajo ljudje, ki doživljajo hude stresne obremenitve, tvegane vedenjske vzorce, zato je
večja verjetnost, da posegajo po alkoholu, cigaretah, kot pri tistih, ki niso bili
izpostavljeni hudemu stresu (prav tam).
Kopičenje distresa negativno vpliva tako na duševno kot tudi na telesno počutje
(Musek 1997, str. 348). Negativni stres se pojavlja kot dejavnik tveganja za nastanek
psihosomatskih bolezni. Ugotovili so povezavo med negativnim stresom in
kardiovaskularnimi obolenji ter sladkorno boleznijo (prav tam).
Odziv organizma na stres je kompleksen (Mikuž Kos 1993, str. 8−9). V ozadju se
dogajajo procesi v možganih ter v endokrinih žlezah. Na zunaj se odziv kaže s
številnimi telesnimi in psihičnimi znaki, kot so: glavobol, nespečnost, utrujenost, težave
s koncentracijo in slabši spomin. Znano je, da kronična izpostavljenost stresorjem
oslabi imunski sitem, kar se kaže v slabšem zdravstvenem stanju in povečani
obolevnosti. Med psihične odzive spadajo tudi motnje čustvovanja, kot so
zaskrbljenost, tesnoba, strah in depresivnost. Stres pa se lahko kaže tudi v
spremembah

vedenja:

agresivnost,

hiperaktivnost,

razdražljivost,

izčrpanost,

pasivnost. Pasivnost lahko povzroči tudi upad storilnosti. Pri šolskih otrocih se stres
lahko kaže na drugačne načine. Stres lahko posega tudi na intelektualno delovanje:
motnje pozornosti, slabši spomin. To lahko pomembno zmanjša učni uspeh (prav tam).
Posledice delovanja stresorjev na posameznika lahko razvrstimo v skupine.
Zaradi pravočasnega ukrepanja je zelo pomembno (pre-) poznati simptome
izpostavljenosti stresu. Travers in Cooper (1998 v Slivar 2009, str. 29) jih delita v tri
glavne skupine:
 čustvene manifestacije, sem spadajo apatija, anksioznost, depresija, strah,
negativno samovrednotenje;
 telesni simptomi so bolezni srca in ožilja, psihosomatske bolezni, utrujenost,
izčrpanost;
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 skupino vedenjskih simptomov pa sestavljajo težave s hrano, povečano
uživanje raznih drog (tudi kave in nikotina), nasilno obnašanje, nespečnost,
umik – absentizem, menjava poklica (prav tam).
Vplivi negativnega stresa se kažejo kot vedenjske, psihološke in zdravstvene
posledice (Žarkovič Adlešič 2011, str. 47). Vedenjske posledice obsegajo spremembe,
kot so: poseganje po cigaretah, alkoholu in drogah, nasilnemu vedenju, motnjah
hranjenja ipd. Psihološke posledice se kažejo kot družinski problemi, anksioznost,
motnje spanja, depresija … Posledice za zdravje, ki kvarno vplivajo na psihofizično
počutje in zdravje človeka (bolezni srca in ožilja, težave s prebavili, težave s hrbtenico,
težave s prebavili …) (prav tam).
Posledica delovanja kroničnega stresa in neučinkovito spoprijemanje z njim je
opuščanje tistih stališč in ravnanj, ki so bistvena za učinkovito funkcioniranje v
določenem okolju (Slivar 2011, str. 14).

Ugotovimo lahko, da je stres stalni spremljevalec spoprijemanja s spremembami v
življenju posameznika. Spremembe pa so del razvoja posameznika, iz česar sledi, da
je tudi stres pomemben dejavnik razvoja posameznika v njegovem življenjskem
poteku, kateremu bomo namenili naslednje poglavje.

4

TEORIJA ŽIVLJENJSKEGA POTEKA

4.1 Opredelitev življenjskega poteka
Raziskovanje življenj ljudi, njihovih biografij oziroma življenjskih potekov, je relativno in
vse bolj pomembno področje, ki skuša razumeti, kako čas, okolje, zgodovinski trenutek
in individualno udejstvovanje vplivajo na razvoj posameznika skozi življenje v hitro se
spreminjajočem se svetu (Elder, idr. 2003, str. 3−5). Teorija življenjskega poteka
raziskuje, kako starost, razvojna stopnja, zgodovinsko obdobje, generacija in družbene
inštitucije (npr. družina), izobraževanje, zakonski stan in zaposlitev oblikujejo
življenjsko tirnico posameznika. Preučuje tudi, kako posamezniki in generacijske
skupine s pomočjo lastnih dejanj spreminjajo družbeno okolje in družbo skozi daljše
časovno obdobje (prav tam).
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M. Ule (2008, str. 26) piše takole: »Življenjski dogodki so dogajanja v vsakdanjem
življenju, ki se pojavljajo v določenem časovnem intervalu in spremenijo življenjski
potek, osebno biografijo.«
Avtorica pojmuje življenjski potek kot potovanje od rojstva do smrti ne glede na
družbeno-zgodovinske okoliščine. Življenjski potek služi kot normativni okvir, ki daje
smernice za uvrščanje posameznika v družbi. V raziskovanju življenjskega poteka
imamo opraviti z dvema ločenima raziskovalnima področjema: s psihološkim
pristopom, ki raziskuje posamične življenjske poteke in biografije ter s sociološkim
pristopom, ki raziskuje družbeni kontekst in institucionalni red, ki vpliva na socialno
vključenost ljudi (prav tam, str. 17).
V nadaljevanju bomo podrobneje opisali sociološki pristop, saj nas za potrebe tega
diplomskega dela zanima vključenost posameznika v socialno mrežo oz. socialno
okolje (družina, šola, vrstniki, prijatelji).
Človeško življenje prinaša s sabo niz na videz univerzalnih izkušenj (Shanahan
Macmillan 2008, str. 3−4). Življenja so si podobna v svoji strukturi. Ljudje začnejo
življenje kot dojenčki, ga nadaljujejo skozi zaporedja faz, ki vključujejo otroštvo,
adolescenco, odraslost in starost. Vsako življenjsko obdobje ima svoje edinstvene
značilnosti, priložnosti in omejitve in vsaka od teh nas oblikuje in ustvarja podobnosti
v naših izkušnjah in življenjskih vzorcih (prav tam).
Življenjski potek si torej lahko zamislimo kot pot (Hutchison 2011, str. 10−15). Vendar
pa to potovanje ni premočrtna, ampak premikajoča se spirala, tako s kontinuiteto kot s
spremembami, ki so rezultat tako predvidljivih kot nepredvidljivih dogodkov. Na pot
vplivajo tudi spremembe v naravnem in družbenem okolju, kot tudi spremembe v
bioloških, psiholoških in duhovnih dimenzijah človeka. Vsi ljudje imajo zgodbe, ki se
odvijejo na potovanju skozi življenje. Perspektiva življenjskega poteka nam torej
pomaga razumeti razmerja med časom in človeškim vedenjem, tako da opazuje, kako
kronološka starost, medsebojna razmerja, običajni življenjski prehodi in družbene
spremembe oblikujejo življenje ljudi od rojstva do smrti. Vendar pa čas ni edina
dimenzija v človekovem vedenju, temveč so to tudi osebnostne značilnosti in okolje, v
katerem oseba živi (prav tam).
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4.2 Osnovni koncepti in načela teorije življenjskega poteka
Za opis zgodovinskega in biografskega konteksta življenjskega poteka so
raziskovalci razvili koncepte, ki ponujajo način razmišljanja, kako so življenja
urejena v družbi (Hutchison 2011, str. 11−16).
Koncepti, ki odslikavajo časovno naravo življenja in premikanje skozi zgodovinski
in biografski čas (prav tam), so:
1. Kohorta (starostna kohorta) je skupina oseb, ljudi, ki so se rodili v istem času in
doživljajo določene družbene spremembe znotraj dane kulture v istem
zaporedju in v isti starosti. Kohorte v bistvu povezujejo starost z zgodovinskim
časom. Pojem generacija se uporablja v podobnem pomenu, vendar pa je pri
generaciji časovno obdobje približno dvajset let.
2. Prehodi oz. tranzicije so spremembe vlog ali položajev, ki predstavljajo določen
odklon, odmik od prejšnjih vlog in položajev. Življenje je polno takšnih prehodov,
npr. začetek šolanja, vstop v puberteto, zaključek šolanja, prva zaposlitev,
odhod od doma, prihod prvega otroka, upokojitev. Veliko prehodov se nanaša
na družinsko življenje: poroka, rojstvo otrok, ločitev, ponovna poroka, smrt.
3. Tirnice »so dolgoročni vzorci stabilnosti in sprememb kar vključuje številne
prehode« (prav tam).
4. Življenjski dogodki so pomembni, običajno nenadni pojavi, ki imajo lahko resne
in dolgotrajne učinke. Pojem se nanaša na dogodek kot tak in ne na prehode,
ki so posledica dogodka. Na primer poroka je pomemben dogodek v vseh
družbah, ki pa povzroči prehod s posledičnimi spremembami vlog in položajev
v odnosu do primarne družine, kot tudi do družine v nastajanju oz. nove družine.
5. Prelomnice so čas, ko se zgodi velika sprememba v tirnici življenjskega poteka.
Ta sprememba pa je lahko preobrazba osebnega pogleda človeka v odnosu do
sveta ali transformacije, kako se človek odzove na tveganja ali priložnosti. Gre
za trajno spremembo in ne samo za začasni odmik. Da gre za prelomnico, se
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zavemo šele po preteku določenega časa, kar pomeni, da je čas pomembna
komponenta.
Clausen (Cappeliez 2008 v Kump in Jelenc Krašovec 2010, str. 19−20) razume
življenjske prelomnice kot »ključne spremembe v videnju samega sebe, svoje
identitete, pomena svojega življenja ali doživljanje situacije, v kateri se ljudje naučijo
nekaj novega o sebi«.
Loči štiri pomembne tipe življenjskih prelomnic (prav tam):
 spremembe v specifičnih vlogah posameznika;
 spremembe življenjske perspektive;
 spremembe v postavljenih ciljih;
 spremembe v doživljanju samega sebe.
Pri soočanju s pomembno življenjsko prelomnico je učenje in izobraževanje način, s
katerim lažje obvladujemo nove izzive, se lažje prilagajamo in soočamo z novimi
spremembami, ki se pojavljajo. »To so najpomembnejši trenutki za učenje.« (prav tam)
Menimo, da je ključno, na kakšen način posameznik doživlja prelomnice, saj so lahko
prelomnice pomemben vir stresa, če jih posameznik doživlja kot nekaj neprijetnega in
se jim ni sposoben prilagoditi. K tem prilagoditvam pa mu lahko pomaga socialno okolje
(družina, šola, vrstniki).
Osnovna načela teorije življenjskega poteka izhajajo iz preučevanj v družboslovnih in
vedenjskih znanostih in dajejo okvir za študij pojavov v presečišču družbenih poti
razvojnih tirnic ter družbenih sprememb (Elder idr. 2003, str. 10−14).
Elder izpostavi pet osnovnih načel teorije življenjskega poteka:
1. Načelo vseživljenjskega razvoja: človekov razvoj in staranje sta vseživljenjska
procesa.
2. Načelo delovanja: posamezniki ustvarjajo lasten življenjski potek z izbirami in
dejanji, ki jih opravljajo znotraj priložnosti in ovir v zgodovinskih in družbenih
okoliščinah.
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3. Načelo časa in kraja: zgodovinska časovna obdobja in kraji, ki jih posamezniki
doživljajo v času življenja, oblikujejo življenjski potek posameznikov.
4. Načelo časovnega pojavljanja: Predhodni dogodki in posledice življenjskih
prehodov in vedenjskih vzorcev se spreminjajo glede na časovno pojavljanje v
življenju osebe.
5. Načelo povezanih življenj: Življenja so povezana v medsebojni odvisnosti,
sociozgodovinski vplivi se izražajo skozi mrežo skupnih medsebojnih razmerij
(prav tam).
Zaključimo lahko, da je teorija življenjskega poteka okvir za razlago pojavov od
rojstva do smrti. Omogoča nam, da spoznamo in razumemo vseživljenjski razvoj
človeka in procesov staranja. Teorija in raziskave življenjskega poteka nas
opozarjajo na realni svet, v katerem živijo naša življenja in v katerem ljudje izdelamo
razvojne poti na najboljši možni način. Pove nam, kako so življenja socialno
organizirana v biološkem in zgodovinskem času in kako družbeni vzorec vpliva na
način, kako razmišljamo, čutimo in delujemo. Razvoj človeka je umeščen v
življenjski potek in zgodovinski čas. Življenjski potek nam da informacije o življenju
posameznika, iz tega koncepta lahko črpamo informacije in razumevanje − na
primer o izobraževanju, stresu in biografiji posameznika.

4.3

Stres in življenjski potek posameznika

Do 90. let 20. stoletja so stres in življenjski potek proučevali ločeno enega od drugega
(Elder in Giele 2009, str. 18). Sociologi so opažali stalno zanemarjanje modelov in
metodologij življenjskega poteka pri raziskovanju stresnih življenjskih dogodkov.
Danes si to ločevanje težko zamislimo: stresorji vplivajo na življenja ljudi, življenjski
prehodi zahtevajo prilagoditev, kar pa povzroča stres (prav tam).
Kot smo že omenili v poglavju o življenjskem poteku, lahko opredelimo prehode ali
tranzicije kot spremembe vlog ali položajev oziroma kot določen odklon oz. odmik od
prejšnjih vlog in položajev (Almeida in Wong 2009, str. 141). Prehodi ali tranzicije niso
samo spremembe vlog ali položajev, temveč lahko po teoriji življenjskega poteka
povzročijo spremembe notranjih stanj posameznika, ki so lahko nenadne, razdiralne
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ali spodbudne. To lahko povzroči določeno stopnjo stresa, bodisi pozitivnega ali
negativnega. Z vidika procesa stresa zahtevajo ti prehodi od posameznika prilagoditev,
kar lahko vodi v psihično in/ali fizično izčrpanost, lahko pa vpliva tudi na genetske
rezerve. Dolgo je že znano, da prehodi, kot so npr. izguba službe, nesoglasja v zakonu
ali smrt ljubljene osebe, negativno vplivajo na psihično in fizično zdravje (prav tam).
V nasprotju z razmišljanjem Selyeja (1958) in njegovih sodelavcev je sedaj znano, da
življenjske spremembe, ki jih izzovejo dogodki, niso nujno škodljivi za zdravje (Pearlin
in Skaf 1996, str. 240). Nasplošno se neugodni učinki pokažejo samo kot posledica
dogodkov, ki so neželeni in nepričakovani ali nenačrtovani. Mnoge načrtovane
spremembe v življenjskem poteku, kot so npr. poroka, starševstvo, zaposlitev,
upokojitev, odhod otrok od doma, nimajo neugodnih posledic, čeprav so v začetku
lahko stresne (prav tam).
Tovrstni prehodi izboljšajo počutje, in sicer na račun pridobitve novega socialnega in
človeškega kapitala (Almeida in Wong 2009, str. 141−142). Prehodi so sestavni del
tirnic življenjskega poteka, tirnice same vplivajo na to, kako doživljamo prehode. Stres
se povečuje v obdobju negotovosti, prehodi pa po svoji naravi postavijo stare vzorce
pred preizkušnjo in strmijo k novim prilagoditvam. Izkušnje skozi življenjski potek
omogočajo, da se ljudje naučijo, kako se spoprijemati s prehodi in omogočajo, da
razvijejo uspešne prilagoditvene vzorce, ki jih lahko vedno znova uporabijo (prav tam).
Zaključimo lahko, da je življenjski potek posameznika rezultanta življenjskih dogodkov
in prehodov. Ti so lahko izvor stresa, kar lahko zopet povratno vpliva na življenski potek
posameznika. Stres in življenjski potek sta torej temeljni sestavini spreminjanja in
razvoja posameznikove življenjske poti.

5

VPLIV STRESORJEV IZ SOCIALNEGA OKOLJA NA
IZOBRAŽEVANJE POSAMEZNIKA

5.1 Družina kot izvor stresa
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Družina je najpomembnejši dejavnik (agens) socializacije (Musek in Pečjak 1995, str.
265). Družina je socialna skupina zasebnega življenja, v katero smo vključeni
vsakodnevno, za razliko od drugih socialnih skupin, v katere smo vključeni določen
čas in vsebinsko omejeno (Ule 2008, str. 76−81).
Posameznik se mora neprestano odzivati na družino in potrebe njenih članov.
Vsakdanje družinsko življenje je podvrženo številnim pritiskom in pogojevanjem iz
vsakdanjega življenja, ritmu menjav različnih temeljnih opravil, kot so: delo, prosti čas,
učenje, priprava na delo. Pri tem se družinski člani srečujejo z različnimi socialnimi
vlogami. Raziskave vedno znova potrjujejo, da so starši najpomembnejše osebe v
življenju odraščajočih mladih in da se temeljni odnosi čustvene bližine in navezanosti
razvijejo že v zgodnjem otroštvu in na odraščanje delujejo varovalno ali ogrožujoče
(prav tam).
N. Ličen (1995, str. 5) pravi, da je družina družbena skupina, v katero smo dolgotrajno
vključeni in v kateri se z vsakodnevnim življenjem oblikujejo pomembna razmerja.
Otroci so uspešnejši, če imajo starši do otrok topel in odprt odnos, govorimo torej o
psihološki komponenti (Ulenberg in Mueller 2003, str. 123).
Kot piše M. Milharčič Hladnik, so zaključki v znameniti ameriški raziskavi o (ne) enakih
izobraževalnih možnostih s konca šestdesetih let 20. stoletja s Colemanovim
poročilom iz leta 1966 (Coleman 1969 v Milharčič Hladnik 2003, str. 56) dokazali, da
je povezanost otrokovega družinskega okolja odločilna pri otrokovem šolskem uspehu,
saj je večja kot povezanost šolskega uspeha z vsemi drugimi dejavniki. Ta raziskava
je tudi spodbudila k veliko podobnim empiričnim študijam po vsem svetu, ki so se
osredotočale na socialnoekonomski status družine kot glavno determinanto šolske
uspešnosti in izobrazbenih aspiracij otrok (prav tam).
Družinsko okolje je najpomembnejši dejavnik šolskega učnega uspeha in to celo
pomembnejši od dejavnikov, ki izvirajo iz šole (učitelji, metode dela, pripomočki ...).
Dejavniki, ki določajo pomen družinskega okolja, so: struktura družine, prihodki in
stopnja izobrazbe staršev (Ulenberg, Mueller 2003, str. 123).
Družina je socialno okolje, v katerem se otrok nauči, kaj stres je, kako se nanj odzivati
in kako ga obvladovati (Jeriček Klanšček in Bajt 2015, str. 17).
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N. Ličen meni (1996, str. 6), da gre vsaka družina skozi njej lasten razvoj, ki ga določajo
zaporedje družinskih stresorjev in družinskih virov. Družinski stresorji so dogodki, ki jih
člani družine doživljajo kot negativne, se pravi, da niso dogodki sami po sebi
obremenilni, ampak to, kako si posameznik te dogodke razlaga. N. Ličen govori o
vertikalnih in horizontalnih družinskih stresorjih ter o vertikalnih in horizontalnih
družinskih virih. Vertikalni družinski stresorji so izkušnje iz preteklosti, ki so oteževalne
(npr. vedenjski vzorci, ki so v sedanjem življenju izvor stresa). Vertikalni družinski viri
so pretekle izkušnje, ki olajšujejo skupno življenje v sedanjosti. Ti vedenjski vzorci, ki
so se tudi izoblikovali v preteklosti, pa spodbudno delujejo na družinsko življenje.
Horizontalni družinski stresorji so težave, krize, ki jih ljudje doživljamo v sedanjosti in
otežujejo skupno življenje (npr. smrt v družini, ločitev), medtem ko horizontalni
družinski viri prispevajo k bogatenju družinske harmonije, krepijo družinsko
razpoloženje (skupna praznovanja, selitev v novo stanovanje …). Ker horizontalni
stresorji in horizontalni viri skozi čas prehajajo v vertikalne stresorje in vire, nastaja
sklad, ki je pomemben za reševanje težav v sedanjosti (prav tam).

