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1. UVOD

V trendu pozitivne psihologije potekajo raziskave o različnih vidikih sreče in dejavnikih
ter dejavnostih, ki prispevajo k višjemu psihičnemu blagostanju posameznika.
Dosedanje slovenske raziskave se večinoma osredotočajo na odrasle, predvsem tuji
raziskovalci pa so oblikovali tudi nekaj preventivnih programov pozitivne psihologije
za otroke in mladostnike.
V uvodu magistrskega dela bomo najprej predstavili vidike človekove narave, ki vodijo
do občutja sreče in zadovoljstva (npr. dobri medosebni odnosi, hvaležnost, prosocialno
vedenje, skrb za zdravje, duhovnost itn.), nato bomo predstavili še dejavnike psihičnega
blagostanja za otroke in mladostnike. Nadalje bomo natančneje predstavili teorijo
navezanosti in posebnosti odnosa navezanosti na starše in prijatelje v mladostništvu s
poudarkom na vlogi navezanosti pri doživljanju psihičnega blagostanja. Predstavili
bomo tudi nekatere razvojne značilnosti mladostnikov, in sicer proces osamosvajanja od
staršev in socialni razvoj. Nazadnje bomo predstavili še mladostnike s posebnimi
potrebami, in sicer njihovo šolanje, socialni razvoj in psihično blagostanje.
Z raziskavo želimo ugotoviti stopnjo psihičnega blagostanja (laično sreče) pri
slovenskih osnovnošolcih v obdobju zgodnjega mladostništva ter stopnjo njihove
navezanosti na starše in prijatelje. Pri tem nas posebej zanima doživljanje sreče in
zadovoljstva ter značilnosti navezanosti pri mladostnikih s posebnimi potrebami. V
raziskavi bomo uporabili vprašalnike, ki merijo splošno zadovoljstvo z življenjem in
zadovoljstvo z različnimi vidiki življenja, vprašalnik o navezanosti na starše in prijatelje
ter vprašalnik o osebnih podatkih (npr. učni uspeh, učne težave, zdravje, športna
pripravljenost ipd.).
Naša pričakovanja glede rezultatov raziskave so, da bodo mladostniki, ki bodo bolj
zadovoljni z življenjem, tudi bolj kvalitetno navezani na starše in vrstnike, učno bolj
uspešni ter zdravi. Uporabnost raziskave vidimo v tem, da bomo opredelili tiste
značilnosti mladostnikov, ki prispevajo k njihovemu psihičnemu blagostanju, ter
osvetlili doživljanje mladostnikov s posebnimi potrebami. Raziskava nam bo dala tudi
1

smernice za delo šolskih svetovalnih delavcev pri integraciji otrok s posebnimi
potrebami ter smernice za terapevtsko delo z družinami z mladostniki ter z družinami
otrok s posebnimi potrebami.
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2.

USMERJENOST

K

POZITIVNIM

VIDIKOM

ČLOVEKOVE NARAVE V PSIHOLOGIJI

2.1 Definicija osnovnih pojmov v pozitivni psihologiji

V novejšem času se je razvil trend pozitivne psihologije, saj se raziskovalci
osredotočajo na pozitivne vidike človekove narave, kot so psihično zdravje in
zadovoljstvo, psihološki vidiki kakovosti življenja (npr. pozitivna emocionalnost in
doživljanje, zadovoljstvo z življenjem, stanje preplavitve, sreče ipd.) (Musek in Avsec
2002, 6). Seligman (2005, 3) razlaga, da je psihologija po II. svetovni vojni postala
znanost, ki se je posvečala izključno zdravljenju in je za razumevanje človekovega
funkcioniranja uporabljala model bolezni. V svoji osredotočenosti na patologijo je
psihologija pozabila na idejo o izpolnjenem posamezniku in uspešni skupnosti ter je
zanemarila možnost, da je izgrajevanje osebnih moči »najmočnejše orožje« v
psihoterapiji. Zato je cilj pozitivne psihologije narediti spremembo v psihologiji, da se
ne bo osredotočala samo na popravljanje najslabših stvari v življenju, temveč bo tudi
gradila najboljše lastnosti v življenju.
Subjektivno blagostanje je širok pojem, ki vsebinsko ustreza poljudnemu izrazu »sreča«
(Musek in Avsec 2002, 10) ter pomeni posameznikovo kognitivno in emocionalno
vrednotenje lastnega življenja; vključuje doživljanje prijetnih čustev, relativno
odsotnost neprijetnih razpoloženj in visoko zadovoljstvo z življenjem (Deiner, Lucas in
Oishi 2005, 664). Seligman (2005, 3) razlaga, kaj preučuje pozitivna psihologija. Na
subjektivni ravni se pozitivna psihologija osredotoča na pozitivno subjektivno izkušnjo:
na blagostanje (ang. »well-being«) in zadovoljstvo (ang. »satisfaction«), ki se nanašata
na doživljanje v preteklosti; na preplavitev (ang. »flow«), veselje (ang. »joy«) in srečo
(ang. »happiness«), ki se nanašajo na doživljanja v sedanjosti; ter na konstruktivne in
ustvarjalne kognicije o prihodnosti, kot so optimizem (ang. »optimism«), upanje (ang.
»hope«) in vera (ang. »faith«). Na ravni posameznika pozitivna psihologija preučuje
3

pozitivne osebnostne lastnosti, kot so sposobnost ljubezni, poklicanost, pogum,
sposobnosti za medosebne odnose, občutek za estetiko oz. lepoto, vztrajnost,
odpuščanje, originalnost, modrost itn. Na ravni skupine pa pozitivna psihologija
preučuje državljanske vrline in institucije, ki spodbujajo posameznike k boljšemu
državljanstvu, npr. odgovornost, vzgoja, altruizem, vljudnost, zmernost, strpnost,
delovna etika ipd.
Musek (2008, 140) je z multivariatno analizo prostora psihičnega blagostanja pokazal,
da obstaja generalni faktor psihičnega blagostanja, ki tvori kontinuum od negativnega k
pozitivnemu psihičnemu počutju. Na naslednjem nivoju generalnosti obstajata dva
faktorja, in sicer širok faktor zadovoljstva (ta zajema faktor zadovoljstva, faktor
negativne emocionalnosti in faktor pozitivne emocionalnosti) in širok faktor smisla (ta
zajema faktor odnosov in faktor rasti) (Musek 2008, 152).
Ryff in Singer (2005, 543) sta opredelila šest dimenzij psihičnega blagostanja:


sprejemanje samega sebe (posameznik ima pozitiven odnos do sebe, prepozna in
sprejema različne dele sebe, pozitivno gleda na svojo preteklost),



pozitivni odnosi z drugimi (posameznik ima tople, zadovoljujoče medosebne
odnose, skrbi ga za dobro drugih, je sposoben empatije, izražanja naklonjenosti
in ljubezni, razume naravo medosebnih odnosov),



avtonomija (posameznik je samostojen in sam odloča o sebi, sposoben se je
upreti socialnemu pritisku, od znotraj nadzoruje svoje vedenje, se samovrednoti
glede na svoje osebne vrednote),



obvladovanje okolja (posameznik ima občutek obvladovanja in nadzora nad
svojim okoljem, izvaja različne aktivnosti, učinkovito uporablja zunanje vire,
smiselno izbira oz. ustvarja okolje skladno s svojimi vrednotami in potrebami),



smisel v življenju (posameznik ima v življenju cilje in občutek za smer, ima
občutek smisla za sedanje življenje in svojo preteklost, ima prepričanja, ki dajejo
življenju smisel) in



osebnostna rast (posameznik ima zase občutek, da se razvija, je odprt za nove
izkušnje, ima občutek za uresničitev svojih potencialov, sčasoma opazi napredek
4

v svoji osebnosti in vedenju, se spreminja tako, da vedno bolj spoznava sebe in
je bolj uspešen).
Avtorja sta pokazala tudi, da so dimenzije psihičnega blagostanja v življenju različno
izražene, razlike pa obstajajo tudi med moškimi in ženskami.

2.2 Lastnosti srečnih ljudi

Lyubomirsky, King in Diener (2005, 803) so v metaanalizi raziskav pozitivne
psihologije ugotovili, da so srečni ljudje bolj uspešni na različnih področjih življenja
(npr. zakon, prijateljstvo, zaslužek, služba, zdravje). Avtorji razlagajo, da pregled
korelacijskih, longitudinalnih in eksperimentalnih raziskav kaže, da sta sreča in uspeh
povezana ne samo, ker posameznike uspeh navdaja z občutkom zadovoljstva in sreče,
temveč tudi obratno – ker sreča povzroča uspeh, torej ker imajo srečni posamezniki
določene sposobnosti, značilnosti in prepričanja, ki jih vodijo do sreče in s tem do
uspeha. V metaanalizi so predstavljeni rezultati raziskav, ki so preučevali povezanost
med doživljanjem sreče in službo, zaslužkom, prijateljstvi in socialno mrežo, zakonskim
stanom, duševnim zdravjem, telesnim zdravjem in imunskim sistemom, zaznavanjem
sebe in drugih, družabnostjo in ekstravertnostjo, všečnostjo, prosocialnim vedenjem,
spoprijemanjem s stresom, ustvarjalnostjo in kognitivno učinkovitostjo itn.
V zaključku metaanalize Lyubomirskyjeva, Kingova in Diener (2005, 840–846)
odgovarjajo na raziskovalno vprašanje »Ali pozitivno razpoloženje spodbuja z uspehom
povezane dejavnike«. Pregled korelacijskih, longitudinalnih in eksperimentalnih
raziskav razkriva dokaze, da pozitivno razpoloženje spodbuja družabnost in aktivnost (r
= 0.51), altruizem (r = 0.43), všečnost sebe in drugih (r = 0.36), zdravo telo in močan
imunski sistem (r = 0.38), učinkovite načine reševanja konfliktov (r = 0.33), ustvarjalno
razmišljanje (r = 0.25). Čeprav so srečni ljudje splošno bolj zadovoljni z življenjem, jim
to ne preprečuje, da ne bi bili usmerjeni v doseganje ciljev in uspehov. Nadalje avtorji
razlagajo, da je napačno prepričanje, da srečni ljudje ne doživljajo negativnih čustev –
5

to bilo namreč disfunkcionalno. Posebnost srečnejših in bolj zadovoljnih ljudi je v tem,
da se odzovejo z negativnimi čustvi, ko je to ustrezno glede na situacijo, kasneje pa se
hitreje vrnejo v pozitivno razpoloženje.
Avtorji zaključujejo, da obstajajo obsežni dokazi, da so srečni ljudje uspešni ljudje. Del
razlage je, da uspeh vodi do sreče, drugi del pa je obraten – sreča vodi do uspeha. Srečni
ljudje izkazujejo bolj pogosta pozitivna razpoloženja in specifične prilagoditvene
značilnosti (npr. družabnost, aktivnost, ustvarjalnost, altruizem ipd.). Pozitivno
razpoloženje je tisto, ki vodi do teh specifičnih prilagoditvenih značilnosti. Dokazi torej
potrjujejo konceptualni model, da sreča povzroči mnoge uspešne izide, s katerimi se
povezuje. Nadalje se zdi, da sreča, ki ima svoje korenine v osebnosti in preteklih
uspehih posameznika, pogosto vodi do novih uspehov v prihodnosti (Lyubomirsky,
King in Diener 2005, 846).

2.3 Dejavniki psihičnega blagostanja

Številne raziskave kažejo, da je subjektivni blagor le delno odvisen od objektivnih
okoliščin in življenjskih dogodkov, saj nanj močno vplivajo naše kognitivne predelave,
pričakovanja in atribucije, močan pa je tudi vpliv ciljev, vrednot in nekaterih
osebnostnih lastnosti ter kulturnih ter celo genetskih dejavnikov (Musek in Avsec 2002,
32). Boehm in Lyubomirskyjeva (2009, 668) navajata izsledke raziskav, ki kažejo, da
laike pogosto preseneti podatek, da objektivni dejavniki, kot so npr. zakon, starost, spol,
kultura, prihodek, življenjski dogodki (npr. zadetek na loteriji, nova služba, nesreča,
invalidnost, itn.), pojasnijo zelo majhen delež variance pri posameznikovem
zadovoljstvu v življenju. Glede na to avtorici Boehmova in Lyubomirskyjeva (2007,
668) predvidevata, da se srečni in nesrečni posamezniki med seboj razlikujejo v svojih
subjektivnih izkušnjah in konstruktih sveta.
Lyubomirskyjeva (2007, 20) razlaga, da nivo naše sreče v 50 % določa dednost (po
enakem principu kot dednost določa naše telesne značilnosti), 10 % življenjske
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okoliščine (npr. stan, premoženje, zdravje, izgled ipd.), 40 % sreče pa je odvisno od
posameznikovih namernih dejanj. Posameznik lahko postane bolj srečen, če npr. izraža
hvaležnost, je optimističen, skrbi za medosebne odnose, pomaga drugim ljudem,
odpušča, se s težavami spoprijema na konstruktivne načine, se osredotoča na doživljanje
sedanjosti, uživa svoje življenje, si postavi jasne cilje in se trudi za njihovo doseganje,
skrbi za svojo duhovnost in telesno zdravje.
Podrobneje si poglejmo posamezne dejavnike, ki povečujejo občutek sreče in
zadovoljstva v življenju.

2.3.1 Hvaležnost

Hvaležnost pomeni različne stvari različnim ljudem, npr. čudenje, zahvaljevanje za
življenje in dobrine, zahvaljevanje Bogu itn., in je »protistrup« za negativna čustva
(Lyubomirsky 2007, 89). Hvaležnost pomeni občutek čudenja, zahvaljevanja in cenjenja
življenja (Emmons in Shelton 2002, 459). Froh, Fran, Emmons, Bono, Huebner in
Watkins (2011, 311) glede na raziskave razlagajo, da je hvaležnost opredeljena kot
čustvena lastnost (življenjska orientacija, usmerjena k opažanju in izražanju pozitivnega
v življenju), razpoloženje ali kot čustvo. Doživljanje in izražanje hvaležnosti pripomore
k dobrim odnosom med ljudmi in na splošno v družbi – to pa je pogled, ki si ga delijo
vsa verstva sveta.
Lyubomirskyjeva (2007, 90–95) razlaga, zakaj so ljudje srečnejši, če razvijajo
hvaležnost: ker hvaležnost spodbuja uživanje v pozitivnih izkušnjah v življenju; ker
izražanje hvaležnosti spodbuja samospoštovanje; ker hvaležnost pomaga ljudem pri
spoprijemanju s travmo in stresom; ker izražanje hvaležnosti spodbuja moralno vedenje;
ker hvaležnost lahko pomaga graditi socialne vezi in jača že obstoječe odnose; ker
izražanje hvaležnosti vodi k zmanjšanju primerjanja z drugimi; ker je izražanje
hvaležnosti neskladno z negativnimi čustvi in dejansko zmanjša jezo, zagrenjenost,
pohlep; ker hvaležnost preprečuje nastanek hedonske adaptacije (tj. prilagoditev na
nove – dobre – okoliščine).
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2.3.2 Optimizem

Kot hvaležnost, tudi optimizem pomeni različne stvari različnim posameznikom, sicer
pa optimizem pomeni, da posameznik pričakuje zase ugodno prihodnost, da bo imel
dobrih stvari v obilju, slabe pa bodo maloštevilne. Velja tudi, da kar je za nekoga dobra
stvar, je lahko na nekoga drugega slaba. Vsak posameznik je tudi lahko v nekaterih
situacijah optimističen, v drugih pa pesimističen (Lyubomirsky 2007, 102). Optimisti so
posamezniki, ki pričakujejo, da se jim bodo zgodile dobre stvari, nasprotno pa so
pesimisti tisti posamezniki, ki pričakujejo, da se jim bodo zgodile slabe stvari – prav ta
ljudska modrost se je po trenutnih raziskavah izkazala za veljavno. Raziskave namreč
potrjujejo, da imajo pričakovanja (pozitivne ali negativne) prihodnosti pomemben vpliv
na posameznikove odzive v stiski, nesreči ali izzivu (Carver in Scheier 2005, 231, 241).
Seligman (2009, 65) je preučeval naučeno nemoč in pojasnjevalni slog. Pojasnjevali
slog opiše kot posameznikov način pojasnjevanja slabih dogodkov oz. kot miselno
navado, ki je naučena v otroštvu in mladosti. Pojasnjevalni slog izvira iz osnovnega
pogleda posameznika nase, ali je dragocen in vreden pozornosti ali pa je ničvreden in
brezupen. Tako pojasnjevalni slog določa posameznika za optimista oz. pesimista.
Pojasnjevalni slog ima tri dimenzije: trajnost (prepričanje, da so vzroki za slabe stvari
trajni ali začasni), obsežnost (prepričanje, da za slabe dogodke obstajajo specifični ali
splošni vzroki) in poosebljanje (pozunanjenje ali ponotranjenje krivde za slabe
dogodke). Peterson in Steen (2005, 253) navajata ugotovitve raziskav, ki kažejo, da
optimizem in optimistični pojasnjevalni slog ne vplivata samo na bolj srečno in
zadovoljno življenje, temveč tudi na zdravje: optimistični posamezniki so boljšega
zdravja, bolj skrbijo za svoje zdravje,imajo bogato socialno mrežo, pesimistični
posamezniki so socialno bolj izolirani in bolj verjetno umrejo zaradi nesreč. Teorija
uspeha (Seligman 2009, 130), ki temelji na pojasnjevalnem slogu, pravi, da so za uspeh
na zahtevnih delovnih mestih potrebne tri značilnosti: nadarjenost, motivacija in
optimizem. Uspeh namreč zahteva vztrajnost, torej sposobnost, da se posameznik ne
vda, ko je soočen z neuspehi.

8

Lyubomirskyjeva (2007, 106) glede na različne raziskave razlaga, zakaj optimizem
spodbuja občutke sreče: ker pozitivna prepričanja o prihodnosti lahko delujejo kot
samoizpolnjujoče se prerokbe; ker optimistično razmišljanje spodbuja aktivno in
učinkovito spoprijemanje s stresnimi ali travmatičnimi dogodki; ker optimistično
razmišljanje spodbuja pozitivna razpoloženja, živahnost, dobro voljo, dober občutek o
sebi.

2.3.3 Pomoč drugim ljudem

Ljudje pogosto pomagamo drugim ljudem in motivacija za pomoč je lahko egoistična
ali altruistična. Vendar tudi altruistična vedenja prinašajo posamezniku določene koristi,
npr. posameznik dobi pohvalo; drugi ga občudujejo; počuti se dobro; čuti, da je izpolnil
svojo dolžnost; izogne se občutku krivde in sramu; verjame, da bo za dobro delo
poplačan v posmrtnem življenju ipd. (Batson et al. 2005, 485). Ljudje smo vzgajani
tako, da pomagamo drugim, ker je to prav, dobro in etično. Vendar pa tudi sodobne
raziskave kažejo, da pomoč oz. prijaznost (ang. »practicing acts of kindness«) ni
koristna samo za prejemnike, temveč tudi za tiste, ki pomagajo oz. delujejo prijazno.
Mogoče je ironično, vendar je biti dober, tudi ko je to neprijetno in ne prinaša
materialne koristi, koristno za posameznika. Velikodušnost, radodarnost, pripravljenost
deliti z drugimi in pomagati namreč osrečujejo (Lyubomirsky 2007, 126).
Empatična čustva so tista, ki prebudijo altruistično motivacijo in vedenje, kažejo
eksperimentalne raziskave (Batson et al. 2005, 494), in sicer empatija do drugih (npr.
razumevanje, kako se drugi počuti; čutenje, kot čuti drugi; projekcija sebe v situacijo
drugega ipd.) v ljudeh vzbudi motivacijo za pomoč. Samo dejanje pomoči ali prijaznosti
pa spodbuja posameznika, da tudi on doživlja druge ljudi bolj pozitivno, kot bolj
prijazne in doživlja večjo povezanost v svojem socialnem okolju. Lyubomirskyjeva
(2007, 130) glede na raziskave pojasnjuje, da prijaznost do drugih učinkuje predvsem
na zaznavanje samega sebe, saj posameznik začne sebe dojemati kot prijazno in sočutno
osebo, ta nova identiteta pa pripomore k občutku samozavesti, optimizma in koristnosti
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ter veča občutek kontrole nad svojim življenjem. Lyubomirskyjeva (2007, 131)
poudarja tudi, da pomoč drugim zadovoljuje eno osnovnih človekovih potreb, in sicer
potrebo po povezanosti in sprejetosti. Navaja ugotovitve laboratorijskih raziskav, ki so
nedvoumno pokazale, da so posamezniki, ki so pomagali drugim, prepoznali hvaležnost
teh ljudi in so se prav zato tudi sami počutili bolj srečne.
V eksperimentalni raziskavi (Aknin et al. 2015, 788) so preučevali učinke prosocialnega
vedenja prebivalcev majhne vasi v otoški državi Vanuatu (v Oceaniji, blizu
Salomonovih otokov in Fidžija). V eksperimentu so imeli udeleženci možnost, da
kupijo sladkarije sebi ali za svoje bližnje (npr. družinske člane ali prijatelje). Rezultati
(Aknin et al. 2015, 790) so pokazali, da so o večjih občutkih zadovoljstva in pozitivnih
čustvih poročali tisti udeleženci, ki so sladkarije kupili za svoje bližnje. Raziskava je
pokazala, da so učinki čustvene nagrade (občutki sreče, pozitivna čustva) pri dajanju oz.
pri prosocialnem vedenju vidni tudi pri nezahodnih kulturah, kar kaže na verjetnost, da
je ta pojav univerzalen.