Slika 3: Model razvoja družine

56

Vir:

Schneewid 1992 v

Ličen 1996,

str. 7

Zgornja shema nam prikazuje, kako vertikalni in horizontalni družinski stresorji ter
vertikalni in horizontalni družinski viri vplivajo na razvoj družine. Prikazuje sistem
odnosov, ki delujejo na štirih ravninah: osebnostni sistem posameznika, družinski
sistem, večgeneracijski sistem in zunajdružinski sistem. Prikazuje tudi časovno
komponento, ki determinira družino, saj nazorno pokaže, kako horizontalni stresorji in
horizontalni viri čez čas (od preteklosti k sedanjosti) prehajajo v vertikalne stresorje in
vertikalne vire, kar je pomembno za reševanje težav v sedanjosti.
Družina otroku pomaga, da se razvija, si nabira izkušnje in uri za učinkovito
spopadanje z različnimi težavami. Starši lahko otroku s svojim zgledom, nasveti in
podporo pomagajo razviti uspešne strategije spoprijemanja s stresorji (prav tam).
Starši lahko otroka emocionalno podpirajo ali pa dodatno stopnjujejo šolski stres.
Včasih se zgodi, da niso šolske razmere tiste, ki ogrožajo otroka, ampak starši s svojimi
previsokimi zahtevami in pričakovanji (Mikuž Kos 1993, str. 7).
Ljudje smo imeli zelo različna otroštva (Uhlenberg in Mueller 2003, str. 123−141).
Otroci se že v prvem razredu razlikujejo glede na svoje sposobnosti in te razlike se še
57

povečujejo, ko napredujejo v višje razrede. Družinsko okolje v zgodnjih letih
otrokovega življenja ima pomemben vpliv na uspeh v šoli, vključenost v družbo in na
zdravje. Eden teh dejavnikov je ekonomski položaj družine, v kateri se otrok razvija.
Ko so primerjali otroke, ki so živeli v revnih družinah s tistimi, ki so živeli v normalnih
ekonomski razmerah, so ugotovili, da so se prvi slabše odrezali na testih kognitivnih
sposobnosti in učnih dosežkov. Otroci iz revnih družin pa so imeli tudi več zdravstvenih
in razvojnih težav. Otroci iz družin, ki nimajo finančnih težav, so bolje prehranjeni, imajo
zagotovljeno boljše zdravstveno varstvo ter boljši dostop do izobraževanja, tako doma
kot zunaj doma (knjige, računalniki, tečaji) (prav tam).
V raziskavi, ki je zajemala slovenske osnovne šole in so jo naredili na Oddelku za
pedagogiko in andragogiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, je raziskovalce
zanimalo, ali vidijo učitelji in starši drug drugega kot kompetentne osebe v vzgojnoizobraževalnem delovanju in reševanju problemov (Kalin idr. 2009, str. 152−157).
Rezultati te raziskave kažejo, da tako starši kot tudi učitelji izražajo določeno mero
dvoma o kompetentnosti tako učiteljev kot staršev. Starši z višjo izobrazbo so bolj
kritični tako do učiteljev kot do sebe in tudi pripravljeni izobraževati se o starševstvu in
problemih družinske vzgoje. Medtem ko starši z nižjo izobrazbo vidijo učitelje kot
strokovnjake tako za izobraževanje kot tudi za vzgojo. Starši otrok z nižjim učnim
uspehom menijo, da dobro opravljajo svojo vzgojno vlogo in da izobraževanja s
področja družinske vzgoje ne potrebujejo, iz česar je moč zaključiti, da ti starši
prelagajo odgovornost za uspešno izobraževanje na šolo in učitelje in zaradi tega jih
šola zelo težko pritegne k aktivnemu sodelovanju. Za učinkovito vključitev staršev
mora imeti šola dobro vizijo in dobre ter ustaljene postopke dela s starši, kar pa zahteva
več učiteljevega dela in časa, prav tako pa je pri tem pomembna tudi stopnja izobrazbe
staršev (prav tam, str. 49). Naloga šole je torej poiskati intenziven in dober stik s starši
in ta stik tudi negovati, saj so starši pomemben dejavnik vključenosti šole v lokalno
okolje. Pomembno je, da šola vključi starše v šolski vsakdan, še zlasti je pomembno,
da šola poskuša poiskati stik s tistimi starši, ki ne kažejo prevelike pripravljenosti za
sodelovanje (Krajnčan 2008, str. 121).
Veliko raziskav je potrdilo, da so nizki dohodki kot tudi pomembno znižanje teh lahko
vir stresa za starše in otroke, kar lahko škoduje uspešni socializaciji (Elder 1992;
Conger idr. 1992).
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Ekonomski oz. finančni stres vpliva tudi na tip vzgoje, ki je pogosto kruta in neusmiljena
(povečana pojavnost nasilja, jeze, kar lahko spodkoplje normalno razmerje med
staršem in otrokom) (Uhlenberg in Mueller 2003, str. 123−141). Ekonomski stres lahko
prav tako vpliva na otroke preko motenega razmerja med partnerjema. Otroci imajo
tako manj podpore s strani staršev, kar ima za posledico nizko samopodobo in
vedenjske težave. Problemi znotraj družine se lahko prenašajo preko generacij. O tem
je veliko pisal Elder.
Poleg ekonomskega statusa družine na dobro počutje otrok vpliva tudi struktura
družine. Otroci iz enostarševskih družin so se v primerjavi z otroki, ki so živeli v
dvostarševskih družinah, slabše odrezali tako glede učnega uspeha, imeli so več
vedenjskih težav kot tudi več zdravstvenih težav. Pri otrocih iz enostarševskih, socialno
ogroženih in krušnih družin (družina, ki ni biološka) je večja verjetnost, da predčasno
prekinejo šolanje. Družinski socialno-ekonomski status, ločitev staršev, stopnja
izobrazbe matere in očeta ter vključenost v družbena omrežja pripomorejo k
verjetnosti, da bo srednješolec nadaljeval šolanje ali ne.
Odnos do šole in pričakovanja, ki jih starši gojijo do otrok, so odvisni od stopnje
izobrazbe staršev ter ekonomskega statusa družine. Starši, ki imajo visoka
pričakovanja do otrok, bolj verjetno postavljajo visoke standarde in prenašajo pomen
pomembnosti uspešnosti v šoli. Odnos do šole vpliva na šolski uspeh, kar določa, ali
bo posameznik maturiral na srednji šoli in se vpisal na fakulteto. Posledično imajo te
izobraževalne izkušnje dolgoročne posledice na zaposlitvene tirnice odraslega in
priložnost za uspeh v življenju. Na drugi strani pa so lahko ta visoka pričakovanja
staršev do otrok izvor stresa (prav tam).
Če je nekdo doživel veliko neuspehov v zgodnjih letih šolanja in mu starši in učitelji
niso dajali signalov, da imajo zaupanje v njegove sposobnosti, potem je malo verjetno,
da bo šel v srednjo šolo z dovolj velikim prepričanjem v lastne zmožnosti za
premagovanje stresnih situacij, ki jih tak prehod prinese s seboj (Eccles 2008, str.
233−234).
Zmanjšanje zaupanja v lastne učne sposobnosti in pomen, ki ga nekdo pripisuje
učnemu uspehu, ima dolgoročne posledice za kasnejše učne dosežke. Za mnoge
mlade se ti kristalizirajo v tirnico regresije, kar pomeni, da posameznik nazaduje na
poti. To lahko pripelje do neuspehov v šoli ali pa celo do izstopa iz šole (prav tam).
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5.2

Šola kot izvor stresa

Kot pišeta H. Jeriček Klanšček in M. Bajt (2015, str. 7−8), pri otrocih in mladini stresnost
in duševne težave naraščajo. Šola je v obdobju mladostništva po raziskavah eden od
ključnih področij mladostnikovega življenja. Šola pomembno vpliva na njihovo počutje,
zato je zelo pomembno, kako jo doživljajo. Avtorici navajata, da je v zadnjem desetletju
beležen porast nezadovoljstva s šolo. Kot smo že navedli, so največji stresi pri otrocih
in mladostnikih povezani s šolo, zato je zelo pomembno učiti otroke, kako se soočati s
stresom v šoli, kako reševati težave in krepiti njihovo pozitivno samopodobo. Pri tem
pa morajo ključno vlogo odigrati učitelji in starši. Gre za interakcijo učitelj-učenec-starš,
pa tudi za interakcijo učenec in drugi učenci. Namreč, učitelji so lahko veliko bolj
uspešni, če sodelujejo s starši (prav tam).

Handerson in Berla (1994 v Kalin idr. 2009, str. 72−73) sta pregledala in analizirala 85
študij, ki izkazujejo prednost vključevanja staršev v izobraževanje otroka. Če je
vključevanje staršev načrtovano in učinkovito izvedeno, ima za starše in otroke
pozitivne rezultate. Otroci si tako prizadevajo za boljše učne rezultate, večje je njihovo
zaupanje vase, bolj so samodisciplinirani in imajo večjo motivacijo za šolo. Starši tako
postanejo tudi veliko bolj občutljivi za otrokove socialne, čustvene in intelektualne
potrebe. Starši pridobijo več znanja o otrokovem razvoju in posledično uporabljajo več
pozitivnega spodbujanja in manj kaznovanja svojih otrok, bolje razumejo učiteljevo
delo in šolski kurikulum. Če so starši seznanjeni z otrokovim delom v šoli, mu bodo
tudi doma posvečali več pozornosti in delali z njim, ko bodo to pričakovali učitelji. Starši
tako tudi bolj spoštujejo učiteljevo delo, izboljša se komunikacija med starši in učitelji
(prav tam).
Šola ni le prostor, kjer potekajo procesi učenja, ampak tudi socialno okolje, kjer
potekajo interakcije med udeleženci učnega procesa in oblikovanjem pripadnosti
določenim socialnim skupinam (Peklaj in Pečjak 2015, str. 15). Šola je prostor, ki
ustvarja stresna doživetja (Mikuž Kos 1993, str. 10−11). Kakšne bodo posledice
stresnih doživetij, pa je odvisno od prejšnjih izkušenj, osebnostnih lastnosti
posameznika in prepletanja aktualnih psihosocialnih vplivov, ki lahko potencirajo stres
ali pa služijo kot pomoč pri obvladovanju šolskega stresa. Šola je za učenca socialni
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prostor, katerega pomen in učinki so takoj za družinskimi. Je prostor, kjer potekajo
odnosi z vrstniki in učitelji. V obdobju 13 let otrok preživi večino svojega delovnega
časa v šoli. Posledično šola, enako kot družina in druga socialna okolja, proizvaja
množico travmatskih dogajanj (prav tam).
H. Jeriček Klanšček in M. Bajt (2015, str. 14) navajata, da je za otroka izjemno
pomembno, kako se v šoli počuti. Otrok lahko šolo doživlja kot vir nelagodja, strahov,
obremenitev. Lahko pa jo doživlja kot nekaj, kar mu daje možnost razvijanja različnih
spretnosti, potrjevanja, dokazovanja, občutka podpore (prav tam).
Šola je socialni sistem, ki vključuje vse enako stare otroke in je zato omejena pri
prilagajanju zahtev in načinov dela potrebam vseh posameznikov (Mikuž Kos 1993,
str. 11). Ker je osnovna šola obvezna, (to v manjši meri velja za srednjo šolo)
posledično iz nje ne morejo izstopiti otroci, za katere so obveznosti, zahteve in pravila
šole preveliki in neustrezni, kar privede do tega, da je v šoli veliko število otrok
izpostavljeno hudim pritiskom in naporom. Vendar pa vzroki za šolski stres niso samo
interakcije med šolskim sistemom in lastnostmi otrok, ampak so vzroki veliko bolj
kompleksni. K šolskemu stresu pripomorejo tudi neugodne interakcije med
posamezniki in vrstniki, med posamezniki in učitelji, šolski neuspeh, družinski konflikti.
Šolski stres lahko povzročijo tudi čustvene, vedenjske ali druge psihosocialne motnje.
Stres je lahko tudi rezultat otrokove čustvene prizadetosti ob slabem šolskem uspehu
(prav tam).

Na tem mestu lahko omenimo raziskavo, ki jo je naredila Gergija Witkin (1999, str. 15).
Raziskovala je vpliv stresa na otroke. Odgovore je dobila s pomočjo anketnih
vprašalnikov sestavljenih tako za starše kot tudi za otroke. Vprašalnike je nato
primerjala. Čeprav so starši menili, da so na prvem mestu izvora stresa pri otrocih
vrstniki, so otroci na prvo mesto povzročitelja stresa postavili šolo (na prvem mestu je
skrb za ocene, nato preizkusi znanja, sledita skrb za domače naloge in vprašanje, ali
bodo naredili razred), sledi družina in šele nato pritisk vrstnikov (prav tam str. 15)
V šolskem okolju pridejo do izraza različne socialne spretnosti, od tega pa je odvisno,
kakšna je šolska prilagojenost.
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5.2.1 Šola kot socialni sistem
Šola ni le prostor, kjer poteka učni proces, ampak tudi socialno okolje, kjer potekajo
številne interakcije med udeleženci učnega procesa in se ustvarja pripadnost
določenim socialnim skupinam (Peklaj in Pečjak 2015, str. 14). Za potrebe tega
diplomskega dela nas bo zanimalo, kakšni so odnosi in med katerimi udeleženci
šolskega okolja so možni izvori stresa. Tako v nadaljevanju predstavljamo shemo, ki
nam na nazoren način prikaže relacije med posameznimi udeleženci šolskega okolja.
Slika 4: Psihosocialni odnosi v šoli

Vir:

Peklaj

Pečjak 2015, str.

in

14

Zgornja

shema

nam

prikazuje,

kako kompleksna so medsebojna razmerja v šoli in kako le-ta vplivajo na kakovostno
učno okolje in s tem tudi na blagostanje učenca. Prikazuje udeležence v šolskem
prostoru (učenci, učitelji in starši) in njihovo soodvisnost. Tako se odnosi odvijajo na
relaciji učitelj-učenec-starši in na relaciji učenec-drugi učenci. Šola je socialni prostor,
kjer se odvijajo interakcije med prej naštetimi udeleženci, kar vpliva na kakovost
učnega okolja. Pomembno je, da so vsi udeleženci socialnega sistema povezani med
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seboj, saj je šola okolje, ki je lahko izvor stresa, na drugi strani pa je kot sistem okolje
za blaženje oziroma odpravljanje stresa. Pri tem pa ima ključno vlogo učitelj, ki lahko
prepozna, preprečuje in obvladuje stres pri učencih. Ob tem pa ne smemo zanemariti
dejstva, da mora učitelj najprej znati pri sebi prepoznati, kdaj je v stresu in si znati tudi
pomagati.
V šolskem okolju pridejo do izraza različne socialne spretnosti, ki omogočajo večjo ali
manjšo šolsko prilagojenost, kar napovedujejo tako interakcije med učitelji in učenci,
kot tudi interakcije med učenci samimi (Peklaj in Pečjak 2015, str. 17−18). Raziskave
(Juvonen 2006; Magajna s sodelavci 2008; Peklaj, Kalin, Pečjak, Puklek Lipovšek,
Valenčič Zuljan in Ajdišek 2009 v Peklaj in Pečjak 2015) kažejo, da se pozitivni odnosi
z vrstniki odražajo (prav tam):
 v dobrem počutju učencev v šoli oz. občutku pripadnosti;
 v višji samozavesti učencev;
 v višjem vrednotenju prosocialnih oblik vedenja;
 v boljšem učnem dosežku.
Kot smo že zapisali, šola ni le učno okolje, ampak tudi socialni prostor, kjer se odvijajo
interakcije na relaciji učitelj-učenec-starši. Pomembno je, da so vsi ti udeleženci
povezani med seboj, pri tem povezovanju pa ima ključno vlogo učitelj. Zelo pomembno
je, da učitelj otroke nauči, kako se spoprijemati s stresom.
5.2.1.1 Ekološka teorija razvoja
Ekološka teorija razvoja, katere avtor je Urie Bronfenbrenner (1979 v Peklaj in Pečjak
2015, str. 24−25 ), razlaga posameznikov razvoj v luči odnosov, ki jih ima v različnih
socialnih okoljih, v katerih živi, katerih razumevanje naj bi pomagalo pri razumevanju
njegovega vedenja in odnosov z drugimi.
Bronfenbrennerjeva teorija (1979) govori o socialnih sistemih (mikrosistem,
mezisistem, ekosistem, makrosistem in kronosistem), med katerimi so razlike v stopnji
neposrednih interakcij, ki jih posameznik vzpostavlja z določenim sistemom. Poglejmo
si torej podrobneje socialne sisteme, o katerih govori Bronfenbrenner (1979 v Peklaj
in Pečjak 2015, str. 24−25):
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-

Mikrosistem, kjer se vzpostavlja neposredni odnos s pomembnimi Drugimi
(starši, sorojenci, sošolci), s katerimi ima posameznik ponavadi dolgotrajen
odnos. Šolski mikrosistem vključuje tako odnose s sošolci kot tudi z učitelji.
Mikrosistem lahko na posameznika deluje pozitivno ali negativno. Npr. učno
okolje deluje na učenca pozitivno, če zadovoljuje njegove potrebe po varnosti,
sprejetosti, izražanju lastne kompetentnosti. Na drugi strani pa učenčeva
pripravljenost sodelovanja in sledenja učnim ciljem tudi prispeva k večji
uspešnosti šolskega mikrosistema.

-

Mezosistem je sistem, ki prikazuje odnose med mikrosistemi, v katerem prihaja
do neposrednih interakcij posameznika s pomembnimi Drugimi v posameznih
mikrosistemih, ki morajo biti med seboj usklajeni.
V šoli govorimo o naslednjih mikrosistemih: šolski in družinski mikrosistem, kjer
gre za tesno sodelovanje med šolskimi svetovalnimi delavci in starši ter šolski
in vrstniški mikrosistem, kjer je npr. pri reševanju učne neuspešnosti učenca
pomembno dejstvo, kakšna vrednota je učenje v vrstniškemu mikrosistemu.
V tem kontekstu govorimo tudi o dejavnikih tveganja; nepovezanost
posameznih mikrosistemov (ko recimo starši ne poznajo vrstnikov, s katermi se
njihov otrok druži, ali pa se starši ne zanimajo za učenje svojega otroka). Konflikt
vrednot med posameznimi predstavniki mikrosistemov (v primeru, da je
mladostniku pomembno, da je sprejet v vrstniško skupino, ki ji ni vrednota učna
uspešnost, je to za zanj dejavnik tveganja). Tretji dejavnik tveganja pa so
spremembe v življenju posameznika (ekološki prehodi)− na primer. selitev, smrt
v družini, ločitev staršev. Vsi našteti dejavniki oslabijo mezosistem, ki se mora
na novo vzpostavljati.

-

Ekosistem je širša skupnost. v kateri posameznik živi, v katero pa ni neposredno
vključen, vendar pa ta skupnost nanj deluje enosmerno in neosebno. Na primer
šolske reforme, selitev družine zaradi ekonomskih razlogov, zaradi česar je
potrebno zgraditi nove mikro in mezosisteme − zamenjati šolo, zgraditi nov
sistem vrstniških odnosov.

-

Makrosistem deluje na posameznika posredno preko pravil in zakonov.

-

Kronosistem pa daje dimenzijo časa – stopnjo stalnosti ali spremenljivosti v
življenju učenca (npr. spremembe v družini, zaposlenost staršev, vojne,
migracijski tokovi).
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Bronfenbrennerjeva ekološka teorija razvoja pomaga posamezniku, da razume svoje
okolje in tudi vpliva nanj. Gre za odnose na mikro nivoju, odnose z najbližjimi
(pomembnimi Drugimi − starši, sorojenci). Šolski mikrosistem vključuje odnose s
sošolci in učitelji. V kontekstu ekološke teorije razvoja govorimo tudi o odnosih na
makro nivoju, se pravi vpliva družbe in pripadnosti socialnim sistemom. Makrosistem
deluje na posameznika posredno preko pravil in zakonov.

5.3 Učitelj kot izvor stresa
Za otroke in mladostnike je zelo pomembno, da imajo s pomembnimi odraslimi dober
odnos, saj je to za njih varovalni dejavnik (Jeriček Klanšček in Bajt 2015, str. 15). V
šoli so to učitelji. Če otrok ali mladostnik doživlja učitelja kot nekoga, ki išče njegovo
neznanje, ga ne mara, ga ne razume, potem takšna doživljanja vplivajo na odnos do
predmeta, ki ga učitelj poučuje in na oceno pri njem. Konfliktnost odnosa z učiteljem
lahko pripelje tudi do tega, da začne otrok zaradi tega odklanjati šolo. Če imajo takšni
učenci težave tudi doma, je dobro, da imajo izkušnje dobrih odnosov z učitelji in
svetovalnimi delavci šole (prav tam). Zato je zelo pomembno, da učitelj ugotovi, katera
učenčeva področja so močna in ga tudi spodbuja pri razvijanju močnih področij, saj mu
s tem dviga samozavest ter posredno tudi uspešnost na drugih področjih (Pušnik 1999,
str. 94).
Zelo pomemben občutek za posameznika je občutek čustvene navezanosti na odrasle
zunaj doma, ker ti nekako usmerjajo njihov razvoj. Za mnoge mlade so učitelji najbolj
stanovitna skupina odraslih v njihovem življenju (Eccles 2008, str. 234). Namreč,
nekateri otroci prihajajo iz neurejenih družinskih razmer (slabi odnosi med staršema,
slabi odnosi s kakšnim izmed bratov ali sester …) (Pušnik 1999, str. 94). Takšnemu
otroku bo učitelj, ki je pozitivno naravnan do svojih učencev, ki bo z otrokom vzpostavil
pristen odnos, v čustveno oporo, saj se bodo otroku posledično odprle drugačne
izkušnje z odraslimi (prav tam).
Raziskave kažejo (Weiner Graham, Taylor in Meyer 1983, Sharman in Jones 1996 v
Peklaj in Pečjak 2015, str. 226), da vedenje učitelja pomembno vpliva na socialno
sprejetost posameznika v razredu, saj nepriljubljeni učenci dobivajo od učiteljev več
negativnih povratnih informacij. »Učencem predstavlja odnos do učitelja do določenih
sošolcev model, na katerega lahko razvijejo lastne zaznave vrstnikov.« (prav tam)
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5.4

Vrstniki kot izvor stresa v šoli

5.4.1 Medvrstniško nasilje
Vse bolj so pomembni vrstniški odnosi in vrstniške skupine. Primerjave z drugimi in
mnenje vrstnikov postaja vedno bolj pomembno (Jeriček Klanšček in Bajt 2015, str.
15). Bečaj (2005, v Peklaj in Pečjak 2015, str. 33) pravi, da je vpliv vrstniške kulture na
posameznika podcenjen tako v strokovni literaturi kot tudi v praksi. Primerjave z
drugimi in mnenje vrstnikov postajata vedno bolj pomembna. Vrstniška skupina
postane v odraščanju glavni socializator in referenčna točka (Jeriček Klanšček in Bajt
2015, str. 15).
V preteklosti smo angleško besedo »bullying« prevajali kot trpinčenje med učenci, v
novejši literaturi pa se uporablja izraz medvrstniško nasilje (Pečjak 2014, str. 8). V
nekaterih državah, predvsem skandinavskih, pa uporabljajo izraz »mobbing«. Pri nas
se ta izraz uporablja, ko govorimo o nasilju na delovnem mestu. Medvrstniško nasilje
je med učenci star pojav, vendar pa do sedemdesetih let 20. stoletja ni bil predmet
proučevanja. Pozornost raziskovalcev je ta pojav pritegnil po letu 1982, ko so na
Norveškem zaradi hudega trpinčenja s strani vrstnikov naredili samomor trije otroci
stari od 10 do 14 let (prav tam).
Prvi, ki je sistematično proučeval medvrstniško nasilje, je bil Dan Olweus, ki pravi, da
o medvrstniškem nasilju govorimo, »kadar je nek učenec daljše časovno obdobje
večkrat izpostavljen agresivnemu vedenju oz. negativnim dejanjem, ki so jih
povzročili njegovi vrstniki ali skupina vrstnikov«. (Olweus 1993 v Pečjak 2014, str.
9)
Medvrstniško nasilje na eni strani pomeni vedenje, ki ni v skladu z mejami dovoljenega,
na drugi strani pa je to vedenje, na katerega ima vpliv kultura, socialno in politično
okolje. Zgoraj našteti dejavniki imajo vpliv na pojav nasilja, njegove oblike in
intenzivnost (Kristančič 2002, str. 138).
Pečjak povzema medvrstniško nasilje iz različnih opredelitev in zaključuje, da ima
medvrstniško nasilje naslednje skupne elemente (Pečjak 2014, str. 9):
 to je ponavljajoče nasilje in se lahko dogaja dlje časa;
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 namen tega nasilja je škoditi drugemu;
 ima različne pojavne oblike (verbalno, psihično, fizično …);
 vključuje neravnovesje moči med žrtvijo in napadalcem;
 je pogosto skrito učiteljem;
 nasilneži ne pričakujejo, da bodo razkriti;
 nasilneže je pogosto strah nasilja drugih;
 za žrtve ima tako nasilje psihične in fizične posledice;
 nasilje deluje kot grožnja ne samo na žrtve, ampak tudi na opazovalce
(prav tam).
Empirične raziskave kažejo, da gre v večini primerov za medvrstniško nasilje nad
posameznikom, trpinči pa ga skupina dveh do treh učencev (Pečjak 2014, str. 10).
Kot pravita H. Jeriček Klanšček in M. Bajt (2015, str.15), je za posameznika v obdobju
odraščanja vrstniška skupina izjemno pomembna, saj se mladostnik podreja njenim
stališčem, normam in pravilom. Če se posameznik ne zna ali ne uspe vključiti v
skupine, navezati stika, če doživlja zavračanje, norčevanje, zastraševanje ali pa če
doživlja fizično nasilje, lahko takšne izkušnje vodijo do povečane tesnobnosti,
izogibanja vrstnikom, zapiranja v svoj svet, zavračanja socialnih aktivnosti (prav tam).
Šola kot učna ustanova se lahko na nasilje odzove na različne načine, in sicer
(Kristančič 2002, str. 140):
 takrat, ko postavlja formalna pravila, sodeluje z udeleženci procesa
šolanja in jih ob zaključku tudi informira;
 učni načrt obravnava tudi probleme nasilja;
 vzdržuje stik s starši, še zlasti ob vstopu v osnovno šolo, na prehodu na
predmetno stopnjo in ob prehodu iz osnovne v srednjo šolo (prav tam).

5.4.1.1 Vrste medvrstniškega nasilja
Raziskovalci medvrstniško nasilje razvrščajo v različne kategorije.
Olweus (1993 v Pečjak 2014, str. 10) govori o:
 neposrednemu medvrstniškemu nasilju, pri katerem gre za očiten napad
na drugo osebo;
 posrednemu nasilju, kot je socialna osamitev in izključitev iz skupine.
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Rivers in Smith (1994 v Pečjak 2014, str. 11) navajata tri vrste agresivnosti:
 direktna fizična agresivnost;
 direktna verbalna agresivnost;
 indirektna agresivnost (npr. razširjanje govoric in neresničnih zgodb).
Sullivan (2011 v Pečjak 2014 str. 11) pa pojavne oblike nasilja kategorizira hierarhično.
Medvrstniško nasilje najprej deli v dve širši kategoriji, in sicer psihično in fizično, ti
dve kategoriji pa potem deli v ožje kategorije.
Fizično nasilje vključuje pretepe s poškodbami, namerno brcanje, odrivanje, lasanje …
Psihično nasilje Sullivan naprej deli na:
Verbalno nasilje, med katero uvršča:
 žaljivke in zmerljivke s spolno in socialno vsebino;
 razširjanje lažnih in neresničnih govoric;
 hujskanje prijateljev;
 grožnje povezane z izsiljevanjem za denar;
 druge oblike verbalnega poniževanja, kot so opazke.
Neverbalno nasilje deli na:
 Direktno neverbalno nasilje, npr. različne nesramne geste;
 indirektno neverbalno nasilje, ki je bolj zahrbtno in subtilno in vključuje
manipulacijo z odnosi (prav tam).
Zaključimo lahko, da je medvrstniško nasilje agresivno vedenje, ki je namerno, kar
pomeni, da nekdo škodi drugemu z namenom, da bi ga prizadel. Medvrstniško nasilje
ima različne pojavne oblike: fizično, verbalno, neverbalno. Za posameznika, nad
katerim se izvaja medvrstniško nasilje, je le-to pomemben stresor in vodi v socialno
izključenost (izogibanje vrstnikom, zapiranje v svoj svet, povečanje tesnobnosti …).

III.

EMPIRIČNI DEL

6 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA
Stres je niz telesnih, kognitivnih in čustvenih odzivov človeškega organizma kot
odgovor na zahteve iz okolja, ki jim pravimo stresorji (Bjorklund 2011, str. 304). V
širšem smislu je stresor vsak vpliv, ki učinkuje na organizem (Mikhail 1985 v Slivar
2009, str. 6). K stresorjem štejemo vsak dejavnik (fizični, kemični, psihični ali socialni),
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ki lahko ogrozi telesno in psihično integriteto posameznika in veliko število individualnih
stresorjev, ki so specifično škodljivi samo za posameznike (prav tam). Stres je povsem
individualna

izkušnja, povezan

je

s kvaliteto

in naravo

posameznikovega

emocionalnega doživljanja (Žibret idr. 2008, str. 51–56), škodljivo in negativno, zato je
v kontekstu doživljanja stresa zelo pomembno posameznikovo dojemanje zahtev in
ocena lastnih sposobnosti za obvladovanje položaja. Pri tem pa je pomemben
življenjski slog posameznika, ki določa osnovno življenjsko držo kot ključno trditev. Ta
je pomembna pri tem, v kolikšni meri stresorji obremenijo posameznika (prav tam). Isti
stresorji ne vodijo nujno do istih manifestacij stresa (Pearlin 1989, str. 249–250). Na
sam proces manifestacije stresa vplivajo t. i. mediatorji stresa, ki določajo oz.
posredujejo učinke stresorjev na izid stresa. Najpomembnejša mediatorja stresa sta
spoprijemanje s stresom in socialna podpora. Med mediatorje stresa pa Pearlin
prišteva še osebnostne lastnosti posameznika, kot so samospoštovanje in občutek
nadzora, tip osebnosti, osebnostno čvrstost in neranljivost (prav tam).
Doživljanje stresa v času formalnega izobraževanja, ki ga povzročajo najrazličnejši
dejavniki in situacije ter spoprijemanje z njim, lahko predstavlja posamezniku velik izziv
oziroma obremenitev in lahko pomembno vpliva na njegovo uspešnost v
izobraževanju.

Po mnenju nekaterih avtorjev (Knox 1989; Sork in Caffarella 1989; Craton 2000;
Brookfield 1986 v Mohorčič Špolar idr. 2005, str. 36) je namreč lahko eden od
negativnih vplivov stresa v času šolanja oz. formalnega izobraževanja zmanjšana
motivacija za učenje, kar lahko vpliva tudi na nadaljnje izobraževanje.
V empiričnem delu diplomske naloge predstavljamo podatke, ki smo jih pridobili s
pomočjo kvalitativne empirične raziskave, in sicer smo izvedli polstrukturiran intervju s
tremi osebami.
Glavni namen raziskave je bil ugotoviti, katerim stresorjem so bile naše intervjuvanke
izpostavljene v času formalnega izobraževanja (stresorji v družini, stresorji, povezani
z druženjem z vrstniki oz. sošolci, stresorji, povezani s šolo, učitelji, šolskimi
okoliščinami). Ugotavljali smo, kako so se intervjuvanke spoprijemale s stresom oz.
katere strategije spoprijemanja s stresorji so uporabljale v šoli, v času formalnega
izobraževanja in kako učinkovite so bile po njihovem mnenju te strategije pri
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premagovanju stresnih situacij. Poskušali smo odgovoriti tudi na vprašanje, kako
pomembno so po njihovem mnenju ti stresorji vplivali na njihovo izobraževanje in
kakšen je njihov pogled na izobraževanje danes.

6.1

Raziskovalna vprašanja

Odgovoriti smo želeli na naslednja raziskovalna vprašanja:
1. Kakšne spomine (splošni vtisi, izkušnje ipd.) imajo intervjuvane osebe na leta
svojega formalnega izobraževanja (osnovna šola, srednja šola itn.)?
2. Kakšne odnose so imele intervjuvanke s svojimi sošolci v času šolanja (OŠ,
SŠ …)?
3. Kakšne odnose so imele z učitelji?
4. Kakšen odnos so imele intervjuvanke do učenja?
5. Kakšna so bila pričakovanja njihovih staršev glede njihovega šolskega
uspeha?
6. Kakšen odnos so imele intervjuvanke s svojimi starši v času šolanja?
7. Ali se intervjuvanke spominjajo kakšnih zanje posebej stresnih situacij,
povezanih s šolo iz časa formalnega izobraževanja?
8. Ali se intervjuvanke spominjajo kakšnih zanje posebej stresnih situacij, ki so
jih doživljale v družini oz. v svojem domačem okolju v času formalnega
izobraževanja?
9. Ali menijo, da so različne stresne situacije (v šoli, družini itd.) kakorkoli vplivale
na njihovo (nadaljnje) izobraževanje? Katere situacije? Na kakšen način?
10. Kako so se spoprijemale s težavami, s stresom oz. stresnimi situacijami? Ali
menijo, da so bile pri tem uspešne?
11. Ali so bile intervjuvanke v zadnjem času vključene v kakršnokoli izobraževanje
(formalno ali neformalno)?
12. Kako se intervjuvanke danes soočajo s stresnimi situacijami? Ali se
spoprijemajo s stresom na enak način, kot so se v preteklosti (v času
šolanja)?
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7 METODOLOGIJA
7.1

Osnovna raziskovalna metoda

Naša empirična raziskava izhaja iz kvalitativne raziskovalne paradigme. Podatke
smo zbirali s pomočjo polstrukturiranega intervjuja.
S pojmom kvalitativna raziskava označujemo raziskavo, pri kateri sestavljajo temeljno
izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, besedni opisi ali pripovedi in v
kateri je to gradivo tudi obdelano in analizirano besedilo brez uporabe merskih
postopkov, ki dajo števila in brez merskih operacij (Mesec 1998, str. 26).
Namen kvalitativne raziskave je dojeti avtentično razumevanje družbenih procesov
oziroma skupin, ki so predmet proučevanja, vendar ne tako, da bi raziskovalec
kategorije določil v naprej, ampak z vidika proučevanih oseb (Vogrinc 2008, str. 47).
Poudarek kvalitativnega raziskovanja je torej na proučevanju subjektivnih doživetij
posameznika in ugotavljanju pomena, ki ga posameznik pripisuje posameznim
dogodkom, pri čemer niso zanemarljivi niti subjektivni pogledi raziskovalca na
proučevano situacijo (prav tam).

7.2 Instrument
Za zbiranje empiričnega gradiva smo uporabili polstrukturiran intervju. Pri
polstrukturiranem intervjuju imamo vnaprej zapisanih nekaj ključnih vprašanj odprtega
tipa, ki jih intervjuist zastavi vsakemu intervjuvancu (Sagadin 1995, str. 314–315). Ta
ključna vprašanja ima intervjuist zapisana v opomniku. V opomniku so lahko tudi druge
koristne ideje, opozorila in napotki. Postavljanje ključnih vprašanj ima tako funkcijo
delne standardizacije, tj. delne poenotenosti zbiranja podatkov pri vseh intervjuvancih.
Pri oblikovanju ključnih vprašanj je pomembno, da raziskovalec analizira ustrezno
strokovno in znanstveno literaturo ali se nasloni na kakšno raziskavo z njegovega
področja raziskovanja. Z drugimi vprašanji, ki jih intervjuist oblikuje med samim
intervjujem, pa spodbuja intervjuvanca, da na čim bolj pristen, sproščen način
pripoveduje o dogodkih, ki so tema pogovora (prav tam).
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7.3

Postopek zbiranja podatkov in izbor enot raziskovanja

Intervjuvali smo 3 odrasle osebe ženskega spola iz različnih manjših krajev Slovenije.
Dve osebi imata zaključeno srednjo šolo, ena oseba ima zaključeno osnovno šolo.
Stare so od 35 do 43 let. Intervjuje smo opravili v mesecu marcu 2016. Vse tri
intervjuvanke smo intervjuvali pri njih doma. Intervjuji so bili obsežni in anonimni.
Pogovore smo snemali – trajali so približno eno uro do uro in pol.
Pred samim začetkom intervjuja smo anketirankam predstavili namen raziskave in
vsebino vprašanj.