2.3.4 Skrb za medosebne odnose

Metaanaliza številnih raziskav (Lyubomirsky, King in Deiner 2005, 824) kaže, da imajo
srečni ljudje boljše medosebne odnose kot njihovi manj srečni vrstniki, zato ni
presenetljivo, da skrb za dobre medosebne odnose pripomore k večji sreči. Srečni ljudje
imajo več prijateljev, njihovi osebni odnosi s prijatelji in z družinskimi člani so bolj
kvalitetni, s strani prijateljev, družine in sodelavcev občutijo več podpore. Srečni ljudje
so bolj verjetno tudi poročeni oz. v dolgotrajnem intimnem razmerju in svojega zakonca
oz. partnerja dojemajo kot »veliko ljubezen« ter so v zakonu oz. razmerju bolj
zadovoljni.
Povezava med medosebnimi odnosi in srečo je obojesmerna, saj ljubezenski partner in
prijatelji osrečujejo posameznika, hkrati pa srečni ljudje bolj verjetno sklepajo
prijateljstva in so v ljubezenskem razmerju (Lyubomirsky 2007, 138). Zakaj so socialne
povezave oz. medosebni odnosi tako pomembni za psihično blagostanje in srečo?
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Pregled različnih empiričnih študij (Baumeister in Leary 2005, 520) kaže, da je potreba
po pripadanju močna, osnovna in prežemajoča motivacija. Dobri medosebni odnosi
namreč zadovoljujejo mnoge ključne potrebe posameznika. Posamezniki oblikujejo
socialne vezi in se upirajo prekinitvi teh odnosov, sama pripadnost oz. navezanost pa
ima mnoge in močne učinke na čustvene vzorce in kognitivne procese. Pomanjkanje
navezanosti je povezano z mnogimi slabimi učinki na zdravje, prilagajanje in psihično
blagostanje. Nadalje S. Lyubomirsky (2007, 139) razlaga, da je ena izmed pomembnih
funkcij socialnih vezi prav nudenje socialne opore v času stresa, stisk ali travmatičnih
doživetij in eden izmed najbolj učinkovitih načinov spoprijemanja je zaupanje težav
prijatelju ali intimnemu partnerju.

2.3.5 Konstruktivno spoprijemanje s težavami

Spoprijemanje pomeni način, kako ljudje zmanjšamo in ublažimo bolečino, stres ali
trpljenje ob negativnih dogodkih. Obstajata dva načina spoprijemanja, in sicer (1) na
reševanje problemov usmerjeno spoprijemanje in (2) na emocije oz. čustva usmerjeno
spoprijemanje (Lyubomirsky 2007, 151).
Posameznik, ki bolj pozitivno ocenjuje svoje reševanje problemov, in ki probleme tudi
bolj pozitivno rešuje, tudi samega sebe dojema bolj pozitivno, je manj depresiven in
bolje prilagojen v svojem poklicu (Heppner in Dong-gwi 2005, 288, 295).
Lyubomirskyjeva (2007, 152) navaja ugotovitve starejših raziskav, da posamezniki, ki
uporabljajo na probleme usmerjeno reševanje težav, občutijo manj depresije med samo
negativno situacijo ter po njej.
Čeprav je veljalo, da je na čustva usmerjeno spoprijemanje manj učinkovito, novejša
empirična spoznanja kažejo, da je sprejemanje, razumevanje, predelovanje in izražanje
čustev v času stiske koristno tako za telesno kot psihično blagostanje (Stanton et al.
2005, 148). Za spoprijemanje s kroničnimi težavami je pomembno oboje, na problem in
na čustva osredotočeno spoprijemanje, saj na čustva osredotočeno spoprijemanje
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zmanjša negativna čustva, na problem osredotočeno spoprijemanje pa pripomore k
dejanskemu reševanju težav (Lyubomirsky 2007, 152).
Po travmatičnem dogodku lahko pride do pozitivne spremembe v posameznikovem
funkcioniranju, kar sta Tadeshi in Calhoun (1996, 636) opredelila kot posttravmatsko
rast. Razlagata, da mora biti posameznik izpostavljen ekstremno nezaželenim in
napetim dogodkom, ki povzorčijo propad njegovih pričakovanj o sedanjem in
prihodnjem življenju. V procesu ponovnega sestavljanja posameznik novo življenjsko
strukturo doživlja kot bolj kvalitetno od stare, in to označuje posttravmatska rast.
Nolen-Hoeksemova in Davis (2005, 598, 602) pojasnjujeta, da gre pravzaprav za dva
procesa, in sicer (1) za proces, v katerem posamezniki razumejo travmatično izkušnjo in
prepoznajo v njej smisel, ter (2) za proces, v katerem posameznik v travmatični izkušnji
najdejo različne koristi za svoje življenje. Običajno posamezniki poročajo o treh
koristih: o osebnostni rasti, drugačnem pogledu na življenje ter o bolj kvalitetnih,
močnejših medosebnih odnosih.

2.3.5 Odpuščanje

Odpuščanje lahko definiramo glede na njegove lastnosti, in sicer kot odziv, kot
osebnostno lastnost ali kot lastnost socialnih skupin. Odpuščanje kot odziv lahko
razumemo kot prosocialno spremembo v mislih, čustvih in vedenju žrtve do storilca oz.
povzročitelja negativnega dejanja. Kot osebnostno lastnost lahko odpuščanje razumemo
kot nagnjenje k odpuščanju drugim v različnih situacijah. Odpuščanje kot lastnost
socialnih skupin razumemo podobno kot druge lastnosti skupin (skupin, kot so zakon,
družina, skupnost), npr. intimnost, zaupanje, predanost, pri čemer nekatere socialne
skupine izražajo veliko stopnjo odpuščanja za nepravilno oz. negativno vedenje, druge
pa manjšo stopnjo (McCullough in vanOyen Witvliet 2005, 447).
Tudi večina svetovnih religij spodbuja odpuščanje, ki za posameznika ne pomeni samo
zmanjšanja negativnih čustev in motivacije za maščevanje, temveč tudi oblikovanje
novih, bolj pozitivnih čustev in vedenj do storilca oz. povzročitelja negativnega dejanja
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(Lyubomirsky 2007, 173). Nadalje Lyubomirskyjeva (2007, 173) navaja ugotovitve
mnogih raziskav, da je odpuščanje ne samo možno, temveč koristno predvsem za
posameznika, ki odpusti. Posamezniki, ki so odpustili svojim storilcem, so manj
verjetno sovražni, depresivni, napadalni, anksiozni, jezni, nevrotični ter bolj srečni,
zdravi, prijetni, blagi, mirni, bolj empatični do drugih in se bolj posvečajo duhovnosti.

2.3.6 Zanos

Nakamura in Csikszentmihalyi (2005, 89) razlagata, da so raziskovalci pozitivne
psihologije pri preučevanju »dobrega življenja« ugotovili, da ljudi osrečuje stanje, v
katerem

so

popolnoma

osredotočeni

na

dejavnost

v

sedanjem

trenutku.

Csikszentmihalyi (2008, 71) je tako stanje poimenoval zanos (ang. »flow«) in ga
opisuje kot notranje motivirano stanje zavesti, ki motivira samega sebe oz. kot popolno
zatopljenost v dejavnost; posameznik v stanju zanosa doživlja, da so njegove
spodobnosti optimalne, se čuti kos izzivom naloge oz. dejavnosti, je usmerjen na cilje,
njegova pozornost je usmerjena izključno na dejavnost, njegovo samozavedanje in
občutek za čas se zmanjšata, nima skrbi ipd.
Da se pri posamezniku vzpostavi stanje zanosa, morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
zaznani izziv mora biti ravno prav zahteven glede na posameznikove sposobnosti; cilji
dejavnosti morajo biti jasni; takojšnje povratne informacije o uspehu morajo biti na
voljo. Stanje zanosa ima nekaj bistvenih značilnosti: intenzivna in usmerjena
koncentracija na dejavnost v sedanjem trenutku, zlitje dejavnosti in zavedanja, izguba
samozavedanja, občutek kontrole nad dejavnostjo in lastnim delovanjem, izkrivljen
občutek za čas, doživljanje dejavnosti je notranje zadovoljujoče (celo do te mere, da je
cilj samo izgovor za doživljanje procesa) (Nakamura in Csikszentmihalyi 2005, 90).
Zanos predstavlja optimalno ravnovesje, v katerem posameznik dejavnosti ne dojema
kot dolgočasne (npr. ker je zanj premalo zahtevna, zanimiva) ter tudi ne kot
zaskrbljujoče (npr. ker je zanj preveč zahtevna, mu povzroča skrbi). Vir posameznikove
sreče je prav v tem, da v vseh dejavnostih v svojem življenju najde stanje zanosa, npr.
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pri čakanju na avtobus, skrbi za otroke, delu, študiju, igri itn. (Lyubomirsky 2007, 182).
Zanos osrečuje, ker povzroča občutke izpolnjenosti in užitka, ki so trajni in se krepijo.
Zanos povzroča naravno dobre občutke (torej ne kot umetne substance), ki so pozitivni,
produktivni, pod nadzorom posameznika in ne povzročajo občutkov krivde, sramu ter
druge škode za posameznika in družbo. Ker je stanje zanosa notranje zadovoljujoče,
posamezniki želijo take dejavnosti ponavljati. V tem pa je tudi paradoks, saj sčasoma
nove dejavnosti postanejo manj zadovoljujoče in manj zahtevne. Zato je pomembno, da
posameznik venomer išče nove izzive in dejavnosti, v katerih bo občutil stanje zanosa,
ki posameznika pravzaprav spodbuja k stalni rasti in razvoju (Lyubomirsky 2007, 183).

2.3.7 Uživanje življenja

Ljudje redko živimo v sedanjosti in uživamo sedanji trenutek – pogosto verjamemo, da
se bodo najpomembnejše stvari, predvsem sreča, zgodile v prihodnosti. Vendar je
sposobnost uživanja življenja v sedanjem trenutku eden izmed najpomembnejših
dejavnikov za srečo (Lyubomirsky 2007, 191). Lyubomirskyjeva (2007, 190) navaja
pojasnilo, da uživanje (ang. »savouring«) pomeni misli ali vedenja, ki spodbujajo
nastajanje, ohranjanje in krepitev zadovoljstva. Gre za razliko od občutka zanosa, saj
uživanje zahteva, da posameznik izstopi iz svoje izkušnje in se zaveda zadovoljstva, ki
mu ga prinaša.
Uživanje

življenja

v

sedanjem

trenutku

pravzaprav

pomeni

osredotočenost

posameznikove pozornosti na sedanjost. Gre za čuječnost, ki pomeni fleksibilno stanje
zavesti, ki se osredotoča na okolje in zaznavanje v tem trenutku; gre za aktivno
opazovanje okolice in sebe v sedanjem trenutku ter za nasprotje neosredotočene zavesti,
ki sledi rutini in navadam (Langer 2005, 214). Mnoge filozofske in duhovne tradicije
poudarjajo, da je gojenje čuječnosti ključna sestavina blagostanja in zadovoljstva. Tudi
Lyubomirskyjeva (2007, 189) navaja ugotovive raziskav, ki so pokazale, da so
posamezniki, ki so bolj osredotočeni na sedanji trenutek in se bolj zavedajo svoje
okolice, pravi zgled za srečne, zdrave in cvetoče ljudi. Bolj čuječi posamezniki so bolj
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verjetno srečni, optimistični, samozavestni, zadovoljni s svojim življenjem ter so manj
verjetno depresivni, jezni, anksiozni, sovražni, sramežljivi, impulzivni, nevrotični. Še
več, posamezniki, ki redno prakticirajo čuječnost, bolj pogosto doživljajo pozitivna
čustva, se počutijo samozadostne in kompetentne, imajo dobre medosebne odnose;
nasprotno pa posamezniki, ki čuječnosti običajno ne prakticirajo, poročajo o bolj
pogostih bolezenskih simptomih. Lengerjeva (2005, 228) razlaga, da nas čuječnost
verjetno vodi do optimizma sama po sebi. To je v vsakodnevnih situacijah koristno, saj
nam čuječnost pomaga, da prepoznamo, da je posamezna situacija ali dejanje lahko
pozitivno ali negativno ter da lahko sami izberemo svoje odzive glede na svoje izkušnje,
želje, cilje. Čuječi posamezniki bodo bolj verjetno izbrali pozitivne odzive ter se bodo
občutka kontrole nad svojim blagostanjem tudi zavedali.

2.3.8 Postavljanje jasnih ciljev

Locke (2005, 299) začenja svojo razpravo o postavljanju ciljev in sreči z mislijo, da je
človekov najvišji moralni namen doseganje lastne sreče v življenju. Za doseganje sreče
mora posameznik razumeti svojo naravo, predvsem svoje potrebe. Vrednote so tiste, ki
motivirajo posameznika, da oblikuje in sledi tistim ciljem, ki zadovoljujejo njegove
potrebe. Rand (1964, navedeno v Locke 2005, 304) razlaga, da je sreča stanje zavesti, ki
izvira iz izpolnitve posameznikovih vrednot. Postavljeni cilji določajo smer,
intenzivnost in trajanje dejanja, ki vodi do izpolnitve vrednote. Lahko bi rekli, da so cilji
sredstvo, preko katerega posameznikove vrednote in sanje postanejo resničnost. Sreča
se ne »kar zgodi«, temveč je plod razmišljanja, načrtovanja, dela in vztrajnega
delovanja za vrednote v življenju (Locke 2005, 311).
Lyubomirskyjeva (2007, 206) razlaga, da ima vsak izmed nas drugačne cilje, naši cilji
pa se sčasoma celo spreminjajo. Ne glede na to že samo postavljanje in realizacija ciljev
povečujeta občutke sreče. Ljudje brez ciljev in sanj so v življenju izgubljeni, brez smeri;
prav stremljenje k doseganju ciljev oz. sanj daje ljudem občutek smisla in občutek
nadzora nad življenjem. Že samo to, da ima posameznik cilje, prispeva k večji
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samozavesti, vsako doseganje (tudi manjših) ciljev pa priložnost za veselje in
zadovoljstvo, ki pripomoreta k občutkom sreče, ki spodbuja nadaljnja prizadevanja.
Težnja po doseganju ciljev našemu vsakodnevnemu življenju doda strukturo in smisel.
Nadaljnja korist postavljanja ciljev je tudi, da nam pomaga učinkovito upravljati s
časom (npr. preko postavljanja manjših ciljev, oblikovanja načrta in urnikov), kar je
sposobnost, ki nam življenje olajša in hkrati izboljša. Ne nazadnje pa ciljno usmerjeno
vedenje pogosto zahteva od posameznika, da sodeluje z drugimi ljudmi, socialne vezi z
drugimi pa so že same po sebi eden izmed dejavnikov, ki pripomorejo k občutkom
zadovoljstva in sreče.

2.3.9 Skrb za duhovnost

Pred začetkom pregleda psihološke literature, ki preučuje vlogo duhovnosti za srečno
življenje, je treba jasno definirati osnovne pojme, saj se na tem delu kot stroki prepletata
psihologija in teologija. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2000) je duhovnost
opredeljena kot usmerjenost k nematerialnim vrednotam in kot od telesa neodvisni,
samostojni del človekovega bistva. Vera ali religija je opredeljena kot zavest o obstoju
boga ali nadnaravnih sil ter kot sistem naukov, norm, vrednot in dejanj oz. obredov, v
katerih se kaže zavest o obostju boga ali nadnaravnih sil.
Gross (2006, 424) ugotavlja, da obstajajo različne definicije in različni koncepti
osnovnih pojmov ter da je treba razširiti koncept duhovnosti ter osnovne pojme jasno
opredeliti. Pargament in Mahoney (2005, 645) posameznika opredelita kot duhovno
osebo glede na obseg, v katerem se trudi najti, spoznati, doživeti, razumeti in povezati s
tistim, kar je zanj sveto. Pri tem avtorja poudarjata, da definicija duhovnosti sama po
sebi ne predvideva, da je duhovnost v osnovi »dobra« – ljudje namreč v svojem iskanju
svetega lahko uporabijo konstruktivne (dobre) ali nekonstruktivne (slabe) poti oz.
sisteme verskih prepričanj (Pargament in Mahoney 2005, 648). Tudi Webb, Toussiant
in Dula (2014, 972) opažajo, da so se mnogo let družboslovne znanosti ukvarjale z
dinamiko in vplivom religije na družbo in razvoj posameznika ter preučevale psihološke
16

procese, ki so povezani z religijo. Pri tem pa so obstajale različne definicije duhovnosti,
religioznosti, vernosti in drugih povezanih pojmov. Webb, Tousiant in Dula (2014, 974)
zato

na

novo

definirajo

pojem

duhovnost

kot

poglavitno

težnjo

iskanja

transcendentnega, svetega, obrednega, božjega in/ali eksistenčnega vidika človekovega
obstoja. Duhovnost Webb, Touisant in Dula (2014, 973) razdelijo na tri dimenzije:
religiozno duhovnost, teistično duhovnost in eksistencialno duhovnost. Religiozno
duhovnost opredelijo kot povezanost z bogom preko strukture ali obredov; teistično
duhovnost opredelijo kot povezanost z bogom brez neke strukture, kjer je malo oziroma
nič povezave z organizirano religijo; eksistencialno duhovnost pa opredelijo kot neteistično iskanje smisla in namena. Ta model duhovnosti ohranja primerno in osnovno
razlikovanje med religioznostjo in duhovnostjo, hkrati pa dodaja nujno razlikovanje
med teističnim (usmerjenim na boga ali bogove) in eksistencialnim vidikom duhovnosti.
Gross (2006, 425) navaja, da se v literaturi duhovnost smatra kot univerzalna človeška
kapaciteta, ki je povezana s psihičnim blagostanjem. Tako se pomen duhovnosti razširi
v kontekstu novejše veje psihologije – pozitivne psihologije, ki se usmerja na pozitivne,
zdrave vidike človekovega življenja. Duhovnost je povezana z upanjem in srečo, zato je
bistven del pozitivne psihologije. Lyubomirskyjeva (2007, 228) prizna, da so psihologi
pogosto oklevali pri znanstvenem preučevanju duhovnosti in verstev. Čeprav verskih
prepričanj ne moremo znanstveno potrditi ali ovreči, lahko preučujemo učinke
duhovnosti, vere in verskih praks v življenju posameznikov, pri čemer so se osredotočili
na preučevanje vloge iskanja smisla in vloge religioznosti in duhvnosti za
posamenznikovo blagostanje.
Smisel lahko štejemo za eno izmed človekovih orodij za zagotavljanje stabilnosti in
varnosti v življenju. Človeški organizem je namreč venomer izpostavljen številnim
spremembam, vendar potrebuje stabilnost in občutenje smisla mu to stabilnost tudi
zagotavlja (Baumeister in Vohs 2005, 698). Ljudje nimajo samo enega smisla življenja,
temveč najdejo smisel svojega življenja v različnih virih, npr. v družini, ljubezni, službi,
veri in drugih osebnih projektih. Prav to, da smisel izvira iz različnih virov, varuje
posameznika pred občutki praznine in nesmisla (Emmons 2002, navedeno v Baumeister
in Vohs 2005, 611). Vendar pa občutenje smisla v življenju še ne pomeni tudi srečnega
življenja. Občutenje smisla v življenju je namreč nujno potreben pogoj za srečo, ni pa
zadosten pogoj. Ljudje, ki ne morejo najti smisla v življenju, verjetno težko dosežejo
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srečo. Vendar samo smisel ni dovolj za zagotavljanje sreče (Baumeister, 1991,
navedeno v Baumeister in Vohs 2005, 612). Sicer je očitno, da je pogosto prav trpljenje
tisto, ki spodbudi iskanje smisla v življenju. V negativnih, stresnih, travmatičnih in
nesrečnih dogodkih se ljudje zelo pogosto spoprijemajo z njimi tako, da iščejo smisel v
teh dogodkih. Baumeister in Vohs (2005, 612) predstavljata ugotovitve raziskav, ki
kažejo, da je prav občutenje smisla v negativnih dogodkih tisto, kar ljudem daje občutek
nadzora in stabilnosti.
Iskanje smisla življenja ni pomembno samo za zmanjševanje slabega, temveč tudi za
spodbujanje in krepitev dobrega. Smisel življenja in osebna rast nista samo dejavnika
pozitivnega duševnega zdravja, ampak sta njegovi ključni sestavini (Ryff in Singer
1998, navedeno v Baumeister in Vohs 2005, 616). Lyubomirskyjeva (2007, 228) navaja
ugotovitve številnih raziskav, ki so pokazale, da so verni ljudje bolj srečni, zdravi, po
travmah bolje okrevajo, so manj depresivni, imajo daljšo življenjsko dobo ter tudi ob
resnih
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kot