7.4 Analiza podatkov
Zaradi varstva osebnih podatkov smo intervjuvane osebe označili kot: intervjuvanka A,
intervjuvanka B in intervjuvanka C.
Gradivo smo najprej uredili, in sicer smo najprej naredili transkripcije intervjujev. Nato
smo jih povzeli v parafrazirani obliki.
V gradivu smo potem poiskali dele, ki so nas v raziskavi zanimali (kodirne enote). Tem
delom smo pripisali pojem (kode), ki opiše pojav, pojme smo nato združili v kategorije,
ki vsebinsko združijo pojme, in s tem dobili boljši pregled nad vsebino. Podatke smo
potem interpretirali tako, da smo poskušali odgovoriti na raziskovalna vprašanja, ki
smo si jih predhodno zastavili in s pomočjo analizirane literature. Na osnovi tega smo
oblikovali lastne sklepe in temeljne ugotovitve ter jih povezali s teoretičnimi izhodišči.

8

ANALIZA INTERVJUJEV IN INTERPRETACIJA

V sledečem poglavju predstavljamo analizo posameznih intervjujev (v kodirnih
tabelah), ki jim sledi interpretacija

POVZETEK INTERVJUJA OSEBE A (parafrazirano besedilo)

KODIRNE ENOTE

KODE
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KATEGORIJE

Oseba A je stara 35 let, po izobrazbi je
aranžerski tehnik (trenutno nedejavna v
izobraževanju).
Izhaja iz kmečke družine, živeli so na
obrobju Ljubljane. V družini je živela še s
petimi sorojenci.
Njeni spomini na osnovnošolska leta so
prijetni. V šoli se je dobro počutila;
razumela se je tako z učitelji kot tudi s
sošolci. Imeli so pristne prijateljske vezi.
Učitelji v osnovni šoli so jo spoštovali, imeli
so avtoriteto in bili so korektni.

Pravi, da je bila v OŠ srednje uspešna –
dober uspeh. V osnovni šoli je imela
veselje do učenja, ampak samo do
predmetov, ki so jo zanimali (zgodovina,
slovenščina, glasbena in likovna vzgoja).
Matematika in angleščina je nista zanimali.
Zaradi slabega uspeha pri teh dveh
predmetih se tudi ni mogla vpisati na
srednjo vzgojiteljsko šolo, kamor je želela
in kar jo je veselilo. Učitelji v OŠ so jo
spodbujali k ustvarjalnosti.

Prestop v srednjo šolo je bil zanjo velik
šok, saj je bila tarča posmeha s strani
sošolcev, bili so neprijazni ter verbalno
nasilni. Norčevali so se iz njene gorenjske
govorice, iz križa, ki ga je nosila za vratom,
oblike njenega obraza ipd. Več kot
polovica otrok je bila meščanskih otrok iz
mesta.




35 let
aranžerski tehnik

Starost in
izobrazba



Iz kmečke
družine
Obrobje Ljubljane
Šest otrok v
družini

Okolje, v
katerem je
intervjuvanka
živela
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Prijeni spomini na
OŠ izobraževanje
Dobro počutje v
šoli
Dobri odnosi s
sošolci in z
učitelji

Vtisi z osnovne
šole (počutje,
odnosi z učitelji
ipd.)

Dober uspeh v
OŠ
Veselje do učenja
tistih predmetov, Odnos do
ki so jo zanimali
učenja v OŠ
Slabši uspeh pri
predmetih, ki je
niso zanimali
Zaradi slabšega
uspeha pri
nekaterih
predmetih se ni
mogla vpisati na
želeno SŠ
(Vzgojiteljska
šola)

Prehod v SŠ velik
šok
Posmehovanje s
strani sošolcev,
žalitve, verbalna
agresivnost
Slabi spomini na
prvi dve leti v SŠ
Izogibanje
sošolcem
Izolacija

Prehod iz OŠ v
SŠ
Vtisi iz SŠ
Odnosi s sošolci

Na začetna leta šolanja v srednji šoli ima
slabe spomine. Najhuje je bilo prvi dve leti,
dokler se potem niso delili na tiste, ki gredo
na maturo in tiste, ki gredo na zaključni
izpit.
Ko je bila v SŠ poklicana pred tablo, je že
vnaprej vedela, da se bodo vsi smejali in
se ji posmehovali. Pred tablo ni zdržala in
je stekla iz razreda. To se je večkrat
ponovilo. Bila je bolj mirna in tiha in se je
držala bolj zase.



Zelo neoseben
odnos učiteljev
do dijakov

Odnosi z učitelji
v SŠ

Starši niso imeli nobenih posebnih
pričakovanj glede učnega uspeha, razen,
da naredi šolo in se potem zaposli. Ocene
niso bile pomembne. Pomembno je bilo
samo, da ne ponavlja letnika.



Starši pričakovali,
da ne ponavlja
razredov, da
dokonča šolanje
in se zaposli

Pričakovanja
staršev glede
šolskega
uspeha

Njena družina se je v času njenega šolanja
srečevala s težko finančno situacijo, saj je
bilo v družini šest otrok. Intervjuvanka
pove, da nikogar v svoji družini ni želela
dodatno obremenjevati s svojimi problemi.
Sama se je spopadala s tem, kolikor se je
lahko.



Težka finančna
situacija v družini
Šest otrok
Ne želi dodatno
obremenjevati
članov svoje
družine s svojimi
problemi

Okoliščine v
katerih družina
intervjuvanke
živi

Samo enkrat je mami povedala, kaj
doživlja v šoli, vendar je mama rekla, naj
potrpi in da se takšne stvari pogosto
dogajajo tudi drugim.




Zaupa se mami
Ne dobi
pričakovane
podpore



Pomoč išče pri
šolski svetovalni
delavki

Sošolci so se norčevali iz njenega videza
in iz njenih oblačil. Samo, da so jo videli,
so se ji začeli posmehovati in jo žaliti. Na
poti v šolo in iz šole so kričali za njo, zato
je začela hoditi po drugi poti.
Za učitelje so bili dijaki v srednji šoli bolj
številke.

Pomoč je iskala tudi pri šolski svetovalni
delavki, vendar jo je ta odpravila z
naslednjim stavkom: »Kaj pa misliš, da če
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Iskanje pomoči
in podpore

boš šla na drugo šolo, da bo kaj drugače,
isto bo!« Intervjuvanka je ta odziv doživela
kot zelo oster, nečloveški in po tem pomoči
ni več iskala pri njej. Pomoč je poskusila
poiskati tudi pri duhovniku. Ta ji je dejal, da
naj potrpi, da že bog tako hoče. Vsak dan
zjutraj, pred poukom, je šla molit v cerkev.
Intervjuvanka pove, da se je v času šolanja
z mamo zelo dobro razumela, oče je bil
zelo strog. Za očeta je bilo pomembno, da
so delali doma, da so se učili, da so imeli
vse narejeno za šolo. Na kmetiji je bilo
treba delati, najbolj čez vikende. Otroci so
imeli razvite delovne navade.











Vse, kar se je dogajalo s sošolci v srednji
šoli, je na intervjuvanko vplivalo
destruktivno. Posledice so se pokazale po
določenem času. Izgubila je voljo do
življenja, ker ni imela nobene zaščite, ker
nihče ni vedel, kako trpi. Tisti, ki pa so
vedeli, niso imeli poguma, da bi karkoli
naredili. Na primer učitelj je vedel, da se
norčujejo iz nje, pa ni imel poguma, po
mnenju intervjuvanke ni imel avtoritete, da
bi karkoli naredil.
Sčasoma so se pri intervjuvanki pojavile
hude depresije. Ni mogla razumeti, zakaj
se ji to dogaja, saj ni nikomer nič naredila.
V tem obdobju je bila tudi v slabih odnosih
s starši, saj so se doma veliko prepirali.
Potem je po posvetu s psihologinjo šla do
psihiatra in prostovoljno v bolnišnico na
psihiatrično zdravljenje. Na psihiatriji je bila
hospitalizirana 22-krat.
Sčasoma si je opomogla in okrevala po
depresiji. Danes nima več težav s stresom.
Pravi, da stresne dogodke rešuje s
prebiranjem knjig, molitvijo in meditacijo ter
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Ne dobi
pričakovane
podpore
Neustrezen odziv
Pomoč išče pri
duhovniku
Ne dobi
pričakovane
podpore
Dober odnos z
mamo
Odnosi s starši
Oče zelo strog
Otroci so morali
delati na kmetiji
in se učiti
Velike zahteve do
otrok

Vpliv stresorjev
v času
srednješolskega
izobraževanja
na življenje
intervjuvanke



Dogodki iz šole
destruktivno
vplivali na
življenje
intervjuvanke



Posledice so se
pojavile šele čez
čas
Izguba volje do
življenja
Občutek nemoči
Občutek, da
nihče ne more
Spoprijemanje s
pomagati
stresom
Pojav hude oblike
depresije
Prepiri v družini
Slabi odnosi med
družinskimi člani








s slikanjem. Ne pije in ne kadi in v tem vidi
veliko prednost. Druži se z družinskimi
člani in prijatelji.













Trenutno ni vključena v nobeno
izobraževanje. Pravi, da se sama
izobražuje po knjigah, poleg tega tudi slika.
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Psihiatrično
zdravljenje
22-krat
hospitalizirana
sčasoma
okrevala od
depresije
danes nima več
težav s stresom
stresne dogodke
rešuje s
prebiranjem knjig,
molitvijo in
meditacijo ter s
slikanjem
ima svojo družbo
(družinske člane
in prijatelje)
stresnih
dogodkov ne
doživlja več tako
kot včasih
danes se doživlja
kot »sestavljeno
osebnost«
postala je bolj
samozavestna

trenutno ni
vključena v
nobeno
izobraževanje
se sama
izobražuje s
pomočjo knjig

Vključenost v
izobraževanje

Pravi, da danes vidi svoje poslanstvo v
tem, da svetuje drugim na osnovi svojih
lastnih izkušenj, druge spodbuja, da
spregovorijo. Spodbuja otroke, če so kaj
hudega doživeli, da poiščejo pomoč in
podporo. Opozarja na nepravilnosti ljudi, ki
so zaposleni na zelo pomembnih mestih.






danes vidi svoje
poslanstvo v
svetovanju in
pomoči drugim
pri tem ji
pomagajo lastne
izkušnje
opozarja na
neustrezno
ravnanje ljudi na
pomembnih
mestih

Doživljanje
same sebe
danes

POVZETEK INTERVJUJA OSEBE B (parafrazirano besedilo)
KODIRNE ENOTE
Oseba B je stara 36 let, po izobrazbi je
ekonomski tehnik – 3+2 (trenutno
nedejavna v izobraževanju).

KODE
KATEGORIJE
Starost in
 36 let
 Ekonomski tehnik izobrazba

Živela je v družini še z enim bratom v
manjšem kraju, oba starša prihajata iz ene
od republik bivše Jugoslavije.






Njeni spomini na osnovnošolska leta niso
prijetni, imela je zdravstvene težave, nosila
je steznik, zaradi česar so se ji sošolci
posmehovali. V SŠ se je počutila odlično,
dobro se je učila, čeprav je imela probleme
z eno učiteljico.






V OŠ je bila srednje uspešna – dober
uspeh, v SŠ je bila bolj uspešna. Tako v
OŠ kot v SŠ se je rada učila, nikoli ni imela
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Oba starša
izvirata iz ene od
republik bivše
Jugoslavije
Manjši kraj
Še z enim bratom

Okolje, v
katerem je
intervjuvanka
živela

neprijetni spomini
na OŠ
lepi spomini na
SŠ
problemi z eno
učiteljico
zbadanje
sošolcev

Vtisi z osnovne
šole in srednje
šole (počutje
odnosi s sošolci
ipd.)

Dober uspeh v
OŠ

Odnos do
učenja v OŠ in
SŠ



težav z učenjem, razen, ko sta se starša
ločevala.




V OŠ je bila tarča posmeha zaradi
steznika, izogibala se je druženju s sošolci.
Enkrat je bila tudi fizično napadena. V SŠ,
pravi, je bilo veliko bolje – drugo okolje,
druga poznanstva, ni imela nobenih
problemov.

V OŠ se je dobro razumela z učitelji. V SŠ
tudi, razen s profesorico slovenskega
jezika, ki je nad njo izvajala psihično nasilje
na nacionalni bazi. Nekega dne je morala
na tablo napisati stavek: »Tisti ljudje, ki
živijo v Sloveniji in nimajo slovenskega
državljanstva, nimajo enakih pravic kot
slovenski državljani.« Nato je morala
sklanjati samostalnik »Bosanec«. Tej
profesorici se je uprla, pri tem je imela
podporo staršev in ravnateljice.

Glede šolanja je imela povsem prosto
izbiro, starši je niso omejevali, ampak
podpirali v njenih odločitvah. Pravi, da so
bila pričakovanja staršev realna, vpisala se
je na trgovsko šolo, kjer ni imela nobenih
težav.

Pravi, da je nanjo zelo vplivala ločitev
staršev, kar je zelo vplivalo na šolanje,
padla ji je motivacija za učenje. Prej je
imela cilje in motivacijo glede šolanja zelo
visoke – priti na faks. Šolanje je opustila,
zadnji letnik zaključila na večerni ljudski
šoli.
Stres je premagovala tako, da se je
zaupala prijateljici. Začela je tudi kaditi.
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Prav dober uspeh
v SŠ
Veselje do učenja
Nikoli ni imela
težav z učenjem
v OŠ
zasmehovanje
sošolcev
fizičen napad
izolacija
V SŠ se je bolje
počutila, brez
problemov

Psihično nasilje
profesorice v SŠ
Nacionalizem
Podpora družine

Podpora staršev
glede odločitve
nadaljnjega
šolanja
Pričakovanja
staršev so bila
realna

Ločitev staršev,
velik šok
Poslabšanje
učnega uspeha
Upad motivacije
Opustitev šolanja
izolacija

Odnosi s sošolci
v OŠ in SŠ

Odnosi z učitelji
v OŠ in SŠ.

Pričakovanja
staršev glede
šolskega
uspeha

Stresorji
povezani z
ločitvijo staršev.
Izguba
motivacije.
Opustitev
šolanja.

Alkohola in drog ni uživala. V šolo ni
hodila, ker je želela na ta način pozornost
staršev.





.

Intervjuvanka pove, da se je v času šolanja
s starši dobro razumela. Podporo je imela
od obeh staršev, sploh glede bolezni, ko je
imela operacijo hrbtenice. Tudi po ločitvi so
imeli zelo dobre odnose. Sama je živela pri
očetu, brat pri mami, vendar sta imela
starša stike z obema otrokoma.
Večinoma ji je pri spoprijemanju s stresom
pomagala družina, zlasti oče. Oče je z njo
hodil povsod, dokazoval in ji pomagal, tudi
takrat, ko je imela probleme z učiteljico
slovenščine. Šel je z njo do ravnateljice,
zahteval, da jo vpraša. Pravi, da če ne bi
bilo očetove podpore, bi šolanje zaključila
še prej. Zateka se tudi h kajenju.
Sedaj se trudi, da teh stresov ni več.
Znebila se je tistega, kar jo je v življenju
oviralo. Tudi sama je razvezana in uživa z
otrokoma. Kar se je naučila iz svoje
izkušnje, ji pomaga pri tem, da zna
pomagati svojima otrokoma.

Trenutno ni vključena v nobeno
izobraževanje. Pravi, da ni dosegla, kar je
želela. Kasneje je želela šolanje
nadaljevati, vendar zaradi pomanjkanja
finančnih sredstev šolanja ni nadaljevala.
Ovira je tudi kraj bivanja, trenutna
zaposlitev, nima varstva za otroka.
Drugače bi naredila faks, v to je
prepričana.
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zaupa se
prijateljici
prične kaditi
izostajanje od
pouka kot način
privabljanja
pozornosti s
strani staršev

Iskanje
podpore,
pozornosti in
pomoči.
Odvisnost od
nikotina

dobri odnosi z
družinskimi člani,
tudi po ločitvi
očeta in matere
podpora obeh
staršev v času
bolezni
starša imata stike
z obema
otrokoma
podpora družine
podpora očeta
odvisnost od
nikotina

Okoliščine v
katerih je
intervjuvanka
živela

stresnih
dogodkov ne
doživlja več tako
kot včasih
prenašanje
vedenjskega
vzorca (ločitev)
trenutno ni
vključena v
nobeno
izobraževanje
ovire v
izobraževanju
pomanjkanje
notranje
motivacije za
izobraževanje

Spoprijemanje s
stresom

Doživljanje
same sebe
danes

Vključenost v
izobraževanje

POVZETEK INTERVJUJA OSEBE C (parafrazirano besedilo)

KODIRNE ENOTE
Oseba C je stara 43 let, ima dokončano
osnovno šolo (trenutno nedejavna v
izobraževanju).

KODE
 43 let
 Zaključena
osnovna šola

Živela je, kot pravi, v kaotični družini še z
dvema sorojencema, v manjšem kraju na
Gorenjskem.





Kaotična družina
Manjši kraj
Trije otroci v
družini

Njeni spomini na OŠ so neprijetni. Pravi,
da se je počutila grozno, napeto,
nesprejeto, pravi, da je bila tudi precej
ustrahovana. V šolo je prihajala z eno
samo grozo, s kepo v želodcu dan na dan.
Spominja se neprestane napetosti. Ni
imela občutka varnosti. Pravi, da je imela
predstavo, da je šola arena, kamor je prišla
preživet, ne se učit. Glede na to, da se
doma ni mogla naspati, je hodila med
odmori dremat na stranišče.



neprijetni spomini
na OŠ
počutila se je
napeto,
nesprejeto
ni se počutila
varno
napačna
predstava o šoli
napetost
ustrahovanje

V OŠ je bila nekje na sredini – dober
uspeh. Veselja do učenja ni imela, ker
znanje ni bilo podano na način, ki bi jo
privlačil. Sploh se ni učila. Zelo uspešna je
bila pri glasbeni in likovni vzgoji ter
telovadbi. Na predmetni stopnji je učiteljica
prepoznala, da ima talent za pisanje.
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KATEGORIJE
Starost in
izobrazba

Okolje v
katerem je
intervjuvanka
živela

Vtisi z osnovne
šole (počutje
odnosi s sošolci
ipd.)

dober uspeh v
OŠ
ni imela veselja
do učenja, nikoli
Odnos do
se ni učila
učenja v OŠ
uspešna pri
nekaterih
predmetih
na predmetni
stopnji prepoznan
njen talent za
pisanje

V OŠ je prišla direktno iz varstva stare
mame, tako da se ni znala braniti, ni znala
postavljati meja. Ker je bila med manjšimi,
je bila tarča posmeha s strani sošolcev,
bila je tudi ustrahovana. Do 4. razreda se
je počutila izjemno slabo, potem je začela
hoditi na drugo šolo, začela se je
predmetna stopnja in bilo je nekoliko lažje.

V četrtem razredu je učiteljica nad njo
neprestano izvajala psihično nasilje. Z njo
je zelo grdo ravnala, kar je bilo za njo zelo
boleče. Karkoli je naredila, ni bilo dobro.
Takrat se je pri njej povsem ustavilo
učenje, saj je ta učiteljica na vsak način
hotela določiti, da je z njo nekaj narobe.
Takrat se je povsem nehala učiti. Žalitve s
strani učiteljice je doživljala vsaj enkrat na
teden, kar je bilo za njo izjemno
travmatično. Ta učiteljica se je nad njo
prav izživljala. Doma je povedala, kaj se ji
dogaja, vendar nihče ni ukrepal. Nenehno
je bila tudi pri psihologinji, kjer so znova in
znova ugotavljali, da je »bistra deklica«,
učiteljica v 4. razredu pa je hotela dokazati
ravno nasprotno.

V 8. razredu, ko so se odločali glede vpisa
v SŠ, ni bila deležna strokovnega
svetovanja s strokovnih delavcev. Pravi, da
je osnovna šola imela velik vpliv glede
njenega nadaljnjega izobraževanja, saj
nihče od učiteljev in strokovnih delavcev ni
verjel vanjo. Ukvarjali so se samo z
boljšimi učenci. Vpisala se je na oblikovno
šolo v Ljubljani, ker bi bila sprejeta na
podlagi likovne nadarjenosti, vendar samo
v primeru, če bi našla nekoga, kjer bi lahko
opravljala prakso. Tega sama takrat ni bila
sposobna, v družini pa ni imela podpore.
Potem ni vedela kaj bi in se je vpisala na
kovinarsko šolo. Tam je zdržala eno
polletje, se potem izpisala in se naslednje
šolsko leto vpisala na ekonomsko šolo.
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pomanjkanje
primarne
socializacije
posmeh s strani
sošolcev
ustrahovanje s
strani sošolcev

Psihično nasilje
učiteljice
Žalitve učiteljice
Izživljanje
učiteljice nad njo
Nenehno pri
psihologinji
Ni imela podpore
domačih
Povsem prekine
z učenjem

Odnosi s sošolci
v OŠ

Vpliv stresorjev
s strani učiteljice
v OŠ.
Odnosi z učitelji
v OŠ

Slabo poklicno
usmerjanje s
strani strokovnih
delavcev šole
Prehod iz OŠ v
Neuspel vpis na
SŠ
oblikovno šolo
Vpis na
kovinarsko šolo
Prekinitev šolanja
na kovinarski šoli
Vpis na
ekonomsko šolo

Na srednjo šolo ima lepe spomine.
Naredila je 2 letnika ekonomske šole.
Pravi, da so jo sošolke lepo sprejele,
predvsem tiste, ki so se slabše učile.
Začele so »špricati«, kar je bil tudi
poglaviten razlog, da je pustila šolo.
Srednjo šolo je pustila tudi zaradi tega, ker
ni vedela, kaj si želi.







Z učitelji se je dobro razumela, zlasti z
učiteljem zgodovine, ki je v njej videl
perspektivo in se mu je tudi zaupala glede
svojih strahov, da bi sošolke izvedele, da
so starši člani verske sekte – Jehove priče.
Od učitelja slovenščine je dobila namig, da
je nadarjena za pisanje







Staršev ni zanimalo, kaj se z njo dogaja.
Starša sta bila pripadnika Jehovih prič, ki
ne priporočajo izobrazbe. Kar se šolanja
tiče, starša nista imela nobenih
pričakovanj. Ni jih zanimalo, kako ji gre v
šoli. Interes staršev je bil, da začne čimprej
delati in jim daje denar.
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Lepi spomni na
srednjo šolo
Sprejem v krog,
zlasti učno
slabših sošolk
Vtisi iz SŠ,
Neupravičeno
odnosi s sošolci
izostajanje od
pouka
Zmedenost glede
izobraževalnih
ciljev
Prekinitev šolanja

lepi spomini na
učitelja
zgodovine
zaupanje učitelju
naklonjenost s
strani učitelja
zgodovine
prepoznan talent
za pisanje

starša nista imela
nobenih
pričakovanj
interes staršev,
da začne čimprej
delati in jim daje
denar
v skladu z
indoktrinacijo s
strani verske
sekte, ki ne
priporoča
izobrazbe, tudi
staršema to ni
bilo v interesu

Odnosi z učitelji
v SŠ

Pričakovanje
staršev glede
šolskega
uspeha

V družini intervjuvanke je bil do njenega 10
leta prisoten alkoholizem. V družini je
vladalo nasilje, saj jo je oče redno pretepal,
pretepal je tudi mamo. Težave z alkoholom
sta imela oba starša. Mama se je
poskušala od očeta ločiti, vendar
neuspešno, kar je bilo za intervjuvanko
zelo stresno. V 3. razredu (10 let) je
intervjuvanka dobila sestrico in morala
zanjo tudi skrbeti, kar je bilo tudi zelo
stresno. Pritisk staršev, da se pridrži verski
sekti Jehovih prič. Starša sta ji skozi
šolanje v srednji šoli dajala občutek, da je
to, da hodi v šolo, privilegij. Delala je že od
10. leta, bila je čistilka v bloku.









Če se je v šoli znašla v težavah, ji ni
pomagal nihče (niti učitelji, niti starši).
Imela je sicer nekaj prijateljev, na katere se
je lahko zanesla. Imela je tudi eno
prijateljico, kateri se je lahko zaupala.

Intervjuvanka pravi, da so bili odnosi z
njenimi starši grozljivi. Doživljala je
psihično, fizično in versko nasilje. S starši
se nikoli ni dobro razumela, vendar je
naredila vse, da ni prihajajo do konfliktov.
Očetov odnos do nje je bil še posebej
odklonilen, saj je ni sprejel od rojstva dalje,
ker je želel sina. Šel je tako daleč, da ji je
želel dati ime v moški obliki, vendar je mati
to preprečila. Vseskozi je zaradi tega
živela z občutki krivde, da je naredila nekaj
groznega, da je oče ne sprejme. Mama ji je
dajala vtis blaznega razočaranja, ker ni
izpolnila vseh njenih pričakovanj. Hotela je
namreč, da je vse to, o čemer je sama
sanjala: lepa, uspešna, postavna, bogata.
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alkoholizem obeh
staršev
fizično in psihično
nasilje
neuspeli poskusi
ločitve staršev
rojstvo sestrice in
prevzem skrbi
zanjo
verski fanatizem
odnos staršev do
njenega šolanja

pomoč prijateljev,
zlasti ene
prijateljice
strani družine in
učiteljev pomoči
ni bila deležna

Vpliv stresorjev
iz družinskega
okolja v katerem
je intervjuvanka
živela

Iskanje pomoči
in podpore

odnosi s starši
zelo slabi
psihično, fizično
in versko nasilje
zanemarjanje in
Odnosi s starši
pretepanje s
strani očeta
odklonilen odnos
do nje s strani
očeta
občutki krivde
zaradi
nesprejemanja
očeta
projekcija
neizpolnjenih
ambicij matere na
otroka


Intervjuvanka pravi, da je stresu izjemno
podvržena, zelo veliko razmišlja. Tekom let
se je naučila določenih vaj, prijemov, ki so
ji blizu, da stres obvlada. Redno športa, da
vzdržuje kondicijo. Zelo jo pomirja pisanje,
slikanje. Pravi, da brez izražanja ne bi
preživela. Lepi družinski odnosi. Pravi, da
je veliko manj pod stresom, odkar je pustila
službo, kjer je delala v treh izmenah.
Veliko slika in ima razstave.







Stres danes doživlja drugače kot včasih.
Včasih ga je doživljala, da je v smrtni
nevarnosti. Naučila se je postaviti mejo,
včasih ji je bilo normalno, da so ji starši
postavljali meje, ki jim ni bila kos. Zna se
pomiriti, postaviti v odraslo stanje. Naučila
se je tega, da obstajajo ljudje, ki pomagajo
in so dolžni pomagati.

Pravi, da danes ni vključena v nobeno
izobraževanje in tudi ne razmišlja, da bi se
vključila. Željenih ciljev ni dosegla. Po tem,
ko se je zaposlila v tovarni, kjer je delala v
treh izmenah, se ji je zdelo, da je
izobraževanje neizvedljivo, predvsem pa ni
imela interesa. Da je lahko naredila dve
nacionalni poklicni kvalifikaciji (maser in
refleksoterapevt), je pustila službo, kjer
niso bili naklonjeni izobraževanju.
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izvaja določene
vaje
športno
udejstvovanje
slikanje in pisanje
lepi odnosi v
družini
opustitev službe,
kjer je delala v
Spoprijemanje s
treh izmenah
stresom danes
stresnih
dogodkov ne
doživlja več, kot
da je v smrtni
nevarnosti
naučila se je
postavit mejo
zna se pomirit
iskanje pomoči
pri terapevtih

izmensko delo v
tovarni
pomanjkanje
motivacije
ovire v
izobraževanju
NPK maser in
refleksoterapevt

Vključenost v
izobraževanje

Spomini (splošni vtisi) intervjuvank na leta šolanja (osnovna šola in srednja
šola)
H. Jeriček Klanšček in M. Bajt (2015, str. 7) navajata, da je za otroka in mladostnika
izjemno pomembno, kako se v šoli počuti. Šola je po raziskavah v tem obdobju eno
ključnih področjih njihovega življenja, ki pomembno vpliva na njihovo počutje, zato je
zelo pomembno, kako jo doživljajo (prav tam).
Intervjuvanke imajo na šolo večinoma negativne spomine, kar lahko razberemo tudi iz
njihovih pripovedi.
Intervjuvanka A ima sicer na osnovno šolo lepe spomine. V osnovni šoli se je dobro
počutila, saj se je razumela tako s sošolci kot tudi z učitelji. Učitelji v osnovni šoli so
imeli avtoriteto, bili so korektni, do nje so bili spoštljivi. Prehod v srednjo šolo je bil
zanjo velik šok, saj je doživljala posmehovanje s strani sošolcev in verbalne žalitve.
Na prvi dve leti srednje šole ima izrazito slabe spomine, izogibala se je sošolcev, od
njih je bila izolirana.
Podobno lahko zapišemo za intervjuvanko B, ki ima na osnovnošolska leta slabe
spomine zaradi zasmehovanja sošolcev. Zaradi težav s hrbtenico je morala nositi
steznik in je bila zaradi tega tarča posmeha sošolcev, medtem ko se je v srednji šoli
počutila zelo dobro in ima razen slabe izkušnje s profesorico slovenščine na srednjo
šole zelo lepe spomine.
Tudi intervjuvanka C ima neprijetne spomine, ki so povezani z osnovno šolo. Počutila
se je napeto, nesprejeto, v šoli se ni počutila varno. Pravi, da je imela občutek, da je
osnovna šola »arena«, kamor je prišla preživet, ne pa se učit. Ko razmišlja o šoli, se ji
v spomin vedno prikrade negativna izkušnja z učiteljico v četrtem razredu osnovne
šole, ki je z njo izjemno grdo ravnala, se dobesedno izživljala nad njo. Spominja se
tudi tega, da je o tem večkrat govorila doma, vendar nobeden od staršev ni ukrepal.
Opažamo, da pri vseh treh intervjuvankah prevladujejo večinoma negativni spomini na
šolo. Danes so nedejavne v izobraževanju, dosegle so tudi razmeroma nizko stopnjo
formalne izobrazbe – ena intervjuvanka ima zaključeno osnovno šolo, dve sta zaključili
srednjo šolo. Kot smo izvedeli v nadaljevanju, se v izobraževanje ne nameravajo vrniti.
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Odnosi intervjuvank s svojimi sošolci v času šolanja (osnovna šola, srednja
šola)
S. Pečjak in C. Peklaj (2015, str. 213) ugotavljata, da še zlasti v obdobju mladostništva
vrstniki preko odnosov pomembno vplivajo na posameznika preko socialnih pritiskov.
Šola ni le prostor, kjer potekajo procesi učenja, ampak tudi socialno okolje, kjer
potekajo interakcije med udeleženci učnega procesa in oblikovanjem pripadnosti
določenim socialnim skupinam (prav tam).
Tako Asher in Perker (1989 v Peklaj in Pečjak 2015, str. 213) ugotavljata, da imajo
socialno izolirani učenci manj podpore pri soočanju s stresnimi življenjskimi dogodki in
manj zaupanja in izkušenj z iskanjem podpore pri drugih. Tak vedenjski vzorec se
ohranja tudi v odraslosti (prav tam).
Intervjuvanka A se je v času osnovne šole s sošolci dobro razumela. Za srednjo šolo
tega ne moremo trditi, saj je bila s strani sošolcev deležna posmehovanja, žalitev in
nenehnih pritiskov.
Prihaja iz kmečke družine z obrobja Ljubljane, v srednjo šolo pa je prišla v Ljubljano, v
razred večinoma meščanskih otrok. Prehod iz osnovne šole v srednjo šolo je bil zanjo
velik šok, saj je prišla iz šolskega okolja, kjer se je dobro počutila, razumela se je tako
s sošolci kot tudi z učitelji, v okolje, kjer so se iz nje norčevali, se ji posmehovali na vse
možne načine: njenemu gorenjskemu dialektu, temu, kako je oblečena, križu, ki ga je
nosila za vratom, obliki njenega obraza ... Pravi, da je bilo najhuje prvi dve leti, kasneje,
ko so se razdelili na tiste, ki gredo na maturo in tiste, ki gredo na zaključni izpit, je bilo
malo bolje.
Sošolci so se izogibali druženju z njo. Po naravi je bila bolj tiha, ni se znala pogovarjati.
Ker ni znala in zmogla vzpostaviti kontakta z njimi, se je od sošolcev izolirala.
Podobno kot za intervjuvanko A lahko zapišemo tudi za intervjuvanki B in C.
Intervjuvanka B ima iz časa osnovne šole glede odnosov s sošolci negativne spomine.
Imela je zdravstvene probleme – probleme s hrbtenico, zaradi česar je morala nositi
steznik. Zaradi tega je bila tarča posmeha in verbalnih žalitev s strani sošolcev. Tako
se je tudi ona, podobno kot intervjuvanka A v srednji šoli, izogibala druženju s sošolci.
Sama zase pravi, da je bila v času osnovne šole »volk samotar«. Intervjuvanka B je v
času osnovne šole doživela tudi fizičen napad s strani ene od sošolk.
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Tudi intervjuvanka C ima negativne izkušnje s sošolci v času osnovne šole. Pred
vstopom v osnovno šolo ni hodila v vrtec in kot pravi, se ni znala braniti niti postaviti
mej, poleg tega pa je bila zelo majhna, zaradi česar so se ji sošolci posmehovali. Pravi,
da se je do 4. razreda v šoli počutila izjemno slabo. Od 5. razreda dalje je začela hoditi
na novo šolo in kot pravi, so se stvari malce uredile. Pravi, da je bila od 5. do 8. razreda
med priljubljenimi, vendar v krogu slabših učencev, tako da je že takrat neupravičeno
izostajala od pouka, popravljali so tudi ocene v redovalnici.
Novejše raziskave, ki kažejo, da je za žrtve trpinčenja običajno značilno, da so telesno
šibkejše, kažejo več tesnobnosti in negotovosti, ko so napadeni, pogosto reagirajo z
jokom, nemočjo, jezo in umikom. Običajno imajo slabo samopodobo in o svojih
težavah ne znajo spregovoriti (Jeriček Klanšček in Bajt 2015, str. 38).
Ugotavljamo, da imajo vse tri intervjuvanke, dve v času osnovne šole, ena v času
srednje šole, izkušnjo z medvrstniškim nasiljem, saj so bile vse tri deležne
posmehovanja in verbalnih žalitev s strani sošolcev. Tako se je intervjuvanka A zaradi
žalitev vseh vrst – in psihičnega nasilja s strani sošolcev v srednji šoli izolirala od njih,
enako tudi intervjuvanka B v osnovni šoli, ko je bila tudi ona deležna psihičnega nasilja
s strani sošolcev. Obe intervjuvanki pa sta že, kot pravita, po naravi bolj tihi in verbalno
nespretni.
Medvrstniško nasilje ima številne dolgotrajne posledice za psihično in fizično zdravje
posameznikov, prav tako ima tudi socialna izolacija za posameznike številne
posledice. Kot v svojih raziskavah ugotavljajo številni avtorji (npr. Le Croy 1983; Rose
1983; Hops in Lewin 1984; Hill in Hill 1990), obstaja pri socialno izoliranih učencih
večja verjetnost izpada iz izobraževalnega sistema, pogosto ti učenci kažejo šolsko
neprilagojenost in imajo več težav z mentalnim zdravjem (Porter 1996 v Peklaj in
Pečjak 2015, str. 231).
Intervjuvanka A je zaradi negativnih izkušenj v srednji šoli, ki so pustile posledice v
smislu hudih psihičnih težav, morala po zaključku srednje šole poiskati strokovno
pomoč psihiatra in je bila kar 22-krat hospitalizirana.
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Intervjuvanka C je po dveh letih srednje šole morala prekiniti šolanje zaradi
neopravičenega izostajanja od pouka, poleg tega pa tudi ni natančno vedela, kaj želi.
Menimo, da je bilo za to krivo nepravilno usmerjanje s strani šolske svetovalne službe.
Tudi intervjuvanka B je prekinila šolanje zaradi stresa kot posledica ločitve staršev.
Tudi ona je v času ločitvenega postopka začela izostajati od pouka z namenom, kot je
navedla, da se bosta starša, ko bosta videla, da ne hodi redno v šolo in ni več tako
uspešna kot prej, zopet zbližala. Kar se seveda ni zgodilo.
Šolanje je nadaljevala čez nekaj časa in tudi uspešno zaključila na večerni ljudski šoli.
Menimo, da se je uspešno vključila nazaj v izobraževanje, ker je bila že pred ločitvijo
staršev zelo motivirana in imela visoke cilje glede izobraževanja. Ves čas pa je imela
tudi podporo staršev, zlasti očeta, kar se nam zdi zelo pomembno in česar drugi dve
intervjuvanki nista imeli.