neverni
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z
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Lyubomirskyjeva (2007, 229) opozarja, da ni jasno, zakaj je tako. Pri tem navaja
razlage iz razsikav, ki pravijo, da bi eden izmed razlogov lahko bil ta, da verni ljudje
bolj verjetno prakticirajo zdrava vedenja, saj mnoge verske prakse oz. verska
prepričanja prepovedujejo nezdrava vedenja (npr. prekomerno pitje alkohola, uporabo
drog, spolno tvegana vedenja, kajenje ipd.), in tudi sicer se kaže, da verniki pijejo manj
alkohola in redkeje kadijo kot neverniki. Zakaj pa so verniki tudi bolj srečni in
zadovoljni v življenju ter se bolje spoprijemajo s težavami, bi lahko pojasnilo dejstvo,
da vključenost v versko skupnost posamezniku predstavlja vir socialne opore (in sicer
takšne, kjer so med seboj povezani ljudje podobnih miselnih nazorov in vrednot) in mu
nudi občutek identitete. Lyubomirskyjeva (2007, 231) navaja tudi razlage mnogih
raziskav, in sicer da je najpomembnejši sestavni del verovanja odnos posameznika z
bogom. Odnos z bogom ni samo vir tolažbe v obdobjih stiske, temveč tudi vir
samospoštovanja, saj daje občutek brezpogojne vrednosti, ljubljenosti in skrbi. Ljudje,
ki imajo tak odnos z bogom, imajo občutek varnosti, ki bi si ga drugi le želeli. Tudi
občutek, da ima bog za posameznikovo življenje določen namen, pomaga posamezniku
najti smisel tako v vsakodnevnem življenju kot tudi v stiskah in travmatičnih doživetjih.
Posameznik lahko živi svojo vero ali duhovnost na različne načine, individualno ali
organizirano v verski skupnosti. Pogosto preučevani verski praksi sta molitev in
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meditacija. Oblika molitve, ki je z duhovnostjo najbolj tesno povezana in je tudi najbolj
blagodejna za odnos z bogom oz. duhovno ravnjo življenja, je meditativna molitev
(Lyubomirsky 2007, 233). Meditacija označuje skupino tehnik, ki jim je skupna
usmerjena pozornost, ki ni analitična in razmišljujoča. Ta definicija vključuje tri
pomembne komponente, in sicer zavestnost (namerno usmerjanje pozornosti),
neodvisnost od religij (meditacija kot tehnika se sicer lahko uporablja tudi kot molitev v
posameznih verskih praksah) ter usmerjenost na proces (Shapiro 1980, navedeno v
Shapiro, Shwartz in Santerre 2005, 662). Shapirova (2005, 634) razlaga pomen
meditacije za človeka, in sicer, da je z vidika psihologije pomembno, da se ljudje
naučimo osvoboditi od umetnih in nepomembnih omejitev, ki si jih zadajamo sami, ter
da se naučimo razširiti svoje poglede, nazore in zavest. Tudi Walsh (1993, navedeno v
Shapiro et al. 2005, 664) kot glavni namen meditacije razume prav razvoj globokega
vpogleda v naravo duševnih procesov, zavesti, identitete in stvarnosti ter razvoj
optimalnega stanja psihičnega blagostanja in zavesti.

2.3.10 Skrb za telesno zdravje

Definicija zdravja Svetovne zdravstvene organizacije (1984) pravi, da je zdravje stanje
popolnega telesnega, duševnega in socialnega blagostanja in ne samo odsotnost bolezni
ali poškodb oz. šibkosti. Kljub tej definiciji se je psihologija večinoma ukvarjala s
preučevanjem in preprečevanjem bolezni in motenj. Ryff in Singer (2005, 548)
povzemata, kaj točno preučujejo raziskave o povezansti med duševnostjo in telesom.
Obstajajo tri smeri preučevanja vpliva »pozitivnih dejavnikov« na zdravje, in sicer
preučevanje vpliva kronične preobremenjenosti oz. stresa (tudi t. i. alostatične
obremenitve; raziskave kažejo, da visoka alostatična obremenitev napoveduje srčnožilne bolezni, prizadetost kognitivnih funkcij, upad fizičnih funkcij in smrtnost),
nesimetričnega nevrološkega odzivanja možganov (npr. večja aktivacija leve
možganske hemisfere v primerjavi z desno pomeni bolj verjetno doživljanje pozitivnih
čustev

in
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ter

imunskega

sistema

(npr.

psihonevroimunologija preučuje, kako psihološki dejavniki vplivajo na delovanje
imunskega sistema).
Za telesno in duševno zdravje lahko poskrbimo na različne načine, eden od pomembnih
načinov je zagotovo tudi skrb za telo s telovadbo in ukvarjanjem s športom.
Lyubomirskyjeva (2007, 245) navaja ugotovitve mnogih raziskav, da ima telesna vadba
številne pozitivne učinke za zdravje in psihično blagostanje (npr. telesna vadba zmanjša
anksioznost, depresivnost, stres, varuje pred prezgodnjo umrljivostjo), zmanjšuje
verjetnost za številne bolezni (npr. sladkorno bolezen, raka na črevesju, visok krvni
pritisk, srčne bolezni), krepi telo (npr. krepi mišice, kosti in sklepe, pomaga pri
vzdrževanju optimalne telesne teže), izboljša kvaliteto življenja, varuje pred upadom
kognitivnih funkcij v starosti ter da psihološki učinki telesne vadbe celo prekašajo
učinke antidepresivov. Kaže, da je telesna aktivnost najbolj učinkovit dejavnik, ki
spodbuja občutja sreče in zadovoljstva.
Lyubomirskyjeva (2007, 245) razlaga, zakaj telesna dejavnost tako ugodno vpliva na
psihično blagostanje. Prvič, izvajanje telesne vadbe pri posameznikih vzbudi občutke
samozavesti in obvladovanja svojega telesa in krepi občutek nadzora nad svojim
telesom in zdravjem. Drugič, telesna aktivnost ponuja možnost za doseganje zanosa
(ang. »flow«) in pozitivno preusmeritev pozornosti ter predstavlja »odklop« od
vsakodnevnih skrbi, pozitivni učinki telesne vadbe pa so dolgotrajni (podobno kot pri
meditaciji). In tretjič, telesna vadba skupaj z drugimi ljudmi nudi možnost za
vzpostavljanje in/ali krepitev socialnih vezi. Meeusen in DeMeirleir (1995, navedeno v
Lyubomirsky 2007, 247) sta dokazala, da telesna vadba dvigne nivo nevrotransmitorja
seratonina (ki ga povezujemo z občutki sreče in zadovoljstva) podobno kot
antidepresivni.

20

3.

POZITIVNA

PSIHOLOGIJA

TER

OTROCI

IN

MLADOSTNIKI

Pozitivna psihologija prinaša tudi drugačen pogled na razvojne raziskave otrok in
mladostnikov, saj se usmerja na otroka v času njegovega otroštva ter na razvoj
njegovega funkcioniranja, kompetenc in duševnega zdravja v času odraščanja. V
ospredju so kompetence otroka in njegove družine, ki spodbujajo rast, razvoj in duševno
zdravje, pri čemer so najbolj raziskovani koncepti optimizem, upanje in zadovoljstvo z
življenjem (Roberts et al. 2005, 664). Avtorji poudarjajo, da se je treba osredotočiti na
otroke v času, ko so otroci, in se ukvarjati z njihovimi težavami v obdobju, v katerem se
trenutno nahajajo. Obdobje otroštva in odraščanja je namreč najbolj optimalen čas za
razvoj zdravega vedenja, zdravega načina razmišljanja ter preventive pred problemi
(Roberts 1991, navedeno v Roberts et al. 2005).
Blagostanje je običajno široko opredeljeno kot zaželeno stanje sreče, zdravja in uspeha
oziroma določene premožnosti, kar pa zajema objektivne in subjektivne indikatorje. Z
vidika otrok in mladostnikov lahko blagostanje opredelimo kot realizacijo otrokovih
pravic in izpolnjevanje možnosti za vsakega otroka, da postane vse, kar lahko, glede na
svoje sposobnosti, spretnosti in potencial (Kosher et al. 2014, 9). Kosher (2014, 9) ob
pregledu raziskav navaja, da večina konceptov otrokovega blagostanja zajema naslednje
dimenzije: materialno blagostanje, domovanje in okolje, izobraževanje, zdravje in
varnost, rizična vedenja in kvaliteto šolskega življenja. Huebner (1994, navedeno v
Kosher et al. 2014, 9) pa otrokovo blagostanje opredeli s petimi konteksti, in sicer z
družino, s prijatelji, šolo, selfom in z življenjskim okoljem. Otrokovo blagostanje je po
svoji naravi dinamično in vpeto v otrokov razvoj in njegovo okolje. Otrokovo
blagostanje v določenem obdobju je namreč rezultat različnih dejavnikov (npr. otrokov
razvoj, družina, šolsko okolje, življenjsko okolje in družba, vrstniki ipd.), ki se ves čas
spreminjajo, pri čemer so še posebej velike spremembe v času ključnih razvojnih
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premikov, kot je mladostništvo. Potts (2014, 759) navaja ugotovitve številnih raziskav,
da mladostniki med odraščanjem pogosto doživljajo nižanje psihičnega blagostanja.
V zadnjem desetletju se je na nacionalnih in internacionalnih nivojih povečala težnja po
merjenju in spremljanju blagostanja otrok z uporabo statističnih metod in pokazateljev
(Ben-Arieh 2000, 2006, navedeno v Kosher 2014, 10), pri čemer se bomo osredotočili
na tiste pripomočke, ki so namenjeni za merjenje subjektivnega psihičnega blagostanja
pri otrocih in mladostnikih. Kosher (2014, 10) razlaga, da je raziskovalce zanimalo tudi,
kako otroci sami doživljajo svoje življenje. Skladno s Konvencijo o otrokovih pravicah
je prav, da tudi otroci izrazijo svoje mnenje o stvareh, ki se tičejo njih, saj se mnenja
oziroma doživljanja otrok lahko razlikujejo od pogleda, ki ga imajo na njihovo psihično
blagostanje odrasli (npr. starši in učitelji). Subjektivno psihično blagostanje se nanaša
na posameznikovo kognitivno oceno splošne kvalitete njegovega življenja in kvaliteto
posameznih področij življenja (npr. zadovoljstvo s šolo, zadovoljstvo z družino ipd.),
zajema pa tudi pogostost doživljanja pozitivnih (npr. veselje, navdušenje ipd.) in
negativnih čustev (npr. žalost, jeza ipd.). Nadalje Kosher (2014, 10) povzema, da
različni raziskovalci poudarjajo, da je pri ocenjevanju otrokovega psihičnega
blagostanja treba vključiti tudi indikatorje, ki so z njim povezani, in sicer smisel v
življenju, hvaležnost, upanje, optimizem in samoučinkovitost. Ash in Huebner (1998,
331) pojasnjujeta, da je pri tem pomembno razumeti, da so za otrokovo oz.
mladostnikovo zadovoljstvo z življenjem najpomembnejši napovednik prav družinski
odnosi.
Tako odrasli kot otroci si subjektivno oceno svojega psihičnega blagostanja oblikujejo
tako, da uporabijo svoje notranje informacije in informacije, ki jih dobijo iz okolja.
Posameznik primerja svojo zaznavo lastnih življenjskih okoliščin s svojim notranjim
standardom o življenju (ki si ga je oblikoval sam) in če je stopnja ujemanja med
zaznavo in notranjim standardom velika, posameznik poroča o visokem zadovoljstvu z
življenjem (Pavot in Deiner 1993; navedeno v Ash in Huebner 1998, 311). Korelacijske
študije na vzorcih otrok in mladostnikov podobno kot pri odraslih kažejo, da je splošno
zadovoljstvo z življenjem šibko povezano z demografskimi dejavniki (npr. starost,
spol), ki pojasnijo zgolj manjši delež variance. Večji delež pa pojasnijo osebnostni (npr.
notranji lokus kontrole) in socialni (npr. kvaliteta družinskih odnosov) dejavniki
(Huebner 1997, navedeno v Ash in Huebner 1998, 331).
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Psihično blagostanje ali srečo pri otrocih in mladostnikih merimo najpogosteje z
vprašalniki o zadovoljstvu z življenjem, med katerimi so pogosto uporabljeni naslednji
pripomočki:


Mednarodni projekt spremljanja in merjenja blagostanja otrok (Ben-Arieh et al.
2001, navedeno v Kosher et al. 2014, 11) vsebuje 50 indikatorjev psihičnega
blagostanja iz petih komponent (varnost in zdravstveni status, osebne
sposobnosti za življenje, družbene življenjske sposobnosti, otrokovi ekonomski
viri in otrokova poraba časa) in 13 podkomponent.



Indeks otrokovega blagostanja EU25 (Bradshaw et al. 2007, navedeno v Kosher
2014, 11), ki vsebuje osem področij (materialna situacija, bivališče, zdravje,
subjektivno psihično blagostanje, izobraževanje, otrokovi socialni odnosi,
družbeno sodelovanje, tveganja in varnost).



Lestvica zadovoljstva z življenjem za otroke in mladostnike (Students' Life
Satisfaction Scale – SLSS, Huebner 1991, 231), ki meri splošno zadovoljstvo z
življenjem s 6-stopnejsko lestvico, kjer višji rezultat pomeni tudi večje
zadovoljstvo z življenjem.



Multidimnenzionalna lestvica zadovoljstva z življenjem za mladostnike
(Multidimensional Students' Life Satisfaction Scale – MSLSS, Huebner 2001,
1), ki zajema pet področij (zadovoljstvo z družino, s šolo, seboj, z okoljem ter
splošno zadovoljstvo z življenjem). V spodnji tabeli je predstavljenih nekaj
raziskav, ki so uporabile MSLSS.
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Tabela 1
Povzetek rezultatov nekaterih raziskav, kjer je bila uporabljena Multidimenzionalna
lestvica zadovoljstva z življenjem za otroke in mladostnike (Huebner 2001) in Lestvica
zadovoljstva z življenjem za otroke in mladostnike (Huebner 1991).
Raziskava

Rice, Ashby in Gilman
(2011, 563)
Raziskava o
perfekcionizmu med
mladostniki
starost: 13–17 let
N = 875

Ash in Huebner
(1998, 316)
Raziskava o
zadovoljstvu z življenjem
pri nadarjenih in ostalih
učencih
starost: 11–13 let
N = 122

Ma in Huebner
(2008, 186)
Raziskava o povezanosti
med navezanostjo in
psihičnim blagostanjem
starost: 10–16 let
N = 587

Zadovoljstvo
z družino

M = 4.34
SD = 1.15

M = 4.51 / 4.32
(nadarjeni / ostali)
SD = 0.97 / 1.17

/

Zadovoljstvo
s prijatelji

M = 5.29
SD = 0.71

M = 4.94 / 5.02
SD = 0.85 /0.83

/

Zadovoljstvo
s šolo

/

M = 4.02 / 3.67
SD = 1.09 / 1.17

/

Zadovoljstvo
s seboj

M = 4.90
SD = 0,78

M = 4.93 / 4.79
SD = 0.65 / 0.91

/

Zadovoljstvo
z okoljem

/

M = 4.50 / 4.15
SD = 0.98 / 1.15

/

Splošno
zadovoljstvo
z življenjem

M = 4.41
SD = 1.06

M = 4.45 / 4.20
SD = 1.10 / 1.21

Mdekleta= 4,76
SDdekleta = 0,97
Mfantje = 4,97
SDfantje = 0,86

Opombe in
ugotovitve
avtorjev

Mladostniki so najbolj
zadovoljni s svojimi
prijatelji, najmanj pa s
svojo družino, pri čemer
so razlike v doživljanju
med posamezniki
največje.

Multipla regresija je
pokazala, da k
splošnemu zadovoljstvu
z življenjem pri
nadarjenih učencih
največ doprinese
zadovoljstvo z okoljem
in s šolo, pri ostalih
učencih pa zadovoljstvo
s seboj in z družino.

Razlike med spoloma so
statistično pomembne.

Gilman, Huebner in Furlong (2014, 6) so oblikovali konceptualni model področja
raziskav pozitivne psihologije za otroke in mladostnike. Z vidika raziskovanja je model
razdeljen na psihološke mere in merske instrumente, raziskovalne pristope in praktično
aplikacijo (npr. preventivni programi, intervencije, terapije ipd.). Vsebinsko je koncept
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razdeljen na tri področja, in sicer na fizično in telesno, socialno-čustveno in kognitivno.
Ta tri področja pa so razdeljena na štiri nivoje: individualni nivo, nivo otrokove družine,
nivo otrokovega okolja in družbeni nivo. Avtorji poudarjajo, da morajo psihološke
raziskave nujno upoštevati tudi razvojni vidik (ki v model ni posebej vključen), saj se
posamezni faktorji psihičnega blagostanja različno izražajo glede na starost oz. variirajo
od otroštva preko mladostništva do odraslosti. Avtorji izražajo željo, da bo predstavljen
model psihologom nudil oporo pri raziskovanju in praktičnem delu, nadalje pa
spodbujajo k raziskovanju do sedaj manj raziskanih področij pozitivne psihologije (npr.
optimizem, smisel), k raziskovanju medosebnih in medkulturnih oz. mednarodnih
razlik.

Tabela 2
Konceptualni model raziskav pozitivne psihologije za otroke in mladostnike (prirejeno
po Gilman, Huebner in Furlong 2014, 6).
otrokove

Nivo
družine

Fizčno in
telesno
področje

Prehrana, telesna
dejavnost,
sposobnosti

Družina, družinski
modeli vzora

Parki, organizirane
dejavnosti za
otroke, šolski
programi

Državna politika in
programi, ki
spodbujajo zdravo
prehrano in šport

Socialnočustveno
področje

Upanje,
zadovoljstvo z
življenjem,
hvaležnost, čustvena
regulacija

Starševska podpora,
odnosi s sorojenci

Odnosi z vrstniki,
odnosi med šolo in
domom, kraj
bivališča, šolska
klima

Kultura, etična oz.
narodnostna
pripadnost, državni
programi za
spodbujanje
psihičnega
blagostanja

Kognitivno
področje

Modrost, akademska
kompetentnost,
šolski uspeh

Izobrazba staršev,
jezikovna
stimulacija

Knjižnice v okolju,
izobraževalni
programi za mlade,
kvaliteta šol,
kvaliteta inštrukcij