Odnosi intervjuvank z učitelji v času šolanja
Neprijetne spomine na učitelje imajo vse tri intervjuvane osebe. Intervjuvanka A in
intervjuvanka B na učitelje v srednji šoli, intervjuvanka C pa na učitelje v osnovni šoli.
Intervjuvanka A je imela v osnovni šoli dobre odnose z učitelji, saj so bili spoštljivi,
korektni, imeli so, kot se je sama izrazila, avtoriteto. V srednji šoli so imeli učitelji po
njenem mnenju zelo neoseben odnos do dijakov, slednji so bili za učitelje bolj številke.
Meni, da učitelji niso bili sposobni ustrezno ravnati, niso imeli avtoritete, da bi primerno
odreagirali, ko so se intervjuvanki v času spraševanja sošolci posmehovali, tako da je
vsakič, ko je bila pred tablo, stekla iz razreda.
Intervjuvanka B ima neprijetno izkušnjo s profesorico slovenščine na srednji šoli, ki je
nad njo izvajala psihično nasilje zaradi njene nacionalnosti. Pravi, da če nisi bil
Slovenec, pri njej »nisi prišel skozi«. Nekega dne je morala na tablo napisati naslednji
stavek: »Tisti ljudje, ki živijo v Sloveniji in nimajo slovenskega državljanstva, nimajo
enakih pravic kot slovenski državljani.« Temu stavku je morala določiti stavčne člene.
Morala pa je sklanjati tudi samostalnik Bosanec. Temu psihičnemu nasilju se je uprla,
saj je bila prepričana, da obvlada slovenščino. Pritožila se je ravnateljici, na pomoč ji
je priskočil tudi oče, ki se je oglasil v šoli. Tako ji je od takrat dalje teste iz slovenščine
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popravljala ravnateljica. Ravnateljici je dokazala svoje znanje, ker je hotela biti odlična,
da ji ne bilo treba delati mature za sprejem v ekonomsko šolo.
Lahko zaključimo, da je bila intervjuvanka B, čeprav je bila, po našem mnenju s strani
profesorice deležna izjemnega psihičnega nasilja, uspešna pri iskanju strategij s
spoprijemanjem s stresom. Na pomoč ji je priskočil oče, odzvala se je tudi ravnateljica,
saj je od takrat dalje teste iz slovenščine popravljala sama, profesorica je tudi dobila
odpoved delovnega razmerja.
Še zlasti neprijetno izkušnjo z učitelji ima intervjuvanka C, ki je bila v četrtem razredu
osnovne šole žrtev psihičnega nasilja, žalitev in izživljanja s strani učiteljice zaradi
nerazrešenih konfliktov, ki jih je le-ta že prej imela z enim od ožjih družinskih članov
intervjuvanke. Že prvo uro pouka, ko je moral vsak učenec vstati in povedati, kako mu
je ime, kako se piše in kdaj je rojen, je učiteljica na njeno predstavitev odreagirala z
naslednjimi besedami: »Še tebe, pol pa če crknem.« Po teh besedah je bila
intervjuvanka C seveda povsem zmedena, sploh ni vedela, za kaj gre. Karkoli je
naredila, ni bilo dobro. Pravi tudi, da se ji je takrat čisto ustavilo pri učenju. Nenehno je
bila pri psihologinji, kamor jo je pošiljala učiteljica, da bi dokazala, da je z njo nekaj
narobe. Večkrat je doma povedala, kaj se ji v šoli dogaja, vendar starši niso ukrepali.
Ključno se nam zdi dejstvo, da ko je intervjuvanka iskala podporo pri domačih, je ni
dobila, saj nihče od staršev ni ukrepal, ker ju ni zanimalo, kaj se z njo dogaja.
Ena bistvenih nalog družine je v tem, da pomaga otroku, da se razvija, si nabira
izkušnje in se uri za učinkovito spopadanje z različnimi težavami. Starši lahko otroku s
svojim zgledom, nasveti in podporo pomagajo razviti uspešne strategije spoprijemanja
s stresom (Ličen 1996, str. 6).
Intervjuvanka C je redno obiskovala tudi šolsko psihologinjo, ki je intervjuvanko C
opredelila kot »bistro, vendar malce leno«. Psihologinji je intervjuvanka neštetokrat
povedala, da v družini vlada nasilje, alkoholizem, da mora skrbeti za majhno sestrico,
da nima nobenega časa za domače naloge, vendar psihologinja ni ukrepala. Dejstvo
je, da je intervjuvanka iskala pomoč tako doma kot pri šolski psihologinji, vendar je ni
bila deležna.
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H. Jeriček Klanšček in M. Bajt (2015, str. 15) zapišeta, da je za otroke in mladostnike
zelo pomembno, da imajo s pomembnimi odraslimi dober odnos, saj je to za njih
varovalni dejavnik. V šoli so to učitelji (prav tam). Menimo, da so sprejemanje,
razumevanje, pomoč, podpora itn. učencem s strani učiteljev in ostalih strokovnih
delavcev v šoli še zlasti pomembni za otroke, ki prihajajo iz konfliktnega družinskega
okolja.
Poleg tega je izjemno pomembno sodelovanje med šolo in starši. Strokovna delavka
bi, po našem mnenju, morala stopiti v stik s starši, saj je bila deklica deležna doma
izjemnih stresnih situacij. V stik s šolo pa bi morali stopiti tudi starši, saj je bila tudi v
šoli deležna psihičnega nasilja. Tako pa nihče od vpletenih ni odigral svoje vloge tako,
kot bi jo moral.
Kot zapiše Krajnčan (2008, str. 121), je naloga šole poiskati intenziven in dober stik s
starši in ta stik tudi negovati, saj so starši pomemben dejavnik vključenosti šole v
lokalno okolje. Pomembno je, da šola vključi starše v šolski vsakdan, še zlasti je
pomembno, da šola poskuša poiskati stik s tistimi starši, ki ne kažejo prevelike
pripravljenosti za sodelovanje (prav tam).

Odnos intervjuvank do učenja in pričakovanja njihovih staršev glede učnega
uspeha
Intervjuvanka A je bila v osnovni šoli srednje uspešna (dober uspeh), imela je veselje
do učenja, vendar samo do predmetov, ki so jo zanimali. Matematika in angleščina je
nista zanimali. Nasprotno pa ugotavljamo, da je bila intervjuvanka B zelo motivirana
za učenje, saj kot sama pravi, se je rada učila, imela je cilj vpisati se na fakulteto. Vse
do ločitve staršev, ki je posredno zelo negativno vplivala na njen odnos do učenja.
Intervjuvanka B pravi: »Sami učitelji, niti sošolci niso mogli vplivati na moj odnos do
šole, vplivala je samo ločitev staršev, ker sem izgubila voljo do učenja in vsega. Izhod
sem videla v tem, da sem si takoj po končani srednji šoli ustvarila družino, da sem se
počutila več vredno kot prej.«
Intervjuvanka C pravi, da nikoli ni imela do učenja pozitivnega odnosa, nikoli se ni učila.
Že ob vstopu v šolo je šolo doživljala kot »areno, kamor je prišla preživet, ne pa se
učit«. Pri učenju se ji je povsem ustavilo že v 4. razredu, ko je bila deležna izjemnih
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psihičnih pritiskov učiteljice. Tudi pri uspehu je takrat zelo padla: iz prav dobrega na
zadostnega.
Na žalost je imela intervjuvanka C slabe izkušnje tudi s svetovalnimi delavci šole, saj
se niso odzivali na njene prošnje po pomoči.
Kot lahko razberemo iz njene pripovedi, je bila uspešna pri tistih predmetih, kjer pride
do izraza umetniška ustvarjalnost (glasbena in likovna vzgoja, tudi telovadba). V
osnovni šoli, na predmetni stopnji, je bil pri njej prepoznan talent za pisanje, talent za
pisanje je pri njej prepoznal tudi profesor slovenščine na srednji šoli. Vendar, na žalost,
nihče, niti starši niti oba učitelja niso poskrbeli, ji pomagali, da bi ta talent razvijala.
Prepričani smo, da bi, če bi začela doživljati uspehe na svojih tako imenovanih
»močnih področjih« (risanje in pisanje), se sčasoma spremenil tudi njen generalni
odnos do učenja.
Opažamo, da je družinsko in šolsko okolje vplivalo na odnos intervjuvank do šole in
izobraževanja nasploh, zlasti pri intervjuvankah A in C. Intervjuvanka A prihaja iz
kmečkega okolja, kjer je starše v zvezi s šolo skrbelo samo toliko, da šolo naredi, da
ne bi ponavljala razred, nič več in nič manj. Intervjuvanka C tudi ni bila deležna
ustreznega poklicnega svetovanja s strani strokovnih delavcev šole, saj so se ukvarjali
samo z boljšimi učenci. Nihče se ni ukvarjal z njo, čeprav je bila zelo nadarjena deklica
tako za risanje kot tudi za pisanje. Tako je zaradi banalne stvari (starši ji niso želeli
pomagati poiskati nekoga, kjer bi lahko opravljala prakso), zgrešenega vpisa na
kovinarsko šolo in kasneje vpisa na ekonomsko šolo, kjer tudi ni vedela, kaj si želi,
izkoristila možnost treh vpisov na srednjo šolo. Tudi starši intervjuvanke C so imeli zelo
odklonilen odnos do šole. Njihova želja ni bila, da bi bila hči uspešna v šoli in da šolanje
nadaljuje, ampak ravno nasprotno, da šolanje čimprej zaključi in se zaposli.
Menimo, da domače okolje in pričakovanja staršev v zvezi z učnim uspehom v veliki
meri vplivajo na učni uspeh otroka. Uhlenberg in Mueller (2003, str. 123–141) menita,
da so odnos staršev do šole in pričakovanja, ki jih gojijo do svojih otrok v zvezi z
izobraževanjem, povezani s stopnjo njihove izobrazbe ter ekonomskim statusom
družine (prav tam)
Kot zapiše M. Pergar Kuščer (2003, str. 106), raziskave potrjujejo, da otroci, ki prihajajo
iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom, dosežejo nižjo stopnjo izobrazbe kot
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tisti iz družin z višjim socialno-ekonomskim statusom. Tako kažejo tudi slovenski
podatki o dosežkih otrok v šoli, kjer se kažejo pomembne razlike med otroki iz različnih
socialnih okolij (prav tam)
Toličič in Zorman (1977 v Pergar Kuščer 2003, str. 107) v svoji raziskavi, ki sta jo
naredila na reprezentativnem vzorcu učencev iz različnih regij Slovenije, to tudi
potrjujeta. Učence sta izenačila po parih glede na rezultate, dosežene na testu
inteligentnosti. Vsak izenačen par pa se je razlikoval glede na socialno-ekonomski
status, ki sta ga določila na podlagi izobrazbe staršev, podatkih o stanovanjskih
razmerah učencev, o tem, kako pogosto se starši udeležujejo roditeljskih sestankov in
govorilnih ur, pa tudi o učiteljih in šolah. S pomočjo teh podatkov sta interpretirala
šolske ocene. Raziskava je potrdila, da imajo razni socialni dejavniki pomembno vlogo
v razvoju in šolskem uspehu in da socialno-ekonomski status družine vpliva na šolsko
uspešnost otrok enake inteligentnosti (prav tam). Zaradi varstva podatkov takšne
raziskave v slovenskem prostoru niso več možne.
Starši intervjuvanke A niso imeli posebnih pričakovanj glede izobraževanja, samo da
naredi letnik.
Intervjuvanka B pravi, da so bila pričakovanja staršev realna, starša sta jo podpirala v
vsem, kar si je želela glede šolanja, zato je bila tudi motivirana za izobraževanje in si
je postavila razmeroma visoke cilje, kar se tiče izobraževanja.
Staršev intervjuvanke C ni zanimalo, kaj se dogaja z njo. Starša sta bila od njenega
10. leta pripadnika verske sekte – Jehove priče. Prepričanje Jehovih prič je, da
izobraževanje ljudi ni potrebno oz. je celo nezaželeno, nekateri poklici so celo
prepovedani. Starši so zapadli pod močan vpliv Jehovih prič, zaradi česar so imeli
negativen oz. odklonilen odnos do izobraževanja, ta odnos pa so prenašali na svoje
otroke oz. so jim ga vsiljevali. Starši so nanjo vsakodnevno močno pritiskali, da se
vključi v sekto. Posledično tudi njej šola in izobraževanje nista pomenili nič. Pravi, da
je imela v primerjavi z bratom in sestro pravzaprav privilegij, da si je izborila, da je
lahko šla v srednjo šolo, saj brat in sestra tega privilegija nista imela – takoj po končani
osnovni šoli sta morala začeti delati. Intervjuvanka dodaja, da je že v osnovni šoli veliko
risala. Risanje ji je pomenilo način sproščanja. Starša sta ji, ko sta videla, da riše,
dejala: »Posprau to, sam, da ne vidim tega.« Tako sta starša njen talent zatirala,
namesto da bi ga spodbujala. Starša torej, kar se šolanja tiče, nista imela nobenih
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pričakovanj. Edini cilj jima je bil, da bo začela čimprej delati in služiti denar, ki ga bo
dajala staršema. Intervjuvanka C takole pripoveduje: »Jaz se samo spomnim, da je blo
men tko ponižujoče, da eden tok ne verjame vate, da ga to ne zanima, pa tvoj otrok je,
da bi te vprašal, na katero šolo boš šou. Sem prepričana (ampak nimamo stika), da če
bi jih vprašala, na katero šolo sem hodila, da ne bi vedela.« Lahko torej zaključimo, da
se je intervjuvanka počutila ponižano zaradi negativnega in brezbrižnega odnosa
svojih staršev do njenega izobraževanja in do nje same.

Odnos intervjuvank s svojimi starši v času šolanja
Družinsko okolje naj bi bilo za otroka in mladostnika kraj, kjer se počuti varnega in
sprejetega (Jeriček Klanšček in Bajt 2015, str. 17). Starši so otroku dolžni omogočiti,
glede na stopnjo razvoja in starost, vse potrebne pozitivne izkušnje za reševanje težav,
nalog, za samostojno delovanje in prevzemanje odgovornosti za posledice svojih
dejanj. To naredijo s svojim zgledom, nasveti in predvsem s podporo, s čimer mu
pomagajo razviti spretnosti uspešnega reševanja problemov (prav tam).
Intervjuvanka C pravi, da so bili odnosi s starši grozljivi. Doživljala je psihično, fizično
in versko nasilje. S starši se nikoli ni dobro razumela, vendar je naredila vse, da ni
prihajalo do konfliktov. Očetov odnos do nje je bil še posebej odklonilen. Ker si je želel
sina, je nikoli ni zares sprejemal. Ob rojstvu ji je hotel dati celo moško obliko imena,
vendar mati tega ni dovolila. S strani očeta je doživela zanemarjanje in pretepanje.
Oče jo je redno pretepal, pretepal je tudi mamo. Mama je od tega alkoholizma bežala
in delala tudi po 16 ur na dan. Domov je prišla spat. Mama je vseskozi dajala občutek,
da je ugrabljena, da je žrtev. Mama je tudi v strahu, da jo bo oče/mož pretepal, hodila
spat k intervjuvanki in jo po cele noči budila, zato je bila v šoli utrujena in neprespana.
Pravi, da se je mama večkrat poskušala ločiti, vendar neuspešno. Ti, vedno znova
neuspešni poskusi matere, da se loči od očeta, so bili za intervjuvanko, kot pravi,
izjemno stresni. Vedno znova je živela v prepričanju, da tokrat pa bo, da bo mami
uspelo, to je povedala tudi že vsem svojim prijateljem, in vedno znova jo je bilo sram,
ker se to ni zgodilo. Intervjuvanka C pravi, da se je dostikrat zatekala v svoj svet
sanjarjenja, zlasti v srednji šoli, ko so jo sošolke sprejele, in se je počutila varno, ne
več življenjsko ogrožena, pravi, da je takoj »zaplavala«.
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Kot zapiše S. Rozman (2015, str. 18), otroci v otroštvu ne morejo pomembno vplivati
na okoliščine, v katerih živijo, vendar se morajo nanje prilagoditi in se tako zatekajo k
postopkom, ki jim zmanjšajo bolečino. Ker navadno še nimajo dostopa do alkohola in
mamil, morajo poiskati nekaj drugega. Tako se zatečejo v fantazijski svet in se, recimo,
tolažijo, kako bodo »rešili« mamo pred nasilnim očetom. Sanjarjenje lahko podkrepijo
še z računalniškimi igricami, gledanjem televizije, lahko se najejo sladke hrane, da
povsem otopijo. Vse to jim nekako pomaga, da čustveno preživijo, vendar pa so to
hkrati vedenja, s katerimi lahko postanejo zasvojeni (prav tam).

Posebej stresne situacije povezane s šolo, v katerih so se intervjuvanke znašle
v času formalnega izobraževanja
Intervjuvanka A je doživljala psihično in verbalno nasilje s strani sošolcev v srednji šoli.
Sošolci so se norčevali iz njene govorice, verižice s križem, ki jo je nosila, oblike
obraza, oblačenja in podobno. Zasmehovali so jo tudi pri ustnem preverjanju znanja,
saj so se, ko je bila poklicana pred tablo, vsi smejali in gledali v tla. To je bilo zanjo
tako mučno, da je vsakič zbežala iz razreda. Da zelo trpi, je enkrat povedala mami, ta
pa ji je odvrnila, da se to dogaja tudi drugim. Pomoč je iskala pri strokovni delavki šole,
ki jo je odpravila s stavkom: »Kaj pa misliš, da če boš šla na drugo šolo, da bo kaj
drugače.« Intervjuvanka je ta odziv strokovne delavke doživljala kot zelo oster in
nečloveški in pravi, da kasneje ni več poskušala pri njej poiskati podpore. Pomoč je
iskala pri duhovniku v cerkvi, kamor je zahajala vsako jutro pred poukom. Vendar je
bila tudi tukaj neuspešna.
Intervjuvanko B je profesorica slovenskega jezika žalila in nad njo izvajala psihično
nasilje zaradi nacionalne pripadnosti. Kot pravi, je profesorico jezilo, da lahko nekdo,
kateremu slovenščina ni materni jezik, tako dobro obvlada slovenščino. Ni ji hotela dati
pozitivne ocene. Temu odnosu profesorice se je uprla, pri tem je dobila podporo
staršev, zlasti očeta, in ravnateljice.
Intervjuvanka C je doživljala psihično nasilje, žalitve, izživljanje s strani učiteljice v 4.
razredu osnovne šole. Takrat se je pri njej tudi povsem ustavilo učenje, saj je ta
učiteljica na vsak način hotela dokazati, da je z njo nekaj narobe, zato je morala na
pobudo učiteljice redno obiskovati psihologinjo, ki je ugotavljala, da je pravzaprav
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bistra deklica, vendar malce lena. Intervjuvanka je to večkrat povedala doma, vendar
ni dobila podpore in pomoči staršev.
Po A. Mikuž Kos (1993, str. 10–11) je šola prostor, ki ustvarja tudi stresna doživetja.
Kakšne bodo posledice stresnih doživetij pa je odvisno od prejšnjih izkušenj,
osebnostnih lastnosti posameznika in prepletanja aktualnih psihosocialnih vplivov, ki
lahko potencirajo stres ali pa služijo kot pomoč pri obvladovanju šolskega stresa. Šola
je za učenca socialni prostor, katerega pomen in učinki so takoj za družinskimi. Je
prostor, kjer potekajo odnosi z vrstniki in učitelji. V trinajstletnem obdobju otrok preživi
večino svojega delovnega časa v šoli. Posledično šola, enako kot družina in druga
socialna okolja, proizvaja množico travmatskih dogajanj (prav tam).
Menimo, da so intervjuvanke v šolskem okolju (z učitelji kot s sošolci) doživljale kar
nekaj stresnih situacij, zlasti intervjuvanka C, ki je bila neprestano podvržena
stresorjem. Sama pravi, da se je večino časa počutila, kot da je v smrtni nevarnosti. V
določenem obdobju je bila v šoli tarča medvrstniškega nasilja, določeno obdobje je
nad njo ena od učiteljic izvajala ekstremno psihično nasilje. Pravi, da je imela osnovna
šola velik vpliv glede njenega nadaljnjega izobraževanja. Takole pravi: »Če bi jaz imela
enega takšnega učitelja, kot je bil učitelj zgodovine v srednji šoli že v osnovni šoli, če
bi nekdo verjel vame, ampak vame ni nihče verjel, niti učitelji, niti socialne delavke, niti
psihologinje. Imela sem izjemno smolo, da so se ukvarjali samo z boljšimi.« Glede na
to, da je bila tudi v domačem okolju pod vplivom stresa, saj je oče nad njo izvajal
psihično, fizično in versko nasilje, lahko rečemo, da je bila pod vplivom stresorjev
vseskozi (tako doma kot tudi v šoli). Tako je prihajala iz enega stresnega okolja v
drugo, iskala pomoč v šoli in doma, vendar je nikjer ni dobila.
Bronfenbrennerjeva ekološka teorija razvoja (Pečjak 2015, str. 24–25) izhaja iz teze,
da posameznik deluje najprej na nivoju mikrosistema. Govorimo o družinskem
mikrosistemu, kjer se vzpostavljajo odnosi s pomembnimi Drugimi (starši, sorojenci) in
o šolskem mikrosistemu, ki vključuje odnose s sošolci in učitelji. Mikrosistem lahko na
posameznika deluje pozitivno ali negativno. Npr. učno okolje deluje pozitivno, če
zadovoljuje
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prispeva k večji uspešnosti šolskega mikrosistema. Mezosistem je sistem, ki prikazuje
odnose med mikrosistemi (šolski in družinski) (prav tam).
Menimo, da sta oba mikrosistema (šolski in družinski) v primeru intervjuvanke C
odpovedala, saj nikjer ni dobila pričakovane podpore. Ne doma pri starših, ne v šoli pri
šolski svetovalni delavki.
Ugotavljamo, da je bila intervjuvanka B uspešna pri iskanju strategij spoprijemanja s
stresorji, povezanih z odnosom s profesorico slovenščine, saj so ji pri tem pomagali
starši, zlasti oče, in ravnateljica. Medtem ko intervjuvanki A in C pri iskanju strategij
nista bili uspešni, saj nista dobili pričakovane željene podpore ne doma ne v šoli.
Intervjuvanka A se je po pomoč obračala na svojo mamo in na šolsko svetovalno
delavko, ki jo je zelo grobo odpravila, obrnila se je celo na duhovnika, kjer ravno tako
ni dobila pričakovane podpore.

Posebej stresne situacije, ki so jih intervjuvanke doživljale v družini oz. v svojem
domačem okolju, v času formalnega izobraževanja
Družina otroku pomaga, da se razvija, si nabira izkušnje in uri za učinkovito
spopadanje z različnimi težavami. Starši lahko otroku s svojim zgledom, nasveti in
podporo pomagajo razviti uspešne strategije spoprijemanja s stresorji (Mikuž Kos
1993, str. 7).
V družini intervjuvanke A so se soočali s težko finančno situacijo, saj je bilo v družini
šest otrok. Pravi, da s svojimi šolskimi težavami ni želela obremenjevati družine.
Pri intervjuvanki B je bila to ločitev staršev. Sama pravi, da to zelo vpliva nanjo. Padla
ji je motivacija za učenje. Počutila se je zelo osamljeno, ni se imela s kom pogovarjati,
zaprla se je vase. Pravi, da je to zelo vplivalo na njeno motivacijo za učenje in šolsko
delo. V šolo ni hodila, ker je mislila, da bo na ta način pridobila pozornost staršev in
bosta starša ostala skupaj, če bosta opazila, kaj se z njo dogaja.
Intervjuvanka C pravi, da so bili odnosi s starši zelo slabi, doživljala je fizično, psihično
in versko nasilje. Do njenega desetega leta starosti je v družini vladal alkoholizem.
Tako mama kot oče sta bila alkoholika, mati prikrita alkoholičarka. Oče je pri njenem
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desetem letu starosti nehal piti in zamenjal odvisnost od alkohola z verskim
fanatizmom, saj je bil fanatični privrženec Jehovih prič. V to sekto je bila vključena tudi
mama.
S. Rozman (2015, str. 123) zapiše, da otrok dojema svet drugače kot odrasli, saj se
počuti kot središče sveta in se šele kasneje zave njegove prave razsežnosti. Če se
zgodi kaj usodnega, kot recimo ločitev staršev, se bo počutil, kot da je življenjsko
ogrožen, saj bo izgubil svoj varni svet, pa naj gre za najbolj civilizirano ločitev. Prav
tako pa se bo počutil odgovornega oz. krivega za ločitev, čeprav na to nima nobenega
vpliva. Tako otroci razumejo vzroke in posledice (prav tam).
Raziskave so pokazale, da ima izguba staršev v otroštvu zaradi ločitve ali smrti
pomemben vpliv na tri področja življenja: psihološko zdravje, blaginjo družine in
socialno-ekonomske dosežke v odrasli dobi. V splošnem naj bi ljudje, ki so doživeli
izgubo starša ali staršev v otroštvu, dosegli nižjo raven izobrazbe in imeli nižji
ekonomski status (Uhlenberg in Mueller 2001, str. 134).
Mnenje intervjuvank o tem ali so različne stresne situacije (v šoli, družini itd.)
kakorkoli vplivale na njihovo (nadaljnje) izobraževanje
Pri intervjuvanki A so imeli po njenem mnenju največji vpliv na odnos do šole in
izobraževanja stresorji, ki so bili posledica žalitev in verbalne agresivnosti sošolcev v
času srednješolskega izobraževanja. Dogodki, povezani s psihičnim in verbalnim
nasiljem, so po njenem mnenju destruktivno vplivali na njeno nadaljnje življenje.
Posledice so se pojavile pozneje v obliki hudih depresij, izgubila je voljo do življenja,
prevevali so jo občutki nemoči, prišlo je tudi do prepirov v družini.
Pri intervjuvanki B je imela največji vpliv na njeno izobraževanje ločitev staršev. Takrat
je v šoli zelo popustila, padla ji je motivacija za učenje. Ni ji bilo razumljivo, da starši
živijo ločeno. Tako je začela neopravičeno izostajati od pouka in v zadnjem letniku tudi
šolanje pustila, ker je mislila, da če šole ne bo naredila, bo na ta način pritegnila
pozornost staršev in bosta starša zopet zaživela skupaj.
Intervjuvanka C je svoje celotno osnovnošolsko obdobje in tudi v srednji šoli prehajala
iz enega stresnega okolja v drugo stresno okolje in s tem bila cel dan pod vplivom
stresa. Doma je oče nad njo izvajal psihično in fizično nasilje, morala je tudi skrbeti za
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svojo nekajmesečno sestrico, čeprav je bila sama stara komaj deset let. Do njenega
desetega leta je v hiši vladal alkohol. Ko je oče pričel abstinirati od alkohola, se je
zatekel k drugi odvisnosti, tokrat je bil to verski fanatizem (sekta Jehove priče). Pri
intervjuvanki C je na njen odnos do izobraževanja in s tem do nadaljnjega
izobraževanja močno vplival odnos njenih staršev do izobraževanja, ki je bil izjemno
odklonilen, tako je tudi sama čez čas začela gojiti odklonilen odnos do šole in
izobraževanja. Pravi tudi, da je imela osnovna šola velik vpliv na njeno nadaljnje
izobraževanje. Pravi, da nihče ni verjel vanjo, niti učitelji, niti socialne delavke, niti
psihologinja. Vsi so se ukvarjali samo z boljšimi učenci. Tako v osmem razredu ni bila
deležna ustreznega poklicnega usmerjanja s strani svetovalnih delavcev. Kljub temu
se je vpisala na oblikovno šolo. Za sprejem na to šolo je bilo potrebno opraviti
sprejemne izpite. Sprejemne izpite je opravila delno, vpisali bi jo, ker so prepoznali
njen talent za risanje, pod pogojem, da si poišče nekoga, pri katerem bi lahko opravljala
prakso. Prosila je starše, če ji pomagajo najti nekoga. Niso ji hoteli pomagati. Sama ni
znala/zmogla najti nikogar, tako da se je potem vpisala na kovinarsko šolo. Takoj je
seveda videla, da to ni zanjo in se je po pol leta izpisala. Nazadnje se je vpisala na
ekonomsko šolo, ki je ni dokončala zaradi prevelikega števila neopravičenih ur.
Način spoprijemanja s težavami, s stresom oz. stresnimi situacijami
Eden od virov pomoči pri soočanju s stresom je socialna podpora, ki jo definiramo kot
razpoložljivo pomoč bližnjih oseb in institucij (Lacković Grgin 2000 v Dornik 2006, str.
20). Gre za podporo, ki jo je posameznik deležen s strani družine, prijateljev in širše
skupnosti (prav tam).
Intervjuvanka A je v času srednješolskega izobraževanja zaradi medvrstniškega
nasilja (pritiskov in verbalne agresivnosti) večkrat iskala pomoč, a neuspešno. Pomoč
je iskala pri šolski svetovalni službi, kjer je bila grobo zavrnjena, zaupala se je tudi
mami, vendar ni dobila pričakovane podpore. Pred poukom je šla tudi vsak dan molit,
tako je podporo iskala tudi pri duhovniku, ki ji je dejal, naj potrpi, da že bog tako hoče.
Intervjuvanka A je torej iskala pomoč, vendar je ni dobila ne v šoli, ne doma, niti v
cerkvi.
Intervjuvanka C pravi, da ji pri premagovanju stresa niso pomagali doma, pomoči ni
imela tudi v šoli. V višjih razredih so si medsebojno pomagali, pri učenju ji je pomagala
ena punca. Pravi, da je imela tudi nekaj prijateljev, na katere se je lahko zanesla.
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Tudi intervjuvanka C ni imela podpore doma, tudi v šoli ne, imela pa je nekaj dobrih
prijateljev, katerim se je lahko zaupala. Intervjuvanki B je vedno ob strani stala družina,
zlasti oče. Imela je tudi dobro prijateljico, kateri se je lahko zaupala. Pravi, da ji je tudi
ta dobra prijateljica veliko pomagala. V obdobju, ko sta se starša ločevala, je pričela
kaditi, tako da je stres blažila tudi z odvisnostjo od nikotina. Lahko zaključimo, da je
bila intervjuvanka B bolj uspešna pri reševanju stresnih situacij, saj je imela podporo
tako s strani družine, kot tudi prijateljice, medtem ko intervjuvanka A ustrezne podpore
ni mogla najti nikjer, intervjuvanka C pa je imela ustrezno podporo le pri nekaj
prijateljih.
Trenutna vključenost intervjuvank v izobraževanje (formalno ali neformalno)
Nobena od intervjuvank v zadnjem času ni bila vključena v izobraževanje. Zaenkrat
intervjuvanke nimajo namena vključiti se v kakršnokoli formalno ali neformalno
nadaljnje izobraževanje. Intervjuvanka A pravi, da nima nobene želje po
izobraževanju, že sama misel na šolo se ji upira. Kolikor se izobražuje, se izobražuje
iz knjig.
Intervjuvanka B pravi, da v izobraževanju ni dosegla, kar je želela. Želela si je
nadaljevati šolanje, vendar je zaradi pomanjkanja finančnih sredstev misel na šolanje
opustila. Trenutno ni vključena v nobeno izobraževanje in je mnenja, da jo pri tem že
ovirajo leta. Kot ovire navaja tudi kraj bivanja, trenutno zaposlitev in oddaljenost od
Ljubljane ter pomanjkanje varstva za otroke.
Različni avtorji v svojih raziskavah ugotavljajo, da so najpomembnejše ovire situacijske
ovire, in sicer predvsem čas in finance (Mohorčič Špolar idr. 2001; Mohorčič Špolar
idr. 2005; Mohorčič Špolar idr. 2011, v Mirčeva idr. 2014 str. 96).
Največ odraslih, ki so se izobraževali in so si želeli nadaljevati z izobraževanjem, je
navedlo kot oviro, da se urnik izobraževanja ne ujema z njihovim urnikom, sledilo je,
da je izobraževanje predrago in da imajo preveč družinskih obveznosti (Mohorčič
Špolar idr. 2011 v Mirčeva idr. 2014, str. 94). Medtem pa so odrasli, ki se niso
izobraževali, so si pa to želeli, kot razlog za to, da se niso izobraževali, navedli podatek,
da za svoje delo dodatnega izobraževanja niso potrebovali, drugi pomembni razlogi
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pa so bili starost, slabo zdravstveno stanje, družinske obveznosti in pa enako kot v
zgornjem primeru, neujemanje njihovega urnika z urnikom izobraževanja (prav tam).
Intervjuvanka C pravi, da ni dosegla želenih ciljev glede izobrazbe, ker se zaradi
razmer v družini in indiferentnega odnosa šolske svetovalne delavke do njenih
problemov, želja in interesov, ni vpisala na šolo, ki bi jo veselila. Imela je možnost samo
dveh vpisov na srednjo šolo, ki ju je izkoristila, potem pa je bila, kot pravi, prestara.
Pozneje je delala v proizvodnji (troizmensko delo), kar jo je zelo oviralo pri
izobraževanju, predvsem pa, kot pravi, ni imela interesa za izobraževanje. Naredila je
dve Nacionalni poklicni kvalifikaciji (maser in refleksoterapevt), zaradi česar je pustila
službo, saj niso imeli posluha za njeno izobraževanje.
Ugotavljamo, da so pri intervjuvanki B situacijske ovire tiste (finance in čas), ki jo
ovirajo pri tem, da bi se izobraževala. Intervjuvanka A in C nimata interesa, da bi se
ponovno vključili v izobraževanje. V primeru intervjuvanke C spoznamo kot oviro
skrajno odklonilni odnos staršev do izobraževanja, kar se je prenašalo na
intervjuvankin negativni odnos do šole in izobraževanja. V primeru intervjuvanke A pa
spoznamo kot oviro za izobraževanje, ambivalenten odnos staršev do njenega
izobraževanja in pa pretekle negativne izkušnje z medvrstniškim nasiljem v srednji šoli.
Kljub temu da naše intervjuvanke sicer trenutno niso vključene v izobraževanje in se
zaenkrat v bližnji prihodnosti ne nameravajo vključiti v izobraževanje, smo ugotovili, da
se intervjuvanka A izobražuje sama, in sicer iz knjig. Poleg tega se ukvarja z meditacijo
in slikanjem. Svoje poslanstvo vidi v pomoči drugim ljudem. Ima svoje podjetje v okviru
katerega se ukvarja s svetovanjem ljudem v stiski, veliko tudi predava in ozavešča
ljudi, kako ravnati, ko so v depresiji. Intervjuvanka C je samoiniciativno naredila dve
nacionalni poklicni kvalifikaciji, in sicer za maserko in refleksoterapevtko. Ukvarja se z
masažo. Veliko tudi slika, ima prodajne razstave, kar predstavlja njen vir dohodka.
Napisala je tudi knjigo, ki je bila uspešnica, trenutno piše drugo, ki je pred izidom. Torej
je sama našla pot, da razvija svoje talente (slikanje in pisanje), ki so bili prepoznani že
v osnovni šoli, vendar se po spletu naključij njena izobraževalna pot ni odvijala tako,
da bi si lahko pridobila izobrazbo iz teh dveh področij. Intervjuvanka B pa se je želela
dalje izobraževati, vendar je nadaljnje šolanje opustila zaradi pomanjkanja finančnih
sredstev. Zdaj se zaenkrat ne namerava vključiti v izobraževanje zaradi t. i. situacijskih
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ovir (oddaljenost kraja izobraževanja od kraja bivanja, pomanjkanje časa, nima varstva
za otroke). Zaposlena je kot vodja oddelka v trgovini in je s tem zadovoljna.
Kako se intervjuvanke danes soočajo s stresnimi situacijami
Ugotavljamo, da se danes naše intervjuvanke dobro znajdejo v stresnih situacijah,
našle so strategije in mehanizme, kako obvladati stres. Tako intervjuvanka A stresne
dogodke rešuje s prebiranjem knjig (biblioterapija), z molitvijo in meditacijo, veliko tudi
slika. Ne pije alkohola in ne kadi, v tem vidi veliko prednost. Veliko se druži z
družinskimi člani, kar ji veliko pomeni. Pred časom je nastopila v eni od pogovornih
oddaj na nacionalni televiziji. Oddajo sta gledala tudi starša in onemela ob njeni
pripovedi. Kot pravi, sta ji dejala, da sploh nista vedela, kaj se je dogajalo v šoli. Lahko
zaključimo, da so v družini izjemno pomembni odprti odnosi ter odprta in vsakodnevna
komunikacija družinskih članov. Pravi, da se je po vseh teh hospitalizacijah na
psihiatriji postavila na noge, postala bolj samozavestna. Danes vidi svoje poslanstvo v
tem, da na osnovi svoje izkušnje pomaga drugim ljudem.
Intervjuvanka B pravi, da se zna sama pomiriti in si razložiti določene stvari. V stresnih
situacijah sicer veliko kadi. Pravi, da ji je v življenju veliko pomagal njen oče. Zdaj vidi
smisel v tem, da sama pomaga svojima otrokoma. Tudi sama je ločena. Kar se je
naučila iz svoje izkušnje, ji pomaga pri tem, da zna pomagati svojima otrokoma.
Sprošča in veseli jo preživljanje časa s svojima otrokoma.
Intervjuvanka C pravi, da je stresu izjemno podvržena, vendar ga ne doživlja več tako
kot v preteklosti, ko je imela občutek, da je v smrtni nevarnosti. Naučila se je določenih
vaj, da se pomiri, ukvarja se s športom, s katerim vzdržuje kondicijo. Najbolj pa jo
pomirja pisanje in slikanje. Ustvarila si je tudi družino. V družinske odnose je vložila
veliko svoje energije in pravi, da družina dobro funkcionira. S stresom se spoprijema
tako, da reši, kar se da rešiti, drugače se umakne. Naučila se je tudi postavljati meje,
včasih ji je bilo vse normalno, četudi so ji starši nalagali naloge, ki jim ni bila kos. Zna
se tudi pomiriti in delovati s pozicije odraslega. Naučila se je predvsem tega, da
obstajajo ljudje, ki pomagajo in ki so dolžni pomagati.
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Menimo, da intervjuvanke danes stresne situacije rešujejo na konstruktiven način, da
so se iz preteklih stresnih situacij veliko naučile, razvile so določene strategije za
spoprijemanje s stresom. Vsaka se s stresom sooča na svoj način. Žal pa so stresni
dogodki iz časa njihovega formalnega izobraževanja močno zaznamovali njihov odnos
do izobraževanja, kar je po našem mnenju vsaj delno vplivalo na to, da se po
zaključenem formalnem izobraževanju niso nadalje izobraževale (niti formalno niti
neformalno).