Državna podpora
področja
matematike in
naravoslovja
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Nivo
okolja

otrokovega

Družbeni nivo

Individualni nivo

3.1 Psihično blagostanje in šolski uspeh

Kosher (2014, 11) navaja razmišljanja in ugotovitve mnogih raziskav o vlogi šole za
psihično blagostanje, in sicer da sta šola in družina med najpomembnejšimi okolji v
otrokovem življenju. Otroci preživijo veliko časa v šoli, zato je pomembno raziskovati
tudi zadovoljstvo s šolo v povezavi s psihičnim blagostanjem. Zadovoljstvo učencev s
šolo vpliva na zmožnost dobrega akademskega, vedenjskega in socialnega
funkcioniranja v šoli (Edwards in Shannon 2008, 129). Nezadovoljstvo z izkušnjami v
šoli je povezano s težavami pri šolskem funkcioniranju, vedenju, sodelovanju pri pouku
ter obiskovanju pouka (Huebner, Funk in Gilman 2000, navedeno v Edwards in
Shannon 2008, 130). Tudi Puceljeva (2011, 55) povzema ugotovitve raziskav, ki kažejo,
da so pomembne povezave med zadovoljstvom s šolo in zdravjem, saj tisti mladostniki,
ki v šolah izkusijo dobro vzdušje, doživljajo svoje zdravje kot boljše, imajo manj
psihosomatskih težav in redkeje uživajo psihoaktivne snovi.
Gilman, Huebner in Furlong (2014, 4) navajajo rezultate raziskav, ki kažejo, da že od
otroštva dalje kvaliteta otrokove izkušnje v šoli igra pomembno vlogo pri razvojnih in
učnih mejnikih, motivaciji, razvoju identitete, zdravju, šolskem uspehu. Nadalje
Gilman, Huebner in Furlong (2014, 4) navajajo ugotovitve mnogih longitudinalnih
raziskav, ki so pokazale, da učenci, ki poročajo o bolj pozitivni izkušnji s šolo, kot
mladi odrasli izražajo boljše duševno in telesno zdravje, manj verjetno uporabljajo
tvegana vedenja (npr. pitje alkohola) in poročajo, da so bolje pripravljeni na prihodnost.
Quinn in Duckworth (2005, 5) poročata, da so učenci z večjim doživljanjem psihičnega
blagostanja dosegli višje šolske ocene, pri čemer so nadzorovali vpliv inteligentnosti in
pretekle šolske dosežke. Učenci, ki so uspešni v šoli, so uspešni zato, ker so srečni,
hkrati pa jih tudi šolski uspeh osrečuje. Puceljeva (2011, 56) povzema ugotovitve
raziskav, ki kažejo, da je subjektivno dojemanje šolske uspešnosti doslednejši in
močnejši napovedovalec zdravja in blaginje kot objektivni učni uspeh. Boljši
(subjektivni) učni uspeh je tako povezan z zadovoljstvom z življenjem, z manj
trpinčenja, manj psihosomatskih težav, z višjim samovrednotenjem zdravja in
zmanjšano stopnjo kajenja; slabši učni uspeh pa imajo tudi mladostniki s prekomerno
telesno težo.
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Berger, Alcalay, Toretti in Milicic (2011, 344) so v longitudinalni raziskavi preučevali
povezanost med socialno-emocionalnim blagostanjem in šolskim uspehom pri mlajših
šolarjih. Berger in sodelavci (2011, 344) navajajo izsledke novejših, da na šolski uspeh
pomembno vplivajo tudi učenčeve socialne in emocionalne značilnosti (npr. psihično
blagostanje, samospoštovanje, socialna sprejetost v razredu, razredna klima ipd.) in
njihov razvoj. Berger in sodelavci (2011, 347) poročajo, da so v njihovi nraziskavi
deklice izkazale višje socialno-emocionalno blagostanje kot dečki, učitelji so njihovo
samospoštovanje ocenili kot višje v primerjavi z dečki, deklice pa so dosegale tudi
boljši šolski uspeh kot dečki. Ne glede na spol učencev so se socialno-emocionalni
dejavniki pomembno pozitivno povezovali s šolskim uspehom (z izjemo socialne
integracije pri dečkih).
Rüppel, Liersch in Walter (2015, 15) so preučevali vpliv psihičnega blagostanja na
akademski uspeh v šoli ter interakcijo socio-ekonomskega statusa učencev in njihovega
psihičnega blagostanja na akademski uspeh; v raziskavi so sodelovali učenci 6. razreda.
Situacije, kjer sta pomembna učenje in doseganje uspehov, sprožijo pri učencih različne
čustvene odzive, tako pozitivne oz. aktivirajoče (npr. veselje do učenja, upanje na
uspeh, ponos ob dosežkih in novih znanjih) kot tudi negativne oz. deaktivirajoče (npr.
dolgočasje, obup ob nedoseganju znanja in neuspehu, strah, jeza, sram). Nadalje Rüppel
in sodelavci (2015, 16) pojasnjujejo, da je razlog za razlike v šolski učinkovitosti ta, da
so pozitivni čustveni odzivi običajno povezani z višjo motivacijo, pripravljenostjo na
napor pri učenju, bolj prilagodljivimi načini učenja, boljšo organizacijo časa in manj
odvračanja pozornosti; negativni čustveni odzivi pa imajo ravno nasprotne učinke.
Edwards in Shannon (2008, 130–131) poudarjata izledke mnogih raziskav, ki kažejo, da
so za otroka topli, ljubeči odnosi z odraslo osebo varovalni dejavnik pred stresom in
lahko pripomorejo k izboljšanju dejavnikov, ki so povezani z zadovoljstvom z
življenjem. Dejavniki, ki povečujejo zadovoljstvo s šolo, so: prijazno, spodbudno in
varno šolsko okolje, zaznavanje učitelja kot skrbnega in prijaznega, pomoč učitelja,
občutek skupnosti v razredu. Ostale dejavnike iz raziskav povzemata Ash in Huebner
(1998, 319), in sicer so to spodbujajoče in skrbno vedenje učitelja, skrbna in varna
šolska klima, pozitivni odnosi z vrstniki, pozitivna pričakovanja glede uspeha s strani
učencev in učiteljev, zanimanje in vključevanje staršev v šolanje otrok, pogoste
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možnosti za otrokovo sodelovanje pri odločanju v razredu ter pogosto vključevanje
otrok v pomembne, prostovoljne in primerno zahtevne šolske naloge in projekte.
Pri zadovoljstvu s šolo imata pomembno vlogo odnos in podpora, ki ju učenci
doživljajo s strani učiteljev. Pri tem sta za dekleta bolj pomembni čustvena podpora in
pohvala s stani učiteljev. Tako za dekleta kot fante pa je podpora učiteljev povezana
tudi z višjimi učnimi dosežki ter z nižjo stopnjo šolskih in čustvenih problemov,
internalizacijo problemov (Tennant et al. 2015, 494).

3.2 Optimizem pri otrocih in mladostnikih

Pojasnjevalni slog ima daljnosežen vpliv na odraslega človeka. Ob običajnih
življenjskih preprekah lahko ustvari depresijo ali pa oblikuje odpornost celo takrat,
kadar smo soočeni s tragedijo. Pojasnjevalni slog se razvije v otroštvu. Optimizem ali
pesimizem, ki se razvije v otroštvu, je naš temelj, saj so vse ovire in zmage filtrirane
skozenj. Postane namreč naša ustaljena navada razmišljanja (Seligman 2009, 148).
Seligman (2009, 158–167) navaja, da obstajo tri verjetne hipoteze o nastanku
pojasnjevalnega sloga v otroštvu, in sicer (1) preko pojasnjevalnega sloga matere
(Otroci pozorno poslušajo razlage staršev pri pojasnjevanju sveta – ali je vzrok, ki ga
starši navajajo trajen ali začasen, specifičen ali splošen in ali so zanj krivi sami ali
nekdo drug.), (2) preko kritik odraslih (Če so kritike trajne in splošne (npr. »Neumen
si.«), to vključi v predstavo o sebi. Če sliši začasne in specifične razlage (npr. »Nisi se
dovolj potrudil.«), vidi probleme kot rešljive in lokalne.) ter (3) preko življenjskih kriz
otrok (Velike otroške krize oblikujejo vzorec ali model, s katerim vse življenje
ustvarjamo razlage za nove krize. Če se zgodnje izgube ali travme zmanjšajo ali
ponehajo, bo imel otrok občutek, da se da slabe dogodke spremeniti in obvladati. A če
so te travme dejansko trajne in vsesplošne, so semena brezupnosti posajena zelo
globoko.).
Nadalje Seligman (2009, 169) razlaga povezavo med optimizmom, šolskih uspehom in
depresijo pri otrocih in mladostnikih. Teorija pojasnjevalnega sloga predvideva, da ni
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nujno, da so v šolskih klopeh najbolj nadarjeni tudi najbolj uspešni. Najbolj uspešni so
tisti otroci in mladostniki, ki so primerno nadarjeni ter so hkrati tudi optimisti. Ko nam
spodleti, vsaj začasno vsi postanemo nemočni in depresivni. Optimisti se iz trenutne
nemoči rešijo takoj, se poberejo in poskusijo znova. Zanje je neuspeh izziv ali ovira na
poti do zmage. Poraz je zanje začasen, specifičen in ne vsesplošen. Pesimisti pa vidijo
neuspeh kot trajnega in splošnega in lahko za zelo dolgo postanejo nemočni in
depresivni. Seligman (2009, 175) razlaga, da je osnovni problem, ki pri številnih otrocih
povzroča depresijo in neuspehe v šolanju, prav pesimizem. Kadar otroci verjamejo, da
je vse, česar se lotijo, obsojeno na propad, se nehajo truditi in njihove ocene so vse
slabše.

3.3 Hvaležnost in mladostniki

Froh in sodelavci (2011, 311) razlagajo, da so se raziskovalci s preučevanjem
hvaležnosti pri otrocih in mladostnikih pričeli ukvarjati šele nedavno. Spodbujanje in
razvijanje hvaležnosti že zgodaj v otroštvu je dober temelj za kasnejše pozitivne
razvojne izide, saj hvaležnost usmeri otroka in kasneje mladostnika, da je pozoren na
dobrobit in blaginjo v svojem življenju ter da to zazna tudi pri drugih ljudeh.
Cvetkova (2014, 85) navaja ugotovitve raziskav o povezavah med doživljanjem
hvaležnosti in posameznikovim blagostanjem. Doživljanje hvaležnosti je povezano z
nižjo stopnjo depresije, z višjo stopnjo doživljanja smiselnosti življenja, z višjo stopnjo
življenjskega zadovoljstva ter bolj pozitivnim vrednotenjem življenja. Doživljanje
hvaležnosti je povezano tudi z višjo stopnjo blagostanja in doživljanjem drugih
pozitivnih čustev, kar posledično vpliva na boljše zdravstveno stanje, večjo odpornost in
optimalnejši razvoj.
Nadalje Cvetkova (2014, 85) navaja ugotovitve raziskav o povezavah med hvaležnostjo
in medsebojnimi odnosi, in sicer da hvaležnost igra konstruktivno vlogo, saj je
povezana z večjo kvaliteto odnosov, z velikodušnostjo, s sočutjem in z empatijo ter z
večjim razponom prilagoditvenih odzivov, z bolj pozitivnim zaznavanjem drugih, z
večjim zadovoljstvom z družino, s prijatelji in samim seboj. Nadalje je doživljanje
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hvaležnosti povezano z večjim optimizmom, z večjim zadovoljstvom s šolo, večjo
akademsko uspešnostjo, nižjo stopnjo materializma ter nižjo stopnjo sovražnosti.
Froh in sodelavci (2011, 313) poročajo tudi o rezultatih intervencijskih študij za zdrav
psihični razvoj, ki kažejo, da je prav hvaležnost tisti dejavnik, ki lahko okrepi otrokovo
oziroma mladostnikovo psihično blagostanje (npr. preko pisma zahvale, rednega pisanja
dnevnika hvaležnosti). Froh in sodelavci (2011, 312) navajajo izsledke raziskav, da
poudarjanje hvaležnosti in grajenje pozitivnih pričakovanj lahko mladostnikom
pomagata oblikovati cilje in načrte, ki neposredno povečujejo njihovo dobrobit oziroma
srečo. Taki programi pomagajo mladostnikom tudi, da se z občutkom smisla vključujejo
v svoje šolanje, družino in družbo. Greenberg (2003, navedeno v Froh et al. 2011, 312)
trdi, da če je poslanstvo šole, da svojim učencem omogoči zdrav duševni razvoj in
dobro izobrazbo ter da jih vzgoji v odgovorne, socialno spretne, telesno zdrave, skrbne
in aktivne državljane, potem naj bo spodbujanje hvaležnosti ključni cilj vsake šole.
Ena izmed strategij za povečanje občutka sreče so tudi dela prijaznosti oz. pomoč
drugim ljudem (Lyubomirsky 2007, 125). Ta strategija je uporabna tudi za otroke.
Novejša raziskava (Layous, Neslon, Oberle, Schonert-Reichl in Lyubomirsky 2013, 2)
je pokazala, da učence osrečuje osrečevanje drugih ljudi, hkrati pa to pripomore k
njihovi večji sprejetosti v razredu. Prosocialno vedenje v otroštvu ima namreč močno
pozitivno povezavo s kasnejšim sprejemanjem s strani vrstnikov in verjetno je, da je ta
odnos vzajemen – otroci, ki se počutijo sprejete, bolj verjetno pomagajo drugim.
Avtorice (Layous et al. 2007, 2) zato spodbujajo šole, naj v razrede z namenom bolj
enakovredne sprejetosti otrok, zmanjšanja medvrstniškega nasilja in večjega občutka
zadovoljstva uvedejo načrtovane in redne prosocialne dejavnosti.

3.4 Zanos in mladostniki

Tako kot za odrasle, tudi za otroke in mladostnike velja, da jih osrečuje stanje zanosa
(ang. »flow«) oziroma stanje, v katerem so popolnoma osredotočeni na dejavnost v
sedanjem trenutku; pri otrocih mladostnikih pa se stanje zanosa pogosto pojavi naravno,
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običajno

med

igro

ali

zanimivo

izobraževalno

dejavnostjo

(Nakamura

in

Csikszentmihalyi 2005, 89, 98).
Hansonova (2016, 1–3) navaja ugotovitve mnogih raziskav, ki kažejo, da je pogosto
doživljanje stanja zanosa povezano s številnimi koristnimi izidi za mladostnike, in sicer
z večjo koncentracijo, uživanjem v dejavnosti, srečo, motivacijo, samospoštovanjem,
optimizmom in usmerjenostjo na prihodnost; te ugotovitve pa veljajo ne glede na socioekonomski status, šolsko uspešnost ali narodnost. Nadalje raziskave kažejo, da so
mladostniki, ki več časa preživijo v stanju zanosa, bolj srečni, dobre volje, prijazni in
družabni. Mladostniki večino svojega časa preživijo šolskem okolju, vendar večina
mladostnikov šolo dojema kot dolgočasno in brez navdiha, kar se jim žal zdi za šolo
nekaj običajnega. Za mladostnike, ki pa so polno vključeni v izobraževanje oziroma ki
pri učenju vstopajo v stanje zanosa, obstaja veliko koristi, in sicer so izobraževanju bolj
predani ter so bolj akademsko uspešni in imajo bolj pozitiven pogled na življenje,
Mladostniki, ki redkeje doživljajo zanos, preživijo manj časa v produktivnih dejavnostih
(npr. šolsko delo, domača naloga) ter več časa gledajo televizijo; pri čemer ni dovolj
jasno, ali k boljšemu uspehu poleg občutja zanosa pri učenju prispeva tudi sam čas za
šolsko delo.
Nakamura in Csikszentmihalyi (2005, 99) opisujeta, da koncept zanosa udejanjajo v
različnih okoljih, npr. v Montessori šolah in pri delovnih terapijah. Pri tem pa
uporabljajo dve intervenciji, in sicer (1) intervencije, ki oblikujejo strukturo dejavnosti
in okolje tako, da spodbuja zanos oziroma da zmanjša ovire do stanja zanosa, ter (2)
intervencije, ki pomagajo posamezniku, da doseže stanje zanosa. Hansonova (2016, 3)
opisuje rezultate raziskav, ki kažejo, da je šolsko okolje tisto, ki za mladostnike lahko
ustvari največ izkušenj zanosa. Dejavnosti, ki spodbujajo izkušnje zanosa so
ocenjevanja znanja, individualno ali skupinsko delo, nasprotno pa poslušanje učitelja,
ogledi predstavitev in izobraževalnih filmov zmanjšujejo priložnosti za zanos. Pri
ustvarjanju primernega šolskega okolja za izkušnje zanosa za mladostnike je pomembno
tudi, da so učitelji med poučevanjem pogosto v stanju zanosa ter da so mladostniki
vključeni v dejavnosti, kjer je več priložnosti za izkušnje zanosa (npr. umetnost,
računalništvo, praktični pouk, matematika).
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Hansonova (2016, 3) opozarja, da raziskave kažejo, da mladostniki lahko doživljajo
zanos tudi v izkušnjah, kjer sicer uživajo, vendar so hkrati destruktivne in nevarne,
vodijo v odvisnost in zapravljanje časa. Mladostniki, ki so zdolgočaseni in frustrirani, se
pogosto vključijo v kriminalna dejanja (npr. vlomi, vandalizem, zloraba drog in
alkohola, prehitra vožnja ipd.) zaradi iskanja vznemirjenja ter če nimajo možnosti za
druge dejavnosti, kjer bi prav tako doživeli vznemirjenje, uživanje, veselje, izzive in
izpolnitev.

3.5 Vloga družine pri psihičnem blagostanju otrok in mladostnikov

Petts (2014, 760) opisuje ugotovitve različnih raziskav, ki kažejo, da je družina eden
izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vplivajo na psihično blagostanje otrok in
mladostnikov. Struktura družine in način starševstva v otroštvu imata dolgoročne vplive
na mentalno zdravje posameznika. Mladostniki, ki prebivajo s poročenimi starši, imajo
bolj verjetno dostop do potrebne čustvene in finančne podpore ter izkazujejo višje
psihično blagostanje kot mladostniki v enostarševskih ali rejniških družinah.
Spremembe v strukturi družine lahko vplivajo na potek mladostnikovega psihičnega
blagostanja. Otroci se za blagostanje namreč večinoma zanašajo na starše in druge
odrasle, dokler ne odrastejo in postanejo bolj samostojni. Zato je vsakršna motnja v tej
podpori npr. zaradi razveze staršev ali konfliktov med starši še posebej problematična
za otroke in vodi do nižje stopnje psihičnega blagostanja pri mladostnikih, kar lahko
vztraja tudi v odraslosti. Petts (2014, 762) je v longitudinalni raziskavi pri mladostnikih
preučeval, kakšna je vloga družine in vere pri psihičnem blagostanju mladostnikov.
Rezultati kažejo, da sta struktura družine in kvaliteta odnosa starš – mladostnik v
poznem otroštvu povezani s kasnejšim psihičnim blagostanjem, pri čemer so višje
psihično blagostanje izkazovali mladostniki poročenih staršev, same kasnejše
spremembe v strukturi družine (npr. ločitev), pa niso pomembno vplivale na
mladostnikovo psihično blagostanje. Predvsem se je kot pomembnega izkazal odnos
med starši in mladostniki, saj so bolj kvalitetne interakcije in manj konfliktov s starši v
poznem otroštvu povečali verjetnost za doživljanje večjega psihičnega zadovoljstva
med obdobjem mladostništva.
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Adamsons in Johnson (2013, 589) v metaanalizi 52 raziskav, ki so preučevale vpliv
očetovega ne-bivanja z otrokom na otrokovo blagostanje, poročata, da ima na otrokovo
socialno blagostanje pomemben vpliv očetova vključenost. Ta pa je povezana tudi z
otrokovim čustvenim blagostanjem, učnim uspehom in vedenjsko prilagojenostjo.
Oblika očetove vključenosti, ki je za otroka najbolj blagodejna, je vključenost v
otrokove dejavnosti, pozitiven odnos otrok – oče in skupno preživljanje časa v različnih
oblikah in dejavnostih. Coley in sodelavci (2013, 1775) so v longitudinalni raziskavi
preučevali vlogo bivališča pri psihičnem blagostanju otrok in mladostnikov iz družin z
nižjimi prihodki. Rezultati so pokazali, da je revnejše bivališče povezano z otrokovim in
mladostnikovim razvojem, in sicer vpliva na težje čustveno in vedenjsko problematiko
ter na nižje kognitivne sposobnosti. Coley in sodelavci (2013, 1779) poudarjajo, da ima
pri tem učinku bivališča na otrokov razvoj pomembno vlogo družina, predvsem
materino psihično funkcioniranje.
Izkušnje pri delu oz. v službi staršev imajo pomembne vplive tudi na vsakodnevno
življenje družine ter na psihično blagostanje staršev, ki ima pomembno vlogo v odnosu
mladostnik – starši. Stres na delovnem mestu je povezan z očetovim in materinim
občutkom obremenjenosti in distresa, kar vpliva na problematične odnose z otroki
(Perry-Jenkins et al. 2000, navedeno v Wheeler et al. 2011, 107). Weehler in sodelavci
(2011, 107) so preučevali vlogo psihičnega blagostanja zaposlenih staršev pri odnosu
mladostnik – starši. Depresivni simptomi so se tako pri materah kot pri očetih pokazali
kot mediator med službenim pritiskom in odnosom z mladostnikom, in sicer je večje
doživljanje pritiska v službi vodilo do pogostejših depresivnih simptomov pri starših, ti
pa so bili povezani z manj topline in povezanosti ter več konflikti z mladostniki.
Petts (2014, 760) navaja ugotovitve raziskav, ki kažejo, da ima na mladostnikovo
psihično blagostanje pomemben vpliv odnos s starši. Avtoritativno starševstvo (topli
odnosi, podpora in povezanost z otroki) je povezano z manj psihičnimi težavami pri
otrocih. Nasprotno pa velika stopnja konfliktov znotraj družine zmanjšuje
mladostnikovo psihično blagostanje zaradi zmanjšane starševske podpore in zaradi
ustvarjanja bolj stresnega okolja za mladostnika. V splošnem torej velja, da višja
kvaliteta odnosa med mladostniki in starši poveča verjetnost, da mladostnik med
odraščanjem doživlja višje psihično blagostanje. Pri tem se poraja vprašanje, ali se
otroci lahko »nalezejo« sreče staršev? Preučevanje tega področja so se lotili Matteson,
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McGue in Iacono (2013, 90), ki so v longitudinalni raziskavi preučevali občutenje sreče
v običajnih družinah ter v družinah s posvojenimi otroki. Če je sreča »nalezljiva«,
potem morajo družinski člani ne glede na genetsko povezanost doživljati podobno
stopnjo sreče. Ugotovili so, da doživljanje sreče pri mladostnikih ni bilo povezano z
doživljanjem sreče staršev, če le-ti niso bili v biološkem sorodstvu. Skladno z
ugotovitvami nekaterih raziskav se je tudi v tej raziskavi pokazalo, da skupno okolje
(skoraj) nima vpliva na doživljanje sreče in zadovoljstva.
Bellova (2015, 139) opisuje izsledke mnogih raziskav, ki kažejo, da odnos s starši ni
pomemben samo za psihično blagostanje mladostnika v času odraščanja, temveč ima
pomembno vlogo tudi v odraslosti. Družina namreč ustvari realnost za otroka in
mladostnika, ki preko modelov, vzorcev, prepričanj in pričakovanj vpija družinsko
kulturo, to pa ga spremlja celo življenje, saj vse svoje izkušnje primerja z izkušnjo
življenja v svoji družini. Tako je Bellova (2015, 138) v longitudinalni študiji ameriških
in japonskih družin preučevala vpliv lastnosti družine v otroštvu na psihično blagostanje
v odraslosti ter odnos med odraslimi otroki in njihovimi starši. Rezultati kažejo, da je
izkušnja družine v otroštvu in mladostništvu pomembna za zadovoljstvo v življenju tudi
v odraslosti, kar velja za različne kulture. Bellova (2015, 146) zaključuje, da ko
posamezniki odrastejo in zapustijo svojo izvorno družino, doživijo različne izkušnje,
kljub temu pa jih izkušnja primarne družine spremlja doživljenjsko.
Podobo so tudi Leejeva, Aldwinova, Kubazanskyjeva, Chenova, Mroczek, Wangova in
Spiro (2015, 849) v longitudinalni raziskavi preučevali, kako so zgodnje izkušnje v
otroštvu povezane s psihičnim blagostanjem v starosti, ter se spraševali, če se ljubljeni
otroci uspešneje starajo. Leejeva in sodelavci (2015, 895) poročajo o ugotovitvah
raziskav, ki kažejo, da so zgodnje izkušnje močni dejavniki, ki določajo potek
psihičnega razvoja, saj imajo odrasli z mnogimi otroškimi stiskami več težav pri
psihičnem prilagajanju, slabše mentalno zdravje in težave v partnerskih odnosih. V svoji
raziskavi (Lee et al. 2015, 899) so kot ljubljene otroke opredelili tiste posameznike, ki
so v svojih zgodnjih izkušnjah s starši opisali, da je bil njihov odnos pozitiven, so čutili
močno starševsko oporo, nežnejšo disciplino (npr. namesto fizične kazni so bili poslani
v sobo ipd.), so čutili, da jih imajo starši radi, so dosegli kakšen poseben uspeh ter so
doživeli tudi nekaj izgub in stisk (npr. smrt sorojenca, prijatelja). Raziskovalci so
opredelili še preostali dve skupini sodelujočih, in sicer kot strogo disciplinirane in
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običajno vzgajane otroke. Skupine so se med seboj razlikovale predvsem v starševski
vzgoji oz. disciplini, dostopnosti starševske podpore in negativnih dogodkih v otroštvu.
Rezultati (Lee et al. 2015, 903) so pokazali, da so ljubljeni otroci v starosti poročali o
večjem psihičnem blagostanju kot posamezniki iz ostalih dveh skupin, kar se je
pokazalo neodvisno od socialno-ekonomskega statusa v otroštvu, kasnejšega zdravja ter
(ne)poročenosti. Kvaliteta, ne kvantiteta socialne podpore v odraslosti se je pokazala kot
tista, ki mediira odnos med skrbnimi izkušnjami v zgodnjem otroštvu ter večjim
psihičnim blagostanjem v odraslosti in starosti. Sarason in sodelavci (1990, navedeno v
Lee 2015, 904) razlagajo, da pomembni odnosi v zgodnjem otroštvu oblikujejo
posameznikove kognitivne podobe sebe in drugih in na podlagi teh posameznik vstopa
v vse nadaljnje odnose v svojem življenju. Varna navezanost v otroštvu v posamezniku
oblikuje prepričanje, da ga drugi sprejemajo in je zanje vreden, pomemben.
Posamezniki s pozitivnim občutkom lastne vrednosti imajo boljše socialne spretnosti in
oblikujejo bolj kvalitetne odnose z drugimi ter tudi odnose doživljajo kot bolj
podpirajoče in zadovoljive.

3.6 Vera in psihično blagostanje mladostnikov

Ebstyne Kingova (2006, 331) predstavlja ugotovitve mnogih družboslovnih raziskav, ki
kažejo, da vključenost mladostnikov v religijo deluje kot vir opore, vzdržljivosti,
spodbude, spoprijemanja, smisla, zadovoljstva, vrednot, moralnega razvoja in
ustreznega vedenja. Sama pripadnost religiji za mladostnika ne predstavlja samo
varovalnega dejavnika pred vedenjskimi težavami in vira opore v času stiske, temveč
mladostniku preko ugodnih razvojnih vidikov in prosocialnega vedenja omogoča, da v
življenju uspeva. Tudi Petts (2014, 759) predstavlja ugotovitve mnogih raziskav, ki
kažejo, da je tudi vera eden izmed pomembnih dejavnikov psihičnega blagostanja pri
mladostnikih. Obiskovanje verskih obredov je povezano s številnimi pozitivnimi učinki
pri mladostnikih, in sicer s prosocialnim vedenjem, višjim psihičnim blagostanjem,
šolskim uspehom in z manjšim tveganjem za delinkventno vedenje. Vključenost v
versko skupnost mladostnikom lahko daje občutek pripadnosti in jim nudi dostop do
socialne podporne mreže, povezana pa je tudi z manj depresivnimi simptomi. Ebstyne
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Kingova (2006, 333) razlaga, da vera mladostnikom posreduje vrednote in prepričanja,
ki dajejo smisel življenju. Mnogi mladostniki namreč poročajo, da jih prav njihova
verska prepričanja vodijo k skrbi za druge. Verske skupnosti lahko mladostnikom
nudijo družbo ljudi, ki jim pomaga razumeti življenje in jim pomaga najti smisel v
različnih, tudi težkih življenjskih dogodkih. Mladostniki, ki so vključeni v verske
skupnosti, tudi bolj verjetno poročajo, da občutijo smisel v življenju.
Petts (2014, 762) je v longitudinalni raziskavi pri mladostnikih preučeval, kakšna je
vloga družine in vere pri psihičnem blagostanju mladostnikov. Rezultati (Petts 2014,
766) kažejo, da na višje psihično blagostanje v mladostništvu blagodejno vpliva tudi
skupno obiskovanje verskih obredov v času poznega otroštva, in sicer ne glede na
strukturo družine. Avtor razlaga, da obiskovanje verskih obredov skupaj s starši
verjetno lahko blaži odnos med otrokom oz. mladostnikom in starši (ne glede na
strukturo družine), saj njun odnos posvečuje – tako staršem kot otrokom ponuja pogled
na njun odnos kot na svet, pomemben odnos. Mahoney (2003, navedeno v Petts 2014,
761) dodaja, da skupno udejstvovanje v veri krepi odnos med starši in otroki, jim
omogoča večjo povezanost in oblikuje njihove vsakodnevne interakcije v bolj
pomenljive in podpirajoče.
Petts (2014, 760) na podlagi raziskav opozarja, da čeprav mnoge raziskave kažejo na
koristne učinke verskega udejstvovanja za mladostnike, le-to pogosto prav v obdobju
mladostništva upada ter da se mnogi mladostniki v iskanju svobode obrnejo proč od
vere. Mahoney in Cano (2014, 735) razlagata, da vera lahko učinkovito pomaga
mladostnikom, da se ne vpletejo v delinkventna vedenja ali zlorabo alkohola in drog ter
jim pomaga spoprijemati se tudi z negativnimi izkušnjami v družini (npr. strogo
starševstvo, konflikti) in pri lastnih bojih s samokontrolo.
Ebstyne Kingova (2006, 333) opaža, da je religioznost v raziskavah tudi konstantno
negativno povezana s širokim razponom tveganih vedenj (npr. kajenje, uporaba drog,
zloraba alkohola itn.). Predanost veri je močan dejavnik za odločitev mladostnikov za
abstinenco, predvsem to velja za mladostnike iz narodnih manjšin. Vernost in
vključenost v verske skupnosti sta povezani z nižjimi stopnjami nasilja, delinkventnega
vedenja in kriminala in nasilja pri mladostnikih, prav tako pa je večja vernost pri
mladostnikih povezana z manjšo verjetnostjo za prezgodnjo spolnost, menjavanje
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spolnih partnerjev in nosečnost. Vernost je povezana tudi z redkejšimi samomorilnimi
mislimi, poskusi samomora in samomori, prav tako pa je vernost povezana z nižjimi
stopnjami depresivnosti in obupa pri mladostnikih. Podobno o ugotovitvah novejših
raziskav poročajo tudi Shek (2012, 4) ter Mahoney in Cano (2014, 735), in sicer da je
vera varovalni dejavnik za zdravje, saj so manj verni mladostniki bolj verjetno vpleteni
v delinkventna dejanja, imajo večje težave s samokontrolo, verjetneje zlorabljajo drogo,
alkohol in cigarete; vse to pa za mladostnike z večjo vernostjo ne velja. Podobno so
ugotovili tudi Goeke-Morey in sodelavci (2014, navedeno v Mahoney in Cano 2014,
736), kjer so preučevali odnos med mladostnikovim in materinim odnosom do Boga ter
težavami v odraščanju (udeleženci so bili katoliške veroizpovedi). Mladostniki, ki so
poročali o bolj intimnem odnosu z Bogom, so imeli manj težav v odraščanju (tudi leto
kasneje), vendar le, če so se tudi njihove matere ob stiskah obračale na Boga. Za
družine, kjer so mladostniki relativno psihično stabilni, velja, da so matere zanje zgled,
kako se lahko posameznik ob stiskah opre na ljubečega, zvestega Boga ali Jezusa, da
mu pomaga pri spoprijemanju; tak zgled lahko mladostniku pomaga, da med
odraščanjem ne razvije spoprijemanja s stresom in težavami v obliki pozunanjenja ali
ponotranjenja. Pokazalo se je tudi, da so mladostniki, ki so ponotranjali težave, poročali
tudi o slabšem odnosu z Bogom, pri čemer jim tudi materina vernost ni pomembno
pomagala. Avtorji tako opozarjajo, da je pri mladostnikih s čustvenimi problemi
pomembno, da njim in njihovim staršem strokovnjaki pomagajo na poti odkrivanja
odnosa z Bogom.
Goodova in Willoughbyjeva (2006, 41) sta preučevali interakcijo med religioznostjo
(opredeljeno kot vključenost v verske obrede) in duhovnostjo (opredeljeno kot osebno
vero v boga ali nadnaravno silo) ter dejavniki psihičnega prilagajanja v mladostništvu.
Rezultati (Good in Willoughby 2006, 51) odločno kažejo, da so religiozni mladostniki
poročali o bolj pozitivnem psihološkem prilagajanju (višje psihično blagostanje, boljši
odnosi s starši in prijatelji, višji šolski uspeh, nižja depresivnost in anksioznost, manj
vedenjskih težav, nižja depresivnost, nižja agresivnost, manj verjetna zloraba drog in
alkohola) kot njihovi manj religiozni vrstniki, kar je veljalo ne glede na stopnjo njihove
osebne vere. Nadalje rezultati kažejo, da prednost religioznosti ni v samem obiskovanju
verskih obredov, temveč ima svojo pozitivno funkcijo za maldostnikov razvoj zato, ker
je preko tega mladostnik vključen v skupnost.
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Ebstyne Kingova (2006, 334) na podlagi različnih raziskav podaja razlage za takšno
povezanost med religioznostjo in pozitivnimi razvojnimi izidi pri mladostnikih. Ena je,
da religija mladostniku nudi dostop do »razvojne infrasktrukture«, ki je bogata s
socialno in vrednostno usmerjenimi viri. To pomeni, da mladostnik odrašča v družini in
skupnosti, ki podpirata zdrav razvoj. Mladostnik ima tudi zunaj družine druge
pomembne odrasle in vrstnike, ki ga usmerjajo k vrednotam njegove verske skupnosti
ter mu postavljajo ustrezne meje. Druga razlaga je, da vernost in vključenost v versko
skupnost sami po sebi nista odločilen varovalni dejavnik proti vedenjskim in psihičnim
težavam mladostnika, temveč so za mladostnikov moralni razvoj pomembnejši
medosebni odnosi s starši, z drugimi odraslimi in vrstniki, ki jim mladostnik zaupa in
ima z njimi skupne vrednote. Tretja morebitna razlaga je, da religija in duhovnost
neposredno vplivata na razvoj identitete mladostnika. Religija mladostniku nudi
spodbudno okolje za razvoj identitete, saj spodbuja določene vrednote, prepričanja in
moralna pravila, iz katerih si mladostnik oblikuje svoj osebni sistem vrednot, hkrati pa
mladostniku nudi zgled preko življenja teh vrednot v generacijah. Ebstyne Kingova
(2006, 334) zaključuje, da imajo verske skupnosti in duhovne organizacije potencial za
pozitivno vlogo za zdrav razvoj mladostnikov, zato naj starši, vzgojitelji in učitelji
sodelujejo z njimi pri vzgoji mladostikov.

3.7 Povzetek ugotovitev nacionalne slovenske raziskave »Neenakosti v
zdravju in z zdravjem povezanih vedenjih slovenskih mladostnikov«

V letu 2011 je Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije izvedel vseslovensko
raziskavo z naslovom »Neenakosti v zdravju in z zdravjem povezanih vedenjih
slovenskih mladostnikov« na reprezentativnem vzorcu 5.429 mladostnikov, starih 11,
13 in 15 let (Jeriček Klanšček in Zupanič 2011, 15). V nadaljevanju bomo predstavili
ugotovitve na področjih, ki so pomembni tudi za našo raziskavo.


Komunikacija s starši: O stvareh, ki jih resnično zanimajo, se z mamo lahko
pogovarja 86,6 %, z očetom pa 73,6 % mladostnikov. Nakazuje se trend vedno
težjega komuniciranja z očetom in mamo, saj se z odraščanjem mladostniki
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vedno težje zaupno pogovarjajo s starši, hkrati pa je tudi odraz starševskega
pomanjkanja časa za mladostnike (Hočevar 2011a, 32).


Druženje z vrstniki: O stvareh, ki jih resnično zanimajo, se lahko pogovarja s
prijatelji večina mladostnikov (93,5 %), pri čemer je delež višji pri dekletih in
starejših mladostnikih (Hočevar 2011, 41). Le 6,5 % mladostnikov se s svojimi
prijatelji ne more zaupno pogovarjati, med njimi so tisti mladostniki, ki
ocenjujejo denarno blagostanje svojih družin kot podpovprečno, so iz
enostarševskih družin, imajo slabši učni uspeh in nimajo prijateljev (Hočevar
2011, 51). S prijatelji se ob večerih vsaj 4-krat na teden druži 16 %
mladostnikov, največ fantov in starejših mladostnikov, ki imajo slabši učni
uspeh. Kadar gre pri tako pogostem druženju za pasivne oblike preživljanja
prostega časa, se to povezuje z zlorabo različnih substanc. Aktivno preživljanje
prostega časa v okviru organiziranih dejavnosti pa se povezuje s pozitivnimi
zdravstvenimi vedenji, zato jih je treba spodbujati in promovirati (Hočevar
2011b, 52).



Odnos do šole: Slovenski šolarji se v šoli počutijo dobro, saj se je več kot 60 %
mladostnikov opredelilo, da jim je šola všeč. Šola je bolj všeč dekletom kot
fantom, mlajši mladostniki so s šolo manj zadovoljni. Šolarji se v 75 %
ocenjujejo kot uspešni, dekleta bolj kot fantje. S starostjo pa uspešnost v šoli
pada. Družina ima vpliv na zadovoljstvo v šoli in šolski uspeh, predvsem vpliva
denarno blagostanje družine, izobrazba matere, zaposlitveni status staršev in tip
družine. Šola je lahko po eni strani varovalni dejavnik za učence, ki izhajajo iz
manj spodbudnega okolja, po drugi strani pa lahko neuspešnost še povečuje
(Pucelj 2011, 68). Med fanti in dekleti ni razlik pri obremenjenosti s šolskim
delom, sicer pa ta s starostjo narašča. Dekleta čutijo več podpore s strani
sošolcev kot fantje, pri čemer občutenje podpore s starostjo pada (Pucelj 2011,
69).



Zdravje in kvaliteta življenja: Zdravje je ena izmed najpomembnejših vrednot
mladih (Ule et al. 2008; v: Jeriček Klanšček 2011, 71) in tudi večina
mladostnikov ocenjuje svoje zdravstveno stanje kot odlično ali dobro. Desetina
pa svoje zdravje doživlja kot slabo, saj imajo določene zdravstvene težave ali
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celo bolezni, ki vplivajo na njihovo telesno, socialno in duševno počutje ter
kakovost življenja. Zanimivo je, da se kot bolj zdrave ocenjujejo mladostniki z
višjim učnim uspehom in večjim številom prijateljev, v splošnem pa dekleta
slabše ocenjujejo svoje zdravje (Jeriček Klanšček 2011, 81, 82). Z življenjem je
zadovoljna večina mladostnikov (86,9 %), delež fantov (51,7%) je višji od
deklet (48,3 %). Zadovoljstvo z življenjem s starostjo upada. Mladostniki, ki so
z življenjem najbolj zadovoljni, prihajajo iz družine z višjim denarnim
blagostanjem, imajo oba starša zaposlena, so iz klasičnih družin, imajo
nadpovprečni učni uspeh oz. so gimnazijci ter imajo več prijateljev (Jeriček
Klanšček 2011, 80). Mladostniki z nižjim socialno-ekonomskim položajem, s
slabšim učnim uspehom in z manjšim številom prijateljev so z življenjem manj
zadovoljni ter poročajo tudi o pogostejši psihosomatiki, zato je zanje potrebna
posebna skrb (Jeriček Klanšček 2011, 84).


Depresivnost: V zadnjem letu je občutke depresivnosti občutilo 29 %
mladostnikov, od tega 21,7 % fantov in 36,5 % deklet (Roškar 2011, 123).
Ogroženi so predvsem mladostniki iz finančno šibkejših in rekonstruiranih
družin, tisti brez prijateljev, učenci s slabšim učnim uspehom, starejši
mladostniki in dekleta. Na sistemski ravni bi bilo zato smiselno uvesti programe
krepitve duševnega zdravja za vse mladostnike ter tudi preventivne programe za
ogrožene skupine mladostnikov (Roškar 2011, 127).



Telesna dejavnost in rekreacija: Fantje so v vseh obdobjih dovolj telesno
dejavni v večji meri kot dekleta, s starostjo pa priporočena telesna dejavnost (60
min vsak dan) upada (Drev 2011, 185). Priporočene ravni rekreacije v večji meri
dosegajo mlajši mladostniki, fantje, mladostniki iz družin z višjim socialnoekonomskim statusom in mladi z več prijatelji. Po drugi strani pa pred ekrani
manj sedijo dekleta, mladostniki z boljšim učnim uspehom oz. v zahtevnejših
šolskih programih ter tisti z obema zaposlenima staršema (Drev 2011, 186).
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3.8 Preventivni programi za otroke in mladostnike, ki temeljijo na
pozitivni psihologiji

Seligman (2011, 78) poglavje o pozitivnem izobraževanju (ang. »positive education«)
začne z vprašanjem, kaj starši najbolj želijo za svoje otroke. Srečo, samozavest,
zadovoljstvo, izpolnjenje, ravnovesje, prijaznost, zdravje, ljubezen, smisel, človečnost
ipd. Starši želijo otrokom blagostanje. V šolah pa je pomembno doseganje uspeha,
razmišljanje, pismenost, matematika, delo, ocenjevanja, disciplina ipd. oziroma gre za
pripravo na odraslo delo. Čeprav tudi Seligman podpira tako izobraževanje, je mnenja,
da je možno oboje združiti, torej da šola lahko uči otroke za delo ter za srečno življenje.
Nadalje Seligman (2011, 80) navaja različne razloge za učenje psihičnega blagostanja v
šolah: vse večji porast depresije med otroki in mladostniki, zmanjšanje doživljanja sreče
v zadnjih desetletjih ter dejstvo, da večje psihično blagostanje spodbuja uspešno učenje
(kar je cilj vsakega izobraževanja). Pozitivno razpoloženje spodbuja širšo pozornost,
ustvarjalno in bolj celostno razmišljanje. Nasprotno pa slabo razpoloženje vodi do
omejene pozornosti, bolj kritičnega in analitičnega razmišljanja. Sicer sta oba načina
razmišljanja pomembna pri iskanju rešitev, vendar pri učenju dajejo šole večji poudarek
analitičnemu razmišljanju in sledenju pravil kot pa ustvarjalnosti in radovednosti. Tako
učenje ni zanimivo in ni zabavno, zato tudi učenci ne hodijo radi v šolo. Avtor
razmišlja, da bi bil bolj uspešen pristop k izobraževanju tak, ki bi upošteval načela
pozitivne psihologije, saj bi bili otroci in mladostniki pri učenju bolj uspešni ter bi
hkrati tudi bolj z veseljem obiskovali pouk.
Beaverjeva (2007, 133) pri preučevanju učinkovitih preventivnih programov za otroke
in mladostnike poroča, da bolj pogosto doživljanje pozitivnih čustev pomaga omiliti
učinke negativnih čustev. Izkušnje doživljanja pozitivnih čustev okrepijo otrokovo
sposobnost prilagajanja disfunkcionalnih prepričanj o čustvih, kot je npr. prepričanje, da
čustev ni mogoče spremeniti. Orkibi, Ronnen in Assoulin (2014, 515, 521) poročajo, da
so bolj srečni učenci, ki obiskujejo športno in umetniško usmerjene razrede kot njihovi
vrstniki iz splošnih razredov.
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Nekateri izmed programov za učenje psihičnega blagostanja v šolah so:


»Penn Resiliency Program « je program, ki so ga razvili na Pennsylvanski
univerzi v ZDA. Cilj progama je povečati sposobnosti vsakega učenca za
srečevanje z vsakodnevnimi problemi in izzivi v času odraščanja (Positive
Psychology Center, 2016). Program PRP uči učence optimizma, asertivnosti,
ustvarjalnega razmišljanja, odločanja, sproščanja, prijaznosti, odkritosti,
poštenosti, zvestobe, modrosti, empatije itn. in spodbuja učence k uporabi teh
veščin v vsakdanjem življenju, spodbuja pa jih tudi k iskanju smisla ter
prizadevanju za kvalitetne medosebne odnose (Seligman 2011, 81).



»Greater Good – Education« je program, ki so ga razvili na Kalifornijski
univerzi Berkley v ZDA. Cilj programa je, da s spodbujanjem razvoja pozitivnih
lastnosti, kot so sočutje, sreča, hvaležnost in čuječnost, pomagajo otrokom, da
bodo zrasli v odrasle, ki so jim pomembni skrb, empatija in medosebni odnosi
tako v njihovem življenju kot v družbi. Program je usmerjen v izobraževanje
šolskih strokovnjakov, ki nato na svojih šolah izvajajo programe za krepitev
hvaležnosti, prosocialnega vedenja, empatije, sreče, čuječnosti in odpuščanja
(University of Pennsylvania, 2016).



Program »Random Act of Kindness« oz. »Naključna dela prijaznosti«, ki ga
izvaja fundacija »Random Acts of Kindness«, spodbuja posameznike, šole,
organizacije in celotno družbo k opravljanju prijaznih ali dobrih del. Za
vzgojno-izobraževalne ustanove imajo pripravljena izobraževanja, gradiva in
programe za spodbujanje prijaznosti in prosocialnega vedenja pri otrocih in
mladostnikih (Random Acts of Kindness Foundation, 2016).
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4. NAVEZANOST

Najpomembnejši prostor človekovega razvoja je družina (Kompan Erzar 2006, 15).
Zato je smiselno, da raziskovanje psihičnega blagostanja otrok in mladostnikov
povežemo z razumevanjem navezanosti oziroma odnosi v družini. Za otrokovo oz.
mladostnikovo zadovoljstvo z življenjem so namreč najpomembnejši napovednik prav
družinski odnosi (Ash in Huebner 1998, 331).

4.1 Potreba po pripadanju

Baumeister in Leary (1995, 479) sta v pregledni študiji raziskovala hipotezo, da ja
potreba po pripadanju (ang. »belong«) osnovna človekova motivacija, kar pomeni, da
imamo ljudje prevevajočo motivacijo za vzpostavljanje in ohranjanje vsaj minimalne
količine trajnih, pozitivnih in pomembnih medosebnih odnosov. Avtorja sta v študiji
pregledala in zbrala različne teoretične in praktične raziskave s področja navezanosti.
Raziskave tudi potrjujejo, da potreba po pripadanju oblikuje čustva in mišljenje.
Vzpostavljanje in ohranjanje socialnih vezi povzročata dobre občutke in pozitivna
čustva, nasprotno pa celo namišljene ali potencialne grožnje odnosu povzročijo
neprijeten čustveni stres. Razvidno je tudi, da ljudje veliko razmišljajo o pripadanju in
odnosih, saj velik del svojega kognitivnega procesiranja namenijo dejanskim ali
možnim odnosom ter z ljudmi, s katerimi si delijo socialne vezi, uporabljajo posebne,
bolj obsežne in bolj naklonjene oz. pozitivne načine komunikacije (Baumeister in Leary
1995, 520).
Baumeister in Leary (1995, 521) povzemata, da trenutne empirične raziskave ponujajo
dovolj dokazov za potrditev hipoteze, da potrebo po pripadanju razumemo kot osnovno
človekovo motivacijo. Zato potreba po pripadanju vpliva na mnoge psihološke pojave.
Za človekovo psihično delovanje je pomembna gotovost, ki jo daje pripadnost oz.
navezanost v odnosu. Mnoge človekove težave so odraz čustvenih ali vedenjskih reakcij
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na zaznano grožnjo odnosu oz. posameznikovim socialnim vezem. Tako so mnogi
čustveni problemi (npr. anksioznost, depresija, žalovanje, osamljenost, partnerski
problemi itn.) rezultat posameznikove nezmožnosti zadovoljiti osnovne potrebe po
pripadanju.

4.2 Teorija navezanosti

Teorija navezanosti (Bowlby 1979, navedeno v Cugmas 2011, 27) trdi, da so otrokove
izkušnje s starši tesno povezane z njegovimi kasnejšimi sposobnostmi oblikovanja
poglobljenih čustvenih odnosov. Posameznik na osnovi odnosov s starši in kasneje z
vrstniki razvije notranje modele, ki se odrazijo v kakovosti odnosa s partnerjem.
Bowlby (1982, navedeno v Kompan Erzar 2006, 56) navezanost opisuje takole:
»Izkušnje spodbujanja, podpore in sodelovanja z materjo in takoj zatem z očetom dajo
majhnemu otroku občutek vrednosti, vero v dobronamernost drugih in ustrezen model,
po katerem bo gradil svoje prihodnje odnose. Še več, s tem, ko otroku omogočijo, da z
zaupanjem raziskuje svojo okolico in se v njen znajde, pridobi otrok občutek
kompetentnosti. Če se tako ugodne družinske razmere nadaljujejo, se ti zgodnji miselni,
čustveni in vedenjski vzorci ne bodo samo ohranili, ampak bo celotna otrokova
osebnost postajala čedalje bolj strukturirana in sposobna delovati na dovolj kontroliran
in trden način ter bo sposobna to ohraniti v vedno bolj zahtevnih razmerah. Vse druge
oblike zgodnjih in kasnejših izkušenj vodijo v osebnostno strukturo z majhno trdnostjo
in slabo kontrolo, se pravi v ranljivo strukturo, ki je čedalje bolj ranljiva. Kasneje bo ta
struktura odločala o tem, kako bo posameznik odgovoril na težje dogodke, med katerimi
so v prvi vrsti zavrnitev, ločitev in izguba.«
Navezanost pomeni osnovno obliko jaza, ki je nastala v primarnem odnosu otrok – mati
– oče. Gre za biološki osnutek otrokovega dojemanja sveta in sebe, ki se v življenju
samo še utrdi. Bowlby in Ainsworthova sta v svojih delih navezanost opisala kot
koherenten vzorec vedenja, ki otroku zagotavlja bližino odraslega (enega od staršev) in
ga vedno pripelje v bližino in stik z njim. Vzorec navezanosti vsebuje cel sklop misli,
čutenj, prepričanj, ciljev in načrtov (notranji model delovanja) in ima organsko,
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biološko funkcijo zavarovati otroka pred vrsto nevarnosti ter razvoj sposobnosti za
samoobrambo. Poleg sistema navezanosti delujejo znotraj posameznika še trije socialni
mehanizmi, in sicer raziskovanje, skrb in strah ter iskanje stika (Kompan Erzar 2003,
61).
Siegel (1999, navedeno v Kompan Erzar 2006, 57) navezanost opredeli tako:
»Navezanost je vrojen sistem v možganih, ki se razvija tako, da vpliva in organizira
sistem motivacije, emocij in spomina na starše oziroma skrbnike. Sistem navezanosti
motivira otroka, da poišče bližino staršev oz. drugih primarnih skrbnikov ter z njimi
vzpostavi komunikacijo. Na najbolj temeljni evolucijski ravni ta vedenjski sistem
poveča otrokove možnosti za preživetje. Na ravni zavesti (ang. mind) sistem
navezanosti vzpostavi medosebne relacije, ki dozorevajočim možganom pomagajo
uporabiti zrele možgane staršev za organizacijo lastnih procesov. Emocionalne
transakcije varne navezanosti vključujejo emocionalno senzitiven odziv staršev na
otroške signale, ki ojača pozitivna emocionalna stanja otroka in modulira negativna
stanja.« Kompan Erzarjeva (2006, 58) razlaga, da to konkretno pomeni, da starši
potolažijo otroka, ko je prestrašen, tesnoben ali žalosten in mu nudijo varen prostor
takrat, ko je vznemirjen. Ponavljajoče se izkušnje te pomoči se vpišejo v implicitni
spomin kot pričakovanja in kasneje kot mentalni modeli oziroma sheme navezanosti, ki
otroku služijo kot notranje občutje tega, kar je Bowlby imenoval »varno zavetje« v
svetu.
Cugmasova (2011, 23) navaja, da so raziskave pokazale, da pri otrocih obstajajo tri
funkcije navezanosti: vzdrževanje bližine (otroci uživajo ob prisotnosti objekta
navezanosti in se upirajo ločitvi od njega), varno izhodišče (otroci pri doživljanju
distresa iščejo udobje in oporo pri objektu navezanosti) in varna osnova (objekt
navezanosti otroku nudi varnost za raziskovanje okolja). Kakovost otrokovih in
mladostnikovih odnosov s starši in prijatelji se izraža kot zaupanje, odprta
komunikacija in bližina (oz. odsotnost odtujenosti) v odnosu (Armsden in Greenberg
2009, 1).
Siegel (2014, 109) razlaga, da se v otroštvu lahko naučimo, kako naše povezave z
drugimi naše življenje bogatijo, ker skrbijo za zdravo psiho in spodbujajo integracijo v
možganih, to pa nam pri katerikoli starosti pomaga ustvarjati dobre odnose. Še več,
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Cassidy, Ehrlich in Sherman (2014, 138) opisujejo, da izkušnje s starši, ki oblikujejo
notranje modele navezanosti, hkrati prispevajo tudi k razvoju fizioloških regulativnih
procesov, ki se sprožijo kot odgovor na grožnje. To pomeni, da zgodnje izkušnje s
skrbniki prispevajo k oblikovanju otrokovega odgovora na grožnjo (npr. separacija,
nevarnost ipd.) neposredno, brez posredovanja kompleksnejših kognitivnih procesov.

Tabela 3
Tipi navezanosti v otroštvu (povzeto po Ainsworth 2000, navedeno v Kompan Erzar
2003, 62).
Varna navezanost: To je vedenje, ki je izrazito fleksibilno. Otrok se zmore zaigrati
sam, lahko tudi zajoka, se upre materinemu odhodu, se hitro potolaži, ko pride nazaj, z
Varna

njo spet vzpostavi stik. Značilna je tudi čustvena plastičnost in spontanost ter ustreznost

navezanost

otrokovih odzivov glede na situacijo
Ambivalentna navezanost: Otrok je ves čas z delom pozornosti usmerjen na mamo in
se ne uspe v polnosti posvetiti sebi (igranju), na materin premik reagira s paničnim
strahom, ki ga ni mogoče potolažiti, oklepa se matere in jo zavrača, ko se vrne. Značilno
je tudi, da so otrokove reakcije pretirane, skrajne – ali se mame oklepa ali pa zavrača.
Razen skrajnih reakcij ni čustvene fleksibilnosti. Otrok bi želel oditi od mame in
raziskovati, a ga je preveč strah in se je hkrati oklepa.
Izogibajoča navezanost: Otrok ne kaže nobenih znakov, da sploh opazi, da je mama ob

Ne-varna
navezanost

njem. Ne reagira na njen odhod, niti na njen prihod nazaj. Navzven je to videti
neproblematičen otrok, zaznamovan pa bo s čustveno neodzivnostjo. Meritve srčnega
utripa, temperature in drugih pokazateljev stresa pri tem otroku pokažejo močan stres in
hudo stisko, ki pa je navzven ne izraža.
Dezorganizirana navezanost: Otrok hkrati joka, teče stran, išče mamo, jo odganja in
kliče k sebi. Njegove reakcije so povsem nepredvidljive. Enako verjetno je, da bo mamo
objel ali udaril. Ta otrok ne kaže sposobnosti, da bi sploh lahko usmeril svojo pozornost
nase in na okolico. Tudi če se oddalji od mame, se ne bo znal z ničimer igrati.

Kompan Erzarjeva (2006, 58) na podlagi raziskav razlaga, da v temelju obstajata dve
vrsti navezanosti: varna in ne-varna oblika. Temelj preživetja je, da otrok prepozna, kaj
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je varno in kaj nevarno, ne glede na področje (telesna stanja, mraz, vročina, utrujenost,
lakota, žeja, zunanja nevarnost – napadi drugih, izolacija od skupine, nesreče, notranja
nevarnost – tesnoba, napetost, strah). Prav prepoznavanje nevarnosti otroku omogoči,
da preživi v svetu med ljudmi. Na temelju okrog te sposobnosti se potem razvijejo vsi
drugi možganski procesi. Tako bo ne-varna navezanost (to je popačena sposobnost
prepoznavanja nevarnosti) močno pripomogla k razvoju psihopatologije, medtem ko bo
varna navezanost (torej ustrezna sposobnost prepoznati in se ustrezno odzvati v
nevarnosti) pripomogla k razvoju psihične trdnosti. V raziskavah navezanosti je
Ainsworthova (2000; v: Kompan Erzar 2003, 62) ugotovila štiri tipe navezanosti
oziroma vedenja, ki je otroku zagotovilo materino bližino. Tip navezanosti, ki ga je
opazila pri letu in pol starih otrocih, se je kasneje kazal kot trajen vzorec navezovanja
odnosov z drugimi v odrasli dobi.

4.3 Navezanost v obdobju mladostništva

Na prvi pogled se zdi, da se navezanost v mladostništvu z vedenjskega vidika razlikuje
od navezanosti v otroštvu. Mladostniki se namreč vedejo tako, da se aktivno in namerno
oddaljujejo od odnosov navezanosti na starše ali druge starševske figure. Mnogi
mladostniki jih razumejo kot vezi, ki jih omejujejo, namesto kot vezi, ki jim nudijo
varno zavetje, saj je ena izmed ključnih razvojnih nalog v mladostništvu prav razvoj
avtonomije (Allen in Land 1999, 319).
Siegel (1999, navedeno v Kompan Erzar 2003, 160) poudarja, da je sposobnost
vzajemne regulacije

ključni

motor zdrave navezanosti

skozi vse življenje.

Najpomembnejše občutje pravega stika je, da mladostnik doživi, da ga starši čutijo.
Sposobnost emocionalne uglašenosti je odvisna od odzivnosti oziroma senzitivnosti.
Senzitivnost staršev na neverbalne signale je jedro zdrave navezanosti in omogoča pravi
stik med dvema osebama in občutek povezanosti v katerikoli starosti. V takih odnosih
možgani ene osebe direktno vplivajo na možgane druge in s tem vzajemno regulirajo
drug drugega.
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4.3.1 Značilnosti navezanosti na starše v mladostništvu

Allen in Landova (1999, 320) na podlagi raziskav razlagata, da je osnovna sprememba
od otroštva do odraslosti oblikovanje enovite splošne organizacije navezanosti, ki
napoveduje prihodnje vedenje s posameznikovimi potomci in zakonskim partnerjem.
Take spremembe v navezanosti v mladostništvu se pojavijo zaradi sprememb pri
razvoju drugih funkcij, predvsem zaradi dozorevanja kognitivnega sistema oz.
mišljenja. Mladostniku novo razvita sposobnost formalnega operacionalnega mišljenja,
predvsem logičnega in abstraktnega razmišljanja, omogoča, da preko razmišljanja o
odnosih z različnimi pomembnimi odraslimi osebami oblikuje kritičen odnos do teh
odnosov. Za adolescenco je značilno tudi dramatično povečanje v diferenciaciji med
seboj in drugimi (Bowlby 1973, navedeno v Allen in Land 1999, 320), kar pripomore k
temu, da mladostniki v večji meri kot v otroštvu gledajo nase kot neodvisne od
skrbnikov. Zaradi novih kognitivnih sposobnosti mladostniki lahko na odnose gledajo z
abstraktnega vidika, jih primerjajo med seboj ter s svojimi ideali (Allen in Land 1999,
320).
Na videz kontradiktorni proces učenja, kako ne zadovoljiti svojih potreb po navezanosti
in varnosti pri starših, v resnici ohranja vse, kar je bilo vgrajeno v otrokov sistem
navezanosti v otroštvu. Sposobnost mladostnika, da ne hodi k staršem, ampak da sam
poskuša razrešiti stresne situacije, in način, kako to počne, kaže iste zakonitosti kot
zgodnja navezanost (Cassidy in Shaver 1999, navedeno v Kompan Erzar 2006, 102).
Življenjski izziv mladostnika je, da mora znati presoditi, katera situacija je preveč
nevarna zanj in katera je zanj obvladljiva in da prepozna, kdaj je še nujno, da se obrne k
odraslim in staršem. Navezanost na vrstnike je v tem pogledu bistveno drugačna od
navezanosti na odraslega (starše), saj gre za skupno iskanje in ne samo za iskanje
uglašenosti z odraslim. Poenostavljeno bi lahko rekli, da otrok ob starših izgrajuje svoj
svet, potem pa ga ob vrstnikih preverja in dopolnjuje (Kompan Erzar 2006, 102).
Allen in Landova (1999, 320) na podlagi mnogih raziskav razlagata, da so spremembe v
navezanosti v mladostništvu opazne tudi v vsakodnevnem življenju mladostnika in
staršev. Zaradi razvojnih značilnosti kognitivnega razvoja je mladostnik bolj sposoben
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živeti »ciljno-orientiranost v odnosih« s posameznim staršem, kjer vedenje ni določeno
zgolj z mladostnikovo trenutno željo in potrebo (kot je to pri otroku), temveč je
vključeno tudi zavedanje ciljev v posameznem odnosu. Na primer: mladostnik, ki želi
priti domov kasneje, kot se je dogovoril s starši, se poleg svoje želje »ostati dlje zunaj«
zaveda tudi cilja »ohraniti zaupanje staršev in tople odnose s starši«. Ta nov vzorec
odnosov mladostniku pomaga pri eni najpomembnejših nalog v mladostništvu –
zmanjšanje zanašanja ali opiranja na starše kot figure navezanosti. To pa ne pomeni, da
je odnos s starši manj pomemben, gre namreč le za to, da mladostnik v odnosu do
staršev funkcionira z večjo socialno, kognitivno in emocionalno avtonomijo. Taka
avtonomija pa se ne razvija izolirano, temveč v tesnem in trajajočem odnosu s starši.

4.3.2 Značilnosti navezanosti na vrstnike v mladostništvu

Cassidy in Shaver (1999, navedeno v Kompan Erzar 2006, 103) navajata naslednje
značilnosti vrstniške navezanosti v adolescenci: (1) iskanje bližine; (2) sposobnost
tvegati več v skupini vrstnikov, kot bi tvegal sam; (3) vračanje v skupino vrstnikov, ko
si v nevarnosti; (4) odpor ter protest proti neprostovoljnim separacijam. Preko stika z
vrtniki se mladostnik nauči predvsem enakovrednih sočutnih odnosov. Navezanost se
torej preoblikuje iz hierarhične navezanosti v vzajemno, kar pomeni, da oba
mladostnika služita drug drugemu kot vir varnosti, oba skrbita drug za drugega in oba
prejemata podporo drug od drugega.
Allen in Landova (1999, 322) navajata ugotovitve raziskav, ki kažejo, da že v sredini
obdobja mladostništva odnosi z vrstniki prevzamejo mnoge funkcije, ki jih bodo
opravljali do konca življenjske dobe – nudili vir intimnosti, povratne informacije glede
socialnega vedenja, vpliva in predvsem odnose navezanosti in vseživljenjskega
partnerstva.
Ainsworthova (1989, navedeno v Allen in Land 1999, 322) opisuje štiri lastnosti, ki
razlikujejo odnose navezanosti od ostalih socialnih odnosov; taka delitev pomaga tudi
pri razumevanju, na kakšne načine vrstniški odnosi pripomorejo ali ne pripomorejo k
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funkcijam navezanosti v mladostništvu. Te lastnosti so: (1) iskanje bližine, (2) vedenje,
skladno s konceptom varnega izhodišča (ang. »secure-base«; bolj svobodno
raziskovanje, kadar je prisotna figura navezanosti), (3) vedenje, skladno s konceptom
varnega zavetja (ang. »save-haven«; vrnitev k figuri navezanosti ob zaznani grožnji) ter
(4) protest ob neprostovoljni separaciji. Buhrmester (1992, navedeno v Allen in Land
1999, 322) razlaga, da je s tem jasno, v čem so vrstniški odnosi v otroštvu različni od
odnosa navezanosti s starši. Med odraščanjem pa določene lastnosti odnosov
navezanosti razvijajo tudi vrstniški odnosi, dokler v poznem mladostništvu mladostniki
lahko oblikujejo dolgoročne odnose (npr. romantične in prijateljske), kjer partner in/ali
prijatelji v polnem pomenu postanejo nove figure navezanosti. Allen in Landova (1999,
323) nadalje razlagata, da s tega vidika mladostništvo ni obdobje, kjer mladostnik opusti
potrebo po navezanosti in vedenja navezanosti, temveč je obdobje, kjer mladostnik
postopoma potrebo navezanosti zadovoljuje v vrstniških odnosih. Ta prenos prav tako
zahteva spremembo od hierarhične starševske navezanosti (otrok – skrbnik) do
vrstniške navezanosti, kjer oba (mladostnik in vrstnik) nudita in dajeta oporo, skrb drug
drugemu. Na videz neprimerno odvisnost od vrstnikov v zgodnjem mladostništvu lahko
razumemo kot neroden prvi korak k učenju navezanosti na vrstnike kot figure
navezanosti. Tako lahko razumemo tudi povečano občutljivost na mnenje vrstnikov – v
obsegu, kolikor vrstniki nadomeščajo starše z vidika navezanosti, mladostniki lahko
refleksno »ubogajo« vrstnike, kot so prej sledili navodilom staršev, in imajo lahko
skoraj refleksno težnjo po ugajanju vrstnikom, kot so v otroštvu želeli ugajati staršem.
Čeprav je prenos navezanosti s staršev na vrstnike sprva neroden in v določenih
obdobjih celo disfunkcionalen, je prav nujnost mladostnikovega premagovanja tega
procesa tista spodbuda, ki v polnem razvije njegove sposobnosti za odrasle odnose
navezanosti.
Allen in Landova (1999, 323) na podlagi raziskav razlagata, da je ena od končnih točk
razvoja vrstniških odnosov v mladostništvu razvoj romantičnega oz. intimnega odnosa,
ki naj bi sčasoma postal doživljenjski odnos navezanosti. Romantični odnosi z vrstniki
pa se ne razvijejo samo iz potrebe po navezanosti na vrstnike, temveč tudi zaradi
spolnega oz. reproduktivnega dozorevanja, ki ima prav tako kot sistem navezanosti
biološki izvor in je pomemben za preživetje vrste.
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4.3.3 Regulacija afektov v mladostništvu

Eden izmed temeljnih dejavnikov, ki napovedujejo, koliko bo posameznik razvil svoje
sposobnosti za regulacijo afekta, je razrešenost navezanosti s starši, kar pomeni
dostopnost predelovanja, razmišljanja in čutenja o navezanosti ter možnost preverjanja
odnosa s starši. Kolikor bo mladostnik lahko ob starših preveril sebe in svoje
sposobnosti razumevanja in ravnanja z afekti, toliko se bo znašel med vrstniki in toliko
izkušenj si bo nabral. Samo mladostnik, ki ve, da se lahko v nevarnosti vrne k staršem
in ob njih preveri izkušnje iz zunanjega sveta, se bo upal odpreti med vrstniki (Kompan
Erzar 2006, 103). Tudi rezultati raziskave Cugmasova (2011, 24), ki je preučevala
navezanost slovenskih mladostnikov, kažejo, da je kvaliteta odnosov s prijatelji bolj
povezana z odnosom z mamo kot z odnosom z očetom. Mladi, ki so varno navezani na
mamo, jo uporabljajo kot varno osnovo za raziskovanje prijateljstev v mladostništvu.
V mladostništvu se starši pogosto ukvarjajo z mladostnikovimi čustvenimi preobrati in
čeprav mladostnikovo dejansko preživetje večinoma ni ogroženo, se emocionalna
disregulacija pogosto zdi kot emocionalna kriza, za katero mladostnik čuti, da je ne
zmore zdržati. Ena izmed glavnih funkcij mladostnikove navezanosti na starše je tako
ta, da nudi emocionalno varno izhodišče, iz katerega mladostnik lahko raziskuje širok
razpon čustvenih stanj in afektov, ki se pojavijo, ko mladostnik poskuša živeti
avtonomno kot odrasel. Razviti kapaciteto za regulacijo afektov brez popačenja, tudi ko
gre za pomembne odločitve, lahko spodbudi sposobnost oblikovanja in ohranjanja
bodočih odnosov, predvsem negovanja odnosov s svojimi potomci. S tega vidika je
zadnja pomembna naloga staršev oziroma skrbnikov ta, da podpirajo svoje mladostnike
pri razvijanju kapacitete za shajanje z afekti, ki jih povzroča njihovo učenje
samostojnosti od staršev (Allen in Land 1999, 330).
Temeljni pomen navezanosti v odraslosti in mladostništvu ni več preživetje, ampak
regulacija afektov. Ta daje ton odraslosti in predstavlja jedro vsakega odraslega
prijateljskega ali intimnega odnosa. Šele prek regulacije afektov postajajo odnosi
ekskluzivni, torej nezamenljivi, vzajemni in hkrati odprti – da vključujejo pogovor o
vseh čutenjih, ki se vzbujajo v odnosu, in da omogočajo spremembe, ki ne ogrožajo
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stika. Strategije regulacije afektov v mladostništvu so zelo podobne strategijam v
otroštvu, le da so v mladostništvu dostopne zavesti, medtem ko v otroštvu pomenijo
organsko odzivanje na svet (Kompan Erzar 2006, 104).

4.3.4 Različna področja življenja in navezanost v mladostništvu

Siegel (1999, navedeno v Kompan Erzar 2006, 106) opisuje, da otroški vzorci prenosa
energije in informacij med dvema osebama organizirajo strategije odnosov, ki se
pokažejo kot vedenjski odzivi na situacije, povezane z navezanostjo. Otrokov um se
prilagodi na specifično emocionalno komunikacijo, ki jo prejme od staršev. V razvoju
se taki vzorci komunikacij utrdijo kot strategije za vedenje v širšem kontekstu odnosov.
Določeni vidiki otroške regulacije afektov (npr. prilagoditev na stres), kognitivni
procesi (npr. spomin in pozornost) in socialna spretnost (tudi odnosi z vrstniki) izhajajo
iz zgodovine navezanosti.
Navezanost, ki jo je oblikoval otrok, igra pomembno vlogo na različnih področjih
njegovega življenja in odraščanja, kar iz raziskav povzemata Edwards in Shannon
(2008, 129), in sicer da varno navezano otroci bolje funkcionirajo na področjih, ki so
pomembna za razvoj zadovoljstva z življenjem (npr. socialne kompetence, izražanje,
pripravljenost za šolo), se bolj zanimajo za socialne stike, ob težavah sošolcem podajo
primernejše nasvete, izkazujejo višje samospoštovanje, višje ocenjujejo svoje
kognitivne zmožnosti in imajo višje sposobnosti za vzpostavljanje in vzdrževanje
prijateljskih odnosov. Verjetno je, da tudi prijateljstva povečujejo otrokove možnosti za
optimalni čustveni in socialni razvoj.
Nickersonova in Nagle (2005, 249) sta preučevala navezanost na starše in prijatelje v
poznem otroštvu in zgodnjem mladostništvu. Otroci so izkazali več zaupanja in poročali
o boljši kvaliteti komunikacije kot mladostniki. Mladostniki so v prijateljskih odnosih
pogosteje kot otroci zadovoljevali potrebo po bližini in varnem zavetju, tako otroci kot
mladostniki pa so kot svojo varno osnovo doživljali svoje starše. Dekleta so poročala o
višjih stopnjah zaupanja, boljši komunikaciji in splošni kvaliteti navezanosti na
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prijatelje kot dečki. Vključitev prijateljev v sistem navezanosti so napovedovali starost,
spol in dožviljanje navezanosti – otroci in mladostniki, ki so odnos s starši doživljali kot
manj varen, so bolj verjetno izbrali vrstnike za zadovoljevanje svoje potrebe po
navezanosti in pripadnosti.
McKay (2015, 184) je preučeval vlogo družinskih dejavnikov pri čezmernem pitju
alkohola pri mladostnikih in ugotovil, da se skupine mladostniških pivcev alkohola in
abstinentov razlikujejo glede na starševska pravila o uživanju alkohola ter glede na
njihovo navezanost tako na starše kot na prijatelje – mladostniki, ki čezmerno uživajo
alkohol, izražajo nizko stopnjo navezanosti na starše ter visoko stopnjo navezanosti na
vrstnike.
Sukys, Lisinskienova in Tilindienova (2015, 1507) so preučevali odnos med
mladostnikovo vključenostjo v športne dejavnosti in navezanostjo na starše in vrstnike.
Mladostniki, ki ne sodelujejo v športnih dejavnostih, imajo v primerjavi z vrstniki
športniki pomembno nižje dosežke na merah navezanosti na starše. Vključenost v šport
pa ni pomembno povezana z navezanostjo na vrstnike, kar kaže, da tesna povezanost z
vrstniki pri športnih aktivnostih še ne napoveduje tudi dejanske večje navezanosti na
vrstnike.

4.4 Navezanost in psihično blagostanje mladostnikov

Raja, McGee in Stanton (1992, 471) so preučevali doživljanje navezanosti na starše in
vrstnike pri mladostnikih ter njihovo psihično blagostanje. Rezultati kažejo, da v
doživljanju navezanosti ni razlik med spoloma, čeprav dekleta poročajo o malo višji
stopnji navezanosti na vrstnike. Prav tako pa imajo dekleta višje rezultate na lestvicah
depresivnosti in anksioznosti, kar kaže na nižjo stopnjo psihičnega blagostanja pri
dekletih v primerjavi z dečki. Nadalje rezultati kažejo, da so bile nižje stopnje
doživljanja navezanosti na starše povezane tudi z nižjim psihičnim blagostanjem.
Mladostniki, ki so doživljaji višje stopnje navezanosti na starše in vrstnike, so poročali
tudi o višji stopnji psihičnega blagostanja. Avtorji zaključujejo, da je doživljanje
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kvalitetne navezanosti v odnosu s starši verjetno povezano tudi z večjim psihičnim
blagostanjem mladostnikov.
Ma in Huebner (2008, 177) sta preučevala povezanost med navezanostjo na starše in
vrstnike ter zadovoljstvom z življenjem v zgodnjem mladostništvu. Rezultati (Ma in
Huebner 2008, 186) kažejo, da je tako navezanost na starše (r = 0,53) kot na prijatelje (r
= 0,34) pozitivno povezana z zadovoljstvom z življenjem, pri čemer je močnejši
prediktor zadovoljstva navezanost na starše. V navezanosti na starše ni razlik med
spoloma, dekleta pa izražajo višje ravni navezanosti na prijatelje kot dečki. Pokazalo se
je tudi, da so mladostniki v zgodnjem mladostništvu bolj navezani na mamo kot na
očeta, pri navezanosti na starše pa se je kot mediatorska variabla pokazala navezanost
na vrstnike, vendar le pri deklicah. Ma in Huebner (2008, 187) pozivata starše in
strokovne delavce, naj bodo pozorni na mladostnike v zgodnjem mladostništvu, saj je
zanje odnos s starši kljub povečani težnji po samostojnosti še vedno zelo pomemben.
Avtorji za povečanje zadovoljstva z življenjem za fante v zgodnjem mladostništvu
priporočajo programe, ki krepijo njihove odnose s starši, za dekleta pa programe, ki
krepijo tako odnose s starši kot tudi z vrstniki.
Schwartz, Mayer, Trommsdorff, Ben-Arieh, Friedlmeier, Lubiewska, Mishra in Peltzer
(2012, 55) so preučevali medkulturne razlike v pomembnosti navezanosti na starše in
prijatelje za zadovoljstvo z življenjem pri mladostnikih. Rezultati (Schwartz et al. 2012,
70) so pokazali povezanost med družinskimi vrednotami in zadovoljstvom z življenjem
pri vseh kulturah. Vendar pa rezultati kažejo tudi, da so vrstniki bolj pomembni za
zadovoljstvo z življenjem mladostnikov v individualističnih kulturah, ki dajejo velik
poudarek neodvisnosti od družine. V kolektivističnih kulturah, kjer so družinske
vrednote zelo pomembne, pa je sprejemanje s strani vrstnikov manj pomembno za
mladostnikovo zadovoljstvo z življenjem. Čeprav obstajajo medkulturne razlike v
povezavah med navezanostjo na starše in zadovoljstvom z življenjem, rezultati kažejo
na univerzalno pomembnost starševske topline in podpore v mladostništvu (Schwartz et
al. 2012, 72). Nadalje rezultati (Schwartz et al. 2012, 73) kažejo, da so dekleta manj
zadovoljna z življenjem kot fantje, mladostniki iz podeželja pa so z življenjem bolj
zadovoljni kot mladostniki iz mesta, s starostjo zadovoljstvo z življenjem ne upada.
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Labilova, Carlo in Raffaellijeva (2000, 45) so preučevali vpliv različnih stopenj
navezanosti na starše in vrstnike na agresivnost, depresijo in anksioznost pri
mladostnikih. V splošnem sta tako navezanost na starše kot na vrstnike povezani z
boljšim psihološkim prilagajanjem pri mladostnikih. Maldostniki, ki imajo dobre
odnose s starši in vrstniki, so manj depresivni, manj agresivni in bolj sočutni.
Mladostniki, ki so ne-varno navezani na starše in vrstnike, izražajo visoko stopnjo
agresivnosti in depresivnosti ter nizko stopnjo sočutja. Mladostniki, ki so varno
navezani na vrstnike ter ne-varno na svoje strarše, izkazujejo boljše psihološko
prilagajanje kot tisti mladostniki, ki so varno navezani na starše ter ne-varno na vrstnike
(Labile, Carlo in Raffaelli 2000, 54). Za mladostnika je pomembno, da ima več figur
navezanosti, in kaže se, da vrstniki kot figure navezanosti postanejo prav tako
pomembni kot starši in tako lahko pripomorejo k mladostnikovemu prilagajanju (Labile,
Carlo in Raffaelli 2000, 56).
Podobno so tudi Oldfield, Humprey in Hebronova (2016, 21) preučevali vlogo
navezanosti na starše in vrstnike ter zadovoljstva s šolo pri mentalnem zdravju
mladostnikov. Bolj varna navezanost na starše in vrstnike in večji občutek povezanosti
so pomembno povezani z nižjimi stopnjami čustvenih težav, pri čemer je varna
navezanost

najmočnejši

prediktor mentalnega zdravja.

Varna navezanost

in

zadovoljstvo s šolo spodbujata tudi prosocialno vedenje mladostnikov, pri čemer je
najpomembnejši prediktor navezanost na vrstnike (Oldfield, Humprey in Heborn 2016,
26). Za zmanjševanje vedenjskih problemov in čustvenih težav so ustrezne intervencije
za krepitev odnosa med starši in mladostniki. Za povečanje prosocialnega vedenja
mladostnikov v šolah so ustrezne intervencije, ki krepijo dobre vrstniške odnose in
povečujejo mladostnikovo zadovoljstvo s šolo, vendar pa taki pristopi niso uspešni za
pomoč pri mentalnem zdravju, ki je povezan z ne-varno navezanostjo na starše
(Oldfield, Humprey in Heborn 2016, 21).
Tudi Guanierijeva, Pontijeva in Francova (2010, 103) so povezanost med navezanostjo
na starše in vrstnike ter zadovoljstvom z življenjem. Avtorice (2010,110) navajajo
izsledke raziskav, ki kažejo, da je navezanost na starše in vrstnike povezana z
mladostnikovim prilagajanjem, varna navezanost pa je povezana z višjo stopnjo
samozavesti ter je močan prediktor za večje zadovoljstvo z življenjem. Rezultati
(Guarnieri, Ponti in Tani 2010, 126) kažejo, da ne-varno navezani mladostniki
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izkazujejo več vedenjskih težav ponotranjanja in pozunanjanja ter doživljajo nižje
stopnje zadovoljstva z življenjem.

4.5 Navezanost in duhovnost

Granqvist in Kirkpatrick (2013, 139) preko pregleda mnogih raziskav povzemata
doprinos teorije navezanosti na področju psihologije religije in duhovnosti. Pogled na
religijo in duhovnost z vidika teorije navezanosti avtorja razdelita na šest teoretičnih
delov: (1) religioznost in duhovnost delujeta podobno kot sistemi navezanosti ter odnos
verujočega posameznika z bogom lahko smatramo kot simbolični odnos navezanosti;
(2) religioznost in duhovnost odražata posameznikove odnose navezanosti; (3) kvaliteta
skrbnosti staršev in varnost navezanosti na starše vplivata na otrokovo dovzetnost za
verske nazore staršev; (4) religija posamezniku nudi nadomestne figure navezanosti
(npr. Bog, Alah, Buda, druga božanstva), ki imajo vlogo pri regulaciji stresa in
zagotavljanja občutka psihološke varnosti; (5) individualne razlike pri »navezanosti na
boga« lahko vplivajo na psihološko prilagoditev in navezanost v drugih (ne-verskih)
vidikih življenja; (6) ne-teistična duhovnost je lahko povezana s teorijo navezanosti
preko posrednih dejavnikov (npr. disociacija, mistična doživetja, občutje niča).
Granqvist in Kirkpatrick (2013, 152) menita, da tak pristop lahko okrepi preučevanja s
podorčja psihologije religije in duhovnosti, ker ponuja organiziran okvir za
konceptualno umestitev različnih teorij (npr. teorije navezanosti) na sistematičen način,
ki pa tudi omogoča raziskovanje religij iz različnih kultur in zgodovinskih obodbij.
Nadalje bomo podrobneje predstavili razvoj posameznikovega odnosa do boga z vidika
teorije navezanosti. Kot že omenjeno, se je Kirkpatrick (1999; v: Pargament in
Mahoney 2005, 648) pri razlagah o razvoju odnosa do boga skliceval na Bowlbyjevo
teorijo navezanosti. Razlaga, da otrokovi mentalni modeli boga verjetno ustrezajo
modelom selfa in drugih, ki nastanejo pri ponavljajočih interakcijah s primarno figuro
navezanosti. Navaja, da mnoge raziskave pri otrocih, mladostnikih in odraslih kažejo na
povezave med kvaliteto navezanosti na boga (varno ali ne-varno navezanost) in
kvaliteto navezanosti na posameznikove starše. Otroci niso »pasivne spužve«, ki samo
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vpijajo duhovna prepričanja svojih staršev. Kirkpatrick podaja dokaze o drugačni
dinamiki, ki oblikuje posameznikov odnos z bogom. Sčasoma ljudje iščejo božansko
kot kompenzacijo za izgubo, nedostopnost ali neprimernost lastne figure navezanosti.
Granqvist in Kirkpatrick (2016, 872) opisujeta dve poti, po katerih se oblikuje
vernikova navezanost na boga in razvoj katere je vzporeden razvoju sistema navezanosti
in kognitivnemu razvoju. Prva pot (pot kompenzacije) je oblikovanje navezanosti na
boga preko izkušenj z nesenzitivnimi skrbniki, kjer se oblikuje ne-varna navezanost. V
takih primerih odnos z bogom postane nadomestni odnos navezanosti, kar pomaga
posamezniku pri regulaciji distresa. Druga pot (pot ujemanja ali podobnosti) poteka
preko izkušenj s senzitivnimi in običajno vernimi skrbniki, kjer se oblikuje varna
navezanost. V takih primerih je vernost socialno ukoreninjena v odnos s starši oz.
skrbniki in odraža generalizacijo notranjih delovnih modelov sebe kot vrednega ljubezni
in drugih kot sposobnih nuditi skrb in ljubezen – ker posameznik tako doživlja starše oz.
skrbnike, to generalizira tudi na boga kot figuro navezanosti.
Erzar in Kompan Erzarjeva (2011, 235) razlagata, da čeprav velja, da podoba boga
odraža notranji delovni model in odnos s straši, velja tudi, da odraža način, kako otrok
prevzame od staršev njihove vrednote in versko držo.
Pargament in Mahoney (2005, 649) opisujeta ugotovitve raziskav, ki so preučevale
doživljanje boga. Posamezniki, ki doživljajo boga kot ljubečo, sočutno in odzivno
figuro, tudi poročajo o višjih ravneh psihičnega blagostanja. Nasprotno pa posamezniki,
ki opisujejo boga kot oddaljenega, strogega, strašnega in kaznujočega, izkazujejo višje
stopnje psihičnega distresa. Nadalje avtorja razlagata, da v drugih raziskavah o
religioznem spoprijemanju posamezniki, ki boga dojemajo kot partnerja v procesu
reševanja problemov, poročajo tudi o boljšem mentalnem zdravju. Tisti posamezniki, ki
svoje probleme pasivno preložijo na boga, predvsem v obvladljivih situacijah,
izkazujejo nizko stopnjo mentalnega zdravja.
Pargament in Mahoney (2005, 649) zaključujeta, da glede na te ugotovitve kaže, da je
pomoč ali škodljivost posameznikovega iskanja božanskega odvisna od tega, kakšnega
boga posameznik odkrije oz. doživlja ter kakšen odnos vzpostavi z bogom. Granqvist in
Kirkpatrick (2013, 148) povzemata ugotovitve raziskav, ki so preučevale povezanost
religioznost in duhovnost z dejavniki psihičnega blagostanja. Posamezniki, ki so svoj
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odnos z bogom opisali, kot to ustreza odnosu varne navezanosti (npr. boga dojemajo kot
toplega in skrbnega), so izražali višje psihično blagostanje, večje zadovoljstvo z
življenjem, večji optimizem, izkazovali so boljše zdravje ter nižjo depresivnost,
anksioznost in osamljenost ter so v stiskah tudi uporabljali bolj pozitivne strategije
spoprijemanja itn.
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5. SOCIALNI ODNOSI V MLADOSTNIŠTVU

Mladostništvo ali s tujko adolescenca (lat. »adolescere« pomeni dozorevati) je razvojno
obdobje med koncem otroštva in začetkom zgodnje odraslosti, torej med približno 11.
oz. 12. ter 22. oz. 24. letom starosti. Zaradi specifičnosti v posameznih obdobjih znotraj
mladostništva to delimo na tri obdobja: zgodnje mladostništvo (do približno 14. leta
starosti), srednje mladostništvo (do približno 17. ali 18. leta starosti) in pozno
mladostništvo (do približno 22. ali 24. leta starosti) (Zupančič 2004, 512).
Siegel (2014, 13) opisuje obdobje mladostništva kot zapleteno, a hkrati čudovito
življenjsko obdobje, ki traja od dvanajstega do štiriindvajsetega leta. Bistvene lastnosti
mladostništva se pojavijo zaradi zdravih in naravnih sprememb v možganih. Siegel
(2014, 17) opredeli naslednje značilne lastnosti mladostnikovih možganov: iskanje
novega (pojavi se zaradi povečane želje po zadovoljstvu v krogotokih mladostnikovih
možganov, kar ustvarja željo po preizkušanju novega in po polnejšem življenju),
vključitev v družbo (povezovanje med vrstniki in sklepanje novih prijateljstev), povečan
čustveni naboj (več volje do življenja) in ustvarjalno raziskovanje s širšim zavedanjem
(nov konceptualni in abstraktni način razmišljanja).
Havinghurst (1972, navedeno v Zupančič 2004, 521) opredeljuje osem temeljnih nalog
v mladostništvu:


Prilagajanje na telesne spremembe: Pomeni sprejemanje in razumevanje
normativnosti hitrih telesnih sprememb, sprejemanje lastnega zunanjega videza
brez pretiranih frustracij, razvoj samostojne skrbi za telo in zdravje, razvoj
strategij za učinkovito telesno delovanje (npr. rekreacija, šport, delo,
vsakodnevne dejavnosti).



Čustveno osamosvajanje od družine in drugih odraslih: Pomeni razvoj čustvene
neodvisnost od odraslih in sočasno oblikovanje vzajemnih odraslih odnosov z
njimi.
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Oblikovanje socialne spolne vloge: Pomeni prevzemanje spolne socialne vloge
(ženske oz. moške), vadenje vedenja v tej vlogi – odvisno od kulturnih norm, ki
to vlogo določajo.



Oblikovanje novih in stabilnih socialnih odnosov z vrstniki: Pomeni oblikovanje
istospolnih prijateljstev, razvoj socialnih spretnosti, sodelovalnega vedenja,
stabilnih vrstniških odnosov, avtonomne medodvisnosti v vrstniški skupini.



Razvoj socialno odgovornega vedenja: Pomeni izbiro in zavzemanje za
družbene vrednote in cilje v pluralistični družbi, ki jim posameznik v svojem
vedenju sledi. To vključuje tudi prevzemanje odgovornosti za druge ljudi in
družbo.



Priprava na poklicno delo: Pomeni opredelitev poklicnih ciljev, poklicno
odločanje, izbiro poklica in izobraževanje za izbran poklic.



Priprava na partnerstvo in družino: Pomeni razvoj socialnih spretnosti v
interakcijah z nasprotnim spolom, pridobivanje podatkov in izkušenj o
partnerskem

življenju,

spoznavanje

in

razumevanje

različnih

vidikov

partnerskega življenja.


Oblikovanje lastne vrednostne usmeritve: Pomeni opredelitev za določene
vrednote, oblikovanje vrednostnega sistema in hierarhije vrednot ter delovanje v
skladu z njimi na področju osebnega življenja.

5.1 Mladostnik in osamosvajanje od staršev

Ena izmed najpomembnejših razvojnih nalog v mladostništvu je osamosvajanje od
staršev in oblikovanje intimnih odnosov z vrstniki (npr. vzajemna in trajna prijateljstva,
partnerska zveza). Čeprav v mladostništvu poraste obseg konfliktov med mladostniki in
starši, je ta majhen do zmeren in ima pozitivno funkcijo v posameznikovem
osamosvajanju. Mladostniki ne zavračajo svojih staršev, temveč od njih želijo nasvete,
zaščito in pomoč, precej pa so jim podobni glede stališč, vrednot in moralnih načel.
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Obseg konfliktov med mladostniki in starši in tako velik, njihova vsebina pa ne tako
pomembna, da bi bili upravičeni govoriti o razkoraku med generacijama (Zupančič in
Svetina, 2004, 589).
Mladostniki imajo v odnosu do staršev včasih izmenično vlogi otroka in odraslega, od
staršev pa izmenično pričakujejo vlogo starša in partnerja, zaradi česar ti odnosi
občasno ustvarjajo vtis ambivalentnosti (Zupančič in Svetina 2004, 591). Zupančičeva
in Svetina (2004, 591) na podlagi slovenskih raziskav razlagata, da se spremeni tudi
način izražanja avtoritete staršev med interakcijo z mladostnikom v primerjavi z
otroštvom. Avtoriteta staršev postaja vse bolj vezana na posebna področja
mladostnikovega življenja, večina staršev pa vse bolj spoštuje mladostnikovo težnjo po
zasebnosti. Mladostnikova komunikacija s starši postaja pa vse bolj selektivna, kar
pomeni, da mladostnik staršem pove izbrane informacije ob izbranem času na izbran
način. Slovenski mladostniki se s starši pogovarjajo predvsem o šolanju (npr. o šolskih
ocenah, učenju, študiju, izbiri poklica), vedenjskih normah, različnih življenjskih
nazorih, idejah, načelih in vrednotah ter o družinskih problemih. Z njimi se redko
pogovarjajo o širših družbenih problemih in smislu življenja, še posebej se izogibajo
pogovoru o spolnosti, zlasti mlajši mladostniki.
Proces individualizacije ima štiri faze glede na posamezno razvojno obdobje in je
prikazan v spodnji tabeli (povzeto po Zupančič in Svetina 2004, 593):

Tabela 4
Razvojne faze individualizacije.
Razvojna faza

Razvojno obdobje

Značilnosti

DIFERENCIACIJA

Pozno otroštvo in
zgodnje mladostništvo

Spoznavanje psihološke različnosti od staršev.
Upad idealizacije staršev.
Dvom in zavračanje stališč, predlogov in
nasvetov staršev.

PRAKTICIRANJE

Zgodnje mladostništvo

Preizkušanje različnega vedenja, stvari ipd. ne
glede na opozorila in nasvete.
Vlogo staršev prevzamejo vrstniki.
Poudarjanje različnosti od staršev.
Prepričanje v lastno vsemogočnost.
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PRIBLIŽEVANJE

Srednje mladostništvo

Ponovno zaupanje v starše, upoštevanje njihove
avtoritete.
Potreba po naklonjenosti staršev.
Ambivalentnost do staršev (težnja po ločevanju
in povezanosti).

USTALITEV

Pozno mladostništvo

Razumevanje sebe in drugih kot neodvisnih,
posebnih, a medsebojno povezanih
posameznikov.
Upad ambivalentnosti.

Sekundarna individualizacija ali osamosvajanje od staršev je proces, skozi katerega se
odnosi med mladostniki in njihovimi starši spremenijo tako, da postanejo mladostniki
na področju vedenja, čustvovanja in vrednot samostojni ter hkrati v odnosu do staršev
ohranijo zaupanje in naklonjenost (Zupančič in Svetina 2004, 592). Nadalje Zupančič in
Svetina 2004, 592) na podlagi raziskav razlagata, da je za uspešno osamosvajanje
mladostnika od družine potrebno ravnovesje med mladostnikovo potrebo po ločitvi in
hkratnim ohranjanjem čustvene povezanosti.
Friedlmeier (1997, navedeno v Zupančič in Svetina 2004, 594) opisuje, da so v procesu
psihološkega osamosvajanja najuspešnejši mladostniki z varnim notranjim modelom
navezanosti na starše in izražajo tudi najmanj ločitvene anksioznosti in potrebe po
zanikanju navezanosti z obema staršema. Težave pa doživljajo mladostniki z
opuščajočim in pretirano vključujočim notranjim modelom navezanosti. Mladostniki z
opuščajočim modelom izražajo močnejšo potrebo po zanikanju navezanosti z mamo in
prijatelji, v odnosu do prijateljev pa pričakujejo več zavračanja kot mladostniki z
varnim modelom navezanosti. Mladostniki s pretirano vključujočim modelom
navezanosti na starša izražajo največ ločitvene anksioznosti v primerjavi z drugima
skupinama mladostnikov in tudi pričakujejo največ zavračanja s strani staršev in
prijateljev.
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5.2 Spremembe v družini v času mladostništva

Naloga družinskega sistema ob prehodu otrok v adolescenco je v prvi vrsti povečati
fleksibilnost sistema, saj že sama starost starejših generacij narekuje, da se med njimi
spletejo dovolj odrasle vezi. Sistem mora ob prehodu v adolescenco hkrati vključiti in
sprejeti otrokove potrebe in želje po neodvisnosti ter potrebe in želje starejše generacije
(starih staršev), ki postajajo odvisni od pomoči drugih, nemočni in potrebni nege na
povsem drugačen način kot otroci. Konkretno bi to pomenilo, da se bo odnos staršev do
otrok v tem obdobju premaknil v smer, ki bo dovoljevala mladostniku, da odhaja iz
družine in se vanjo vrača; starši se bodo soočali s krizo srednjih let, celotna družina pa
se bo združila v skrbi za starejšo generacijo. Tako bosta prisotni želja po avtonomnosti
in potreba po odvisnosti na treh ravneh, pri mladostniku, starših in starih starših. Vse tri
generacije bodo želele imeti avtonomnost, a se bodo ves čas soočale z odvisnostjo. Pri
tem je mladostnik tisti, ki najglasneje izraža napetost med odvisnostjo in avtonomijo in
je ključni izziv družini, da se sooči s svojo novo situacijo in zgradi novo identiteto treh
generacij (Kompan Erzar 2003, 136).
Kompan Erzarjeva (2003, 151) pravi, da je glavna naloga družine z mladostnikom, da
stopi v tok s časom. Nadalje razlaga, da če starša odpreta čustveni svet lastne
»adolescence«, odpreta tudi vrata v svet svojemu mladostniku. V tem pogledu vsaka
poglobitev kateregakoli odnosa v družini pomeni nova vrata in sposobnost za
sprejemanje sprememb kot sprememb in ne zgolj kot izgube. Bolj kot starši zmorejo
spremembo sprejeti kot dobrodošlo in to mladostniku tudi dokažejo s tem, ko oživijo
svoj odnos, začnejo iskati svoj stik in se lahko iskreno zanimajo za mladostnikov svet,
bolj bo mladostnik vesel svojega lastnega odraščanja, bolj bo radoveden in kreativen,
bolj bo varno raziskoval svet (njegove zakonitosti, meje, mehanizme, pravila) ter si
izoblikoval vrednote in samozavest, ki mu bo omogočila, da bo sledil varni poti v svet.
Zupančičeva in Svetina (2004, 596) na podlagi raziskav razlagata, da resda v
mladostništvu postanejo vrstniški odnosi pomembnejši, kot so bili v otroštvu, vendar to
ne pomeni, da družinski člani v mladostnikovem življenju zaradi tega izgubljajo na
pomembnosti. Dejavniki starševstva, ki vplivajo na nadaljnji razvoj mladostnikov, so
zlasti čas, ki ga starši namenijo svojim otrokom, postavljanje meja njihovemu vedenju
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in psihološka povezanost oz. skrbnost do njih. Mladostniki staršev, ki se manj zanimajo
zanje, manj spremljajo njihovo vsakdanje življenje ali le redko postavljajo meje
njihovemu vedenju, so bolj dojemljivi za vrstniške vplive, ki spodbujajo vključevanje v
tvegana vedenja. Podobno tudi Anderman (2012, 49) na podlagi raziskav razlaga, da se
odnosi med otroki in starši v mladostništvu spremenijo, kvaliteta pa je odvisna od
temperamenta staršev in mladostnika, njihovega načina reševanja konfliktov, kvalitete
odnosa med staršema, stila starševstva in vključenosti staršev v šolanje. Za odnos
mladostnik – starši je pomembno tudi ravnovesje med nadzorom, ki ga izvajajo starši, in
avtonomijo, h kateri stremi mladostnik.
Zupančičeva in Svetina (2004, 596) navajata ugotovitve raziskav, ki kažejo, da sta
vključevanje staršev v mladostnikovo življenje in psihološka povezanost z njimi
pomembna procesa za mladostnike vseh starosti, povezujeta pa se tudi z
mladostnikovim učnim uspehom in izobrazbenimi cilji, medtem ko se socialno
nesprejemljivo vedenje in tvegano vedenje mladostnikov povezujeta predvsem s
pomanjkanjem meja, ki jih starši postavljajo mladostnikovemu vedenju. Anderman
(2012, 50) na podlagi raziskav povzema in razlaga, da čeprav obstaja stereotipna
predstava o konfliktnem odnosu med mladostnikom in starši, to ne velja. Mladostniki in
starši v svojem odnosu seveda doživljajo konflikte, vendar se ti nanašajo na
vsakodnevne stvari (npr. domača naloga, hišna opravila, žepnina ipd.) in ne na resnejše
teme (npr. spolnost, alkohol, droge ipd.).
Mladostniki imajo lahko različno kvaliteten odnos z mamo in očetom. Zupančič in
Svetina (2004, 598) navajata tudi ugotovitve raziskav, ki kažejo, da imajo mame na
mladostnike v različnih kulturnih okoljih večji vpliv kot očetje. Z mladostniki več
komunicirajo, v njihovi komunikaciji je prisotnih več intimnih prvin in so bolj vpletene
v vsakodnevne dejavnosti. Prav zato naj bi imeli mladostniki več konfliktov z mamami
kot z očeti, medtem ko se očetje bolj osredotočajo na reševanje problemov, so bolj
zahtevni do mladostnikov in manj pripravljeni na pogajanja. Slovenska raziskava
(Zupančič in Svetina 1995–2000; v: Zupančič in Svetina 2004, 598) pa nasprotno od
ugotovitev tujih raziskav kaže, da mladostniki poročajo o pogostejših konfliktih z očeti
kot z mamami, mame opisujejo kot bolj sodelovalne pri postavljanju pravil dogovorov
kot očete. Nadalje poročajo, da se mame več pogovarjajo s svojimi otroki kot očetje in
med družinskimi konflikti večkrat podprejo želje mladostnikov v primerjavi z očeti.
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Kobak in Herresova (2012, 149) razlagata, da je vez z mamo najbolj tipična in najdlje
trajajoča navezanost, za posameznike pa je tudi v mladostništvu in zgodnji odraslosti
mama pomembna figura navezanosti. Nasprotno je odnos z očetom različen in nanj
vplivajo okoljski in razvojni dejavniki, npr. struktura družine. Vendar pa tudi sicer
velja, da ko posameznik v mladostništvu oblikuje nove odnose navezanosti s prijatelji
ali z intimnim partnerjem, oče bolj verjetno kot mama izgubi vlogo figure navezanosti.

5.3 Mladostnik in sorojenci

Odnos z brati oz. sestrami je prav poseben odnos v posameznikovem življenju. Gre za
čustveno ambivalenten odnos, ki hkrati vključuje tako toplino kot konflikt. Za večino
posameznikov je to tudi eden izmed najdlje trajajočih odnosov v življenju, saj se začne
z rojstvom posameznika oz. sorojenca in se konča s smrtjo. Odnos s sorojenci tudi
močno vpliva na psihično funkcioniranje posameznika, saj oblikuje unikatno in
pomembno okolje, v katerem posameznik razvija socialne in čustvene spretnosti (Buist
et al. 2014, 266).
McGoldrickova (1995, navedeno v Kompan Erzar 2003, 152) razlaga, da je za
mladostnika pomembno, da ohrani stik z brati in sestrami, saj so prav oni
najpomembnejši most med svetom otrok in odraslih. Kompan Erzar (2003, 152)
opisuje, da bratje in sestre mladostniku nudijo varno zavetje v njegovem odraščanju,
lahko so njegovi učenci, ki poslušajo njegovo novo razmišljanje, ga izzivajo in hkrati
sprejemajo, lahko so topli otročki otroštva in igrivosti, od katere se poslavlja in ob njih
vedno znova vrača tja, ne da bi pri tem izgubil svojo avtonomnost. Topel stik med brati
in sestrami v tej dobi postane temelj za odraslo sodelovanje med njimi takrat, ko staršev
ne bo več in ko bodo skupaj lahko sestavili podobo svoje družine in si ustvarili dom v
svetu.
Buistova in sodelavci (2014, 267) povzemajo ugotovitve raziskav, ki kažejo, da dobri
odnosi med sorojenci spodbujajo spodobnosti zdrave regulacije čustev, prosocialno
vedenje, zmanjšujejo tveganje za čustvene in vedenjske probleme. Slabi odnosi s
sorojenci pa so lahko eden izmed dejavnikov, ki vodijo do čustvenih in vedenjskih
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problemov; agresija in sovražnost pa se iz odnosa s sorojenci lahko prenese tudi na
druge otrokove oziroma mladostnikove odnose in tako povečuje tveganje za neprimerno
vedenje. Tudi Buistova in sodelavci (2014, 272) so v longitudinalni medkulturni
raziskavi ugotovili, da so konflikti s sorojenci povezani s pogostejšimi težavami
pozunanjenja, z mladostniki s težavami ponotranjenja (anksioznost, depresija) pa so
občutili manj podpore v odnosih s sorojenci ter so poročali o pogostejših konfliktih s
sorojenci. Zanimivo je tudi, da mladostniki iz kolektivističnih kultur poročajo o večji
povezanosti s sorojenci ter o redkejših konfliktih s sorojenci kot mladostniki iz
individualističnih kultur.
Zupančičeva in Svetina (2004, 599) poročata, da slovenske raziskave kažejo, da se
zaradi močnejše potrebe po zasebnosti v mladostništvu nekoliko povečajo konflikti med
tistimi sorojenci, ki si delijo skupne prostore. Ti konflikti so praviloma omejeni na
vsakodnevne probleme, npr. izposojanje oblačil in drugih predmetov, poslušanje glasbe
ali gledanje televizije, pospravljanje sobe, ali pa se pojavljajo zaradi tega, ker sorojenci
preprosto »težijo«. Seginer (1992, navedeno v Zupančič in Svetina 2004, 599) razlaga,
da več sodelovanja, vzajemne podpore in partnerstva zasledimo med sorojenci z manjšo
starostno razliko in pri parih sorojencev v poznem mladostništvu, pri katerih starejši
sorojenci pogosto prevzamejo vlogo zaupnikov in vedenjskih modelov mlajšim.

5.4 Mladostnik in vrstniki

Zupančičeva in Svetina (2004, 600) navajata ugotovitve raziskav, ki kažejo, da ima
interakcija z vrstniki pomembno vlogo v mladostnikovem razvoju, predvsem pri
njegovem osamosvajanju od primarne družine, oblikovanju identitete, vzorcev
moralnega

presojanja

in

vedenja,

pridobivanju

socialnih

spretnosti,

upadu

mladostniškega egocentrizma, pri vzpostavljanju odnosov z nasprotnim spolom. Tudi
Anderman (2012, 45) poudarja, da so vrstniki za mladostnika pomembni, saj
vsakodnevne interakcije mladostnika z vrstniki vplivajo na mladostnikovo vedenje,
nazore, dosežke in odnose. Mladostniki se združujejo v majhne skupine vrstnikov, ki
imajo podobne interese, kar imenujemo klike. Vrstniške skupine v času mladostništva
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postajajo vedno bolj stabilne, skupni interesi skupine pa imajo pomemben vpliv na
mladostnikove odločitve.
Druženje z vrstniki predstavlja socialni kontekst, v katerem mladostnik v primerjavi z
otroki preživlja več prostega časa. V mladostništvu postanejo odnosi z vrstniki
pomembnejši kot v otroštvu, saj vrstniška skupina postane mladostniku referenčna.
Nanjo je mladostnik močno čustveno navezan, v njej zadovoljuje mnoge svoje potrebe,
se z njo identificira ipd. Čeprav vrstniki na mladostnike vplivajo z vedenjem, videzom,
preživljanjem prostega časa, komunikacijo, družabnostjo, izbiro prijateljev, pa imajo
starši večji vpliv glede pomembnejših vprašanj (npr. glede šolanja, izbire poklica)
(Zupančič in Svetina, 2004, 600).
Conger (1991, navedeno v Zupančič in Svetina 2004, 600) razlaga, da mladostnikom
odnosi z vrstniki služijo kot prototip odraslega vedenja na področju vsakdanjega
življenja. Tisti mladostniki, ki ne uspejo vzpostaviti zadovoljivih odnosov