IV.

ZAKLJUČEK IN SKLEPNE UGOTOVITVE

Namen diplomske naloge je bil opredeliti vzroke in manifestacije stresa v času
formalnega izobraževanja oseb, vključenih v našo raziskavo. V okviru kvalitativne
empirične raziskave smo ugotavljali vpliv različnih stresorjev, s katerimi so se osebe,
vključene v našo raziskavo, soočale v času formalnega izobraževanja (stresorji
povezani s šolo, socialnimi interakcijami z učitelji in s sošolci, pa tudi s starši, domačim
okoljem, družinskimi razmerami ipd.) na odnos posameznika do učenja in
izobraževanja. Zanimalo nas je, s kakšnimi stresnimi situacijami so se intervjuvanke
soočale v času šolanja (v osnovni in srednji šoli), kako je stres vplival na njihovo
življenje, učenje in učni uspeh, predvsem pa, kot že rečeno, na njihov odnos do učenja
in izobraževanja nasploh. Ugotavljali smo, kako so se intervjuvanke odzivale na stres,
kje oz. pri kom so iskale pomoč in podporo, katere strategije spoprijemanja s stresom
so razvile, predvsem pa nas je zanimalo, kako se danes spoprijemajo s stresom in
kako uspešne so pri tem.
V teoretičnem delu diplomskega dela smo se najprej posvetili opredelitvam formalnega
in neformalnega izobraževanja. Spoznali smo, da je formalno izobraževanje v svojem
delovanju strukturirano, poteka znotraj formalnega izobraževalnega sistema,
udeleženci izobraževanja na koncu prejmejo spričevalo, certifikat, diplomo, ki je pogoj
za napredovanje. Nadalje smo opredelili neformalno izobraževanje kot vrsto
izobraževanja, ki je vedno bolj vpeto v življenje posameznika in postaja življenjski slog
posameznika. Menimo, da so neformalne oblike izobraževanja manj stresne za
posameznika v primerjavi s formalnim izobraževanjem, ki je bolj togo, sistematično,
strukturirano ipd.
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V naslednjem poglavju smo opisali motivacijo kot pomemben dejavnik na
posameznikovi izobraževalni poti, saj le-ta spodbuja in usmerja posameznikovo
vedenje. Ugotovili smo, da motivacije ni moč opazovati neposredno, ampak lahko o
njej sklepamo le preko vedenja posameznika (recimo napora, ki ga vloži v neko
dejavnost). Posvetili smo se tudi oviram v izobraževanju, ki negativno vplivajo na željo
in doseganje ciljev posameznika.
Pri preučevanju stresa smo se seznanili s stresorji, ki predstavljajo izvor stresa.
Analizirali smo tudi stresni odziv. Prikazali smo, da so posledice stresa odvisne ne
samo od stresorjev, ampak tudi od tega, kako posameznik stresorje doživlja in kakšne
strategije spoprijemanja s stresom izbere. Ugotovili smo, da stres pušča nedvomno
posledice na fizično in mentalno zdravje posameznika.
Ugotavljali smo tudi, da lahko nekateri stresorji pomenijo prelomnico na življenjski poti
posameznika. Velik del življenjske poti posameznika predstavlja t. i. izobraževalna pot
posameznika, ki teče skozi družino in inštitucije, ki so same kot take lahko izvor stresa.
Pokazali smo, da ima družinsko okolje močan vpliv na izobraževalno pot, saj lahko
družina posamezniku predstavlja varno okolje, lahko pa je vir stresa, kot je bila pri eni
izmed naših intervjuvank.
Analizirali smo različne stresorje, pri čemer smo največji poudarek namenili družini,
šolskemu okolju in znotraj tega učiteljem in vrstnikom kot izvoru stresa. Prikazali smo,
da togo šolsko okolje s formalistično zasnovo za nekatere otroke, ki se tem zahtevam
in obveznostim niso sposobni ali ne znajo prilagoditi, privede do tega, da ti šolo
doživljajo kot stres. Kot pravi A. Mikuž Kos (1993, str. 11), pa vzroki za šolski stres niso
samo interakcije med posameznikom in šolskim sistemom, ampak veliko bolj
kompleksni, saj k šolskemu stresu pripomorejo tudi neugodne interakcije med
posamezniki in učitelji, šolski neuspeh, družinski konflikti in konflikti z vrstniki (prav
tam). Medvrstniško nasilje ima veliko pojavnih oblik, od tistih manifestnih vsem vidnih
izbruhov nasilja do suptilnih, komaj zaznavnih, ki so lahko zaradi prikritosti drugim, še
bolj nevarni kot tisti prvi. V nekaterih primerih stresorje povezane s šolo lahko uvrstimo
med kronične stresorje, ki se javljajo vsakodnevno.
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Če ima stres v vsakodnevnem življenju praviloma negativen prizvok, smo ob prebiranju
strokovne in znanstvene literature ugotovili, da je stres sestavni del življenja, da je
določena mera stresa za človekovo funkcioniranje celo potrebna, da pa uporabljeni
stili in strategije spoprijemanja s stresom določajo, kako stres doživljamo in kako lahko
zmanjšamo njegov negativen vpliv.
V našo kvalitativno empirično raziskavo so bile vključene tri osebe, ki so bile skozi
svojo formalno izobraževalno pot izpostavljene stresorjem tako v družini kot tudi v
šolskem okolju (učitelji in vrstniki). V empiričnem delu diplomske naloge smo najprej
analizirali odgovore treh intervjuvanih oseb, ki smo jih zbrali s pomočjo
polstrukturiranih intervjujev. Ob prebiranju intervjujev smo ugotavljali, kakšni so njihovi
spomini na šolanje in kakšne odnose so imele osebe v času izobraževanja s starši,
učitelji in vrstniki. Na podlagi njihovih opisov smo identificirali stresorje, ki so bili prisotni
v različnih obdobjih šolanja, njihov vpliv na življenje, učno delo in učni uspeh
intervjuvank ter odziv intervjuvank na stres. Ugotavljali smo, kakšne strategije
spoprijemanja s stresom so uporabile in kako je to vplivalo na premagovanje stresa
danes ter kako so različni stresorji vplivali na njihov odnos do učenja in izobraževanja
nasploh.
Nadalje smo na osnovi pridobljenih podatkov odgovorili na raziskovalna vprašanja,
ugotovitve raziskave interpretirali in povezali s teoretičnimi izhodišči.
Intervjuvanke so se na stres različno odzivale. Na spoprijemanje s stresom je
pomembno vplivala prisotnost oz. odsotnost podpore ljudi iz okolja (družinski člani,
šolski svetovalni delavci, sošolci in prijatelji). Intervjuvanka A je podporo iskala tako pri
starših kot pri šolski svetovalni službi in celo pri duhovniku v cerkvi, vendar nikjer ni
dobila ustrezne podpore. Dokončala je srednjo šolo. Njeni starši so imeli zelo nizka
pričakovanja v zvezi z njenim učnim uspehom. Do organiziranih oblik izobraževanja,
zlasti formalnega, ima odklonilen odnos. V zadnjem času ni bila vključena v nobeno
izobraževanje (niti formalno niti neformalno) in v tem trenutku tega tudi ne načrtuje. Se
pa izobražuje sama, in sicer s pomočjo knjig.
Intervjuvanka B je imela močno podporo v družini. Do ločitve staršev je imela
intervjuvanka visoke cilje v izobraževanju, bila je notranje motivirana. Ločitev staršev
je pri njej predstavljala pomembno življenjsko prelomnico, ki je zaznamovala njeno
izobraževalno pot. V šoli je popustila, začela je neopravičeno izostajati od pouka in v
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zadnjem letniku srednje šole izobraževanje tudi prekinila. Po krajšem premoru je
izobraževanje nadaljevala in ga uspešno zaključila. Intervjuvanka ima dokončano
srednjo šolo. V njej še vedno tli želja po izobraževanju, vendar so situacijske ovire
(pomanjkanje finančnih sredstev, trenutna zaposlitev, starost, skrb za otroke) tiste, ki
ji preprečujejo, da bi se ponovno vključila v izobraževanje.
Intervjuvanka C je bila izpostavljena številnim psihičnim stresorjem v šolskem okolju
(učitelji, strokovni delavci in sošolci) in v lastni družini (alkoholizem, fizično nasilje,
verski fanatizem). Ker je bila ves čas in v vseh okoljih pod vplivom hudih psihičnih
stresorjev, jo je to popolnoma fizično in psihično izčrpalo. Ob tem pa ni imela ustrezne
podpore (ne v družini, ne v šoli). Še več, celo njena mati je iskala oporo v njej, namesto
da bi bilo obratno. Odnos staršev do izobraževanja je bil izrazito odklonilen. Ker so bili
pod vplivom verske sekte Jehovih prič, so bili prepričani, da je izobraževanje za
posameznika škodljivo. Njihova pričakovanja v zvezi z učnim uspehom hčere so bila
neznatna, kar je po našem mnenju v veliki meri vplivalo (poleg psihičnega nasilja ene
izmed učiteljic, neustreznega svetovanja strokovnih delavcev pri poklicni orientaciji) na
negativen odnos intervjuvanke C do izobraževanja nasploh. Do izobraževanja, ki je bil
negativen in ostaja negativen še danes. Intervjuvanka ima zaključeno samo osnovno
šolo, vendar zaenkrat nima želje po nadaljnjem izobraževanju. Je pa po formalnem
izobraževanju naredila dve nacionalni poklicni kvalifikaciji (maser in refleksoterapevt).
Ugotavljamo, da so bile naše intervjuvanke na svoji življenjski poti izpostavljene
številnim stresorjem. Vse tri intervjuvanke so živele v težkih socialnih razmerah in
družinskih okoliščinah, zlasti intervjuvanki A in C. Poleg tega so bile vse tri
intervjuvanke zaradi različnih razlogov v šoli izpostavljene predvsem psihičnemu in
verbalnemu, včasih tudi fizičnemu nasilju. Predvsem zaradi odsotnosti pomoči in
podpore ljudi v njihovem okolju (družina, šola itn.) je to privedlo do očitnih manifestacij
stresa. Pri intervjuvankah A in C se je to kazalo tudi v njunem zdravju.
Primeri intervjuvank nam jasno kažejo, kako so zdrava, spodbudna in razumevajoča
okolja (družinsko, šolsko) pomembna pri oblikovanju tako odnosa do izobraževanja kot
tudi do oblikovanja strategij spoprijemanja s stresom.
Izobraževalna pot naših treh intervjuvank je bila zaradi stresnih dogodkov, nasilja v
družini in v šoli ter posledično nakopičenega stresa večkrat prekinjena in ni imela neke
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normalne pričakovane smeri v smislu doseganja učnega uspeha in izobraževalnih
ciljev. Kljub vsemu ocenjujemo, da se danes uspešno soočajo s stresom in stresnimi
situacijami. Tako intervjuvanka A stresne dogodke rešuje s prebiranjem knjig
(biblioterapija), meditacijo, veliko tudi slika. Ne pije alkohola in ne kadi. Veliko se druži
z družinskimi člani, kar ji veliko pomeni. Pravi, da se je po vseh teh hospitalizacijah na
psihiatriji postavila na noge, postala bolj samozavestna. Danes vidi svoje poslanstvo v
tem, da na osnovi svoje izkušnje pomaga drugim ljudem.
Intervjuvanka B pravi, da se zna sama pomiriti in si razložiti določene stvari. Pravi, da
ji je v življenju veliko pomagal njen oče. Sedaj vidi smisel v tem, da pomaga svojima
otrokoma. Tudi sama je ločena. Kar se je naučila iz svoje izkušnje, ji pomaga pri tem,
da zna pomagati svojima otrokoma. Sprošča in veseli jo preživljanje časa s svojima
otrokoma.
Intervjuvanka C pravi, da je stresu izjemno podvržena, vendar ga ne doživlja več tako
kot v preteklosti, ko je imela občutek, da je v smrtni nevarnosti. Naučila se je določenih
vaj, da se pomiri, ukvarja se s športom, s katerim vzdržuje kondicijo. Najbolj pa jo
pomirja pisanje in slikanje. Ustvarila si je družino. Naučila se je postavljati meje, včasih
ji je bilo vse normalno, četudi so ji starši nalagali naloge, ki jim ni bila kos. Naučila se
je predvsem tega, da obstajajo ljudje, ki pomagajo in so dolžni pomagati.
Menimo, da intervjuvanke dane stresne situacije rešujejo na konstruktiven način, da
so se iz preteklih stresnih situacij veliko naučile, razvile določene strategije za
spoprijemanje s stresom. Vsaka se s stresom sooča na svoj način.
Glede na to, da so bile vse tri intervjuvanke izpostavljene tako fizičnemu kot
psihičnemu nasilju, naj omenimo, da je v času nastajanja tega diplomskega dela Vlada
RS pripravila predlog novele Zakona o preprečevanju nasilja v družini za obravnavo v
Državnem zboru, ki naj bi še bolj zaščitil žrtve nasilja v družini pri obravnavanju
tovrstnega nasilja. Predlog izrecno prepoveduje nasilje v družini in telesno kaznovanje
otrok.
Menimo, da je predlog novele zakona prava smer za preprečevanje nasilja in zaščito
žrtev, vendar pa bo, če bo zakon sprejet, potrebno dosledno izvajanje s strani različnih
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služb in inštitucij. Z zmanjšanjem stresa, povezanim z nasiljem, bomo pozitivno vplivali
na otrokovo izobraževalno pot in psihofizično zdravje. S tem pa bomo omogočili večjo
motivacijo pri ljudeh za nadaljnje izobraževanje in učenje v odrasli dobi.
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VI.

PRILOGE

PROTOKOL INTERVJUJA
1. Starost (v letih):
2. Katero stopnjo formalnega izobraževanja ste dosegli?
1. Kakšni so vaši spomini na šolanje?
-

Kako ste se v šoli na splošno počutili (v OŠ, v SŠ ...)?

-

Ali ste bili v šoli med bolj uspešnimi ali manj uspešnimi?

-

Ali ste imeli veselje do učenja?

-

Ali ste imeli težave z učenjem?

-

Katero obdobje šolanja (osnovna, srednja, višja/visoka šola) vam je ostalo
najbolj v spominu (dobrem ali slabem) in zakaj?

2. Ali se iz šolskih dni spominjate kakšnih dogodkov, okoliščin ali razmer, ki so bili
za vas stresni in kako so vplivali na vas? Kateri dogodki so to bili? Na kratko
opišite, kako so po vašem mnenju vplivali na vas.
3. Kakšna so bila pričakovanja vaših staršev glede vašega učnega uspeha in
izbire šolanja? Kako ste vi doživljali njihova pričakovanja? So se vam zdela
realna, previsoka ali prenizka?
4. Ali se je vaša družina v času vašega šolanja soočala s kakšnimi večjimi
težavami ali prelomnimi dogodki (težka finančna situacija, bolezen ali smrt v
družini, ločitev staršev, odsotnost ali prezaposlenost staršev, selitev v drug kraj
ipd.) za katere menite, da so pomembno vplivale na vaše šolanje? Katere so
bile te težave in na kakšen način so vplivale na vašo izobraževalno pot? Kako
ste se takrat spoprijemali s stresom?
5. Kako ste se v času šolanja (v OŠ, v SŠ ...) razumeli s sošolci?
-

Ali ste bili pri sošolcih priljubljeni?

-

Ali ste zlahka navezovali stike, ali ste se izogibali druženju?

-

Ali ste kdaj doživeli psihično ali fizično nasilje od sošolcev?

6. Kako ste se razumeli z učitelji?
-

Ali ste bili pri učiteljih priljubljeni?

-

Ali ste zlahka navezovali stike ali ste se jih izogibali?
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-

Ali ste kdaj doživeli psihično ali fizično nasilje od učiteljev?

7. Kako ste se razumeli s starši? Kakšni so bili odnosi v vaši družini?
8. Ali menite, da so odnosi s sošolci ali učitelji kakorkoli vplivali (posredno ali
neposredno) na vaš odnos do šolanja ter na vaše odločitve glede šolanja in
nadaljnjega izobraževanja? Kakšen vpliv so imeli odnosi v vaši družini na
odločitve glede šolanja?
9. Kdo vam je pomagal, če ste se v šoli znašli v težavah (učne težave, težave s
sošolci, z učitelji ...)?
10. Ali ste v kriznih situacijah imeli podporo družine, prijateljev ali učiteljev?
11. Ali menite, da vam je ta podpora oz. pomoč pomagala pri spoprijemanju s
stresom? Če da, kako?
12. Ali ste dosegli željene cilje, ki ste si jih zastavili glede formalne izobrazbe? Ste
trenutno vključeni v formalno izobraževanje ali pa razmišljate o tem, da bi se
morda v prihodnosti ponovno vključili?
13. Kako stres na splošno vpliva na vas (pogosto zbolevate, posegate po
pogosteje po alkoholu, cigaretah, se zatekate k hrani, se prekomerno
ukvarjate s športom ...? Kako/na kakšen način se navadno spoprijemate z
njim?
15. Ali menite, da danes podobno doživljate stresne dogodke in stres, kot ste jih v
preteklosti?
16. Ali se vam zdi, da ste se karkoli naučili iz vaših preteklih izkušenj spopadanja s
stresom in morebiti spremenili svoj način spoprijemanja z njim?
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IZJAVA O AVTORSTVU IN OBJAVI NA SPLETNIH STRANEH

Spodaj podpisani/podpisana Slavica Drozg izjavljam, da je diplomsko delo z
naslovom Vpliv stresa na odnos posameznika do izobraževanja moje avtorsko delo
in da se ne strinjam z objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za
pedagogiko in andragogiko.

Podpis:

Kraj in datum: Ljubljana, 31. 8. 2016
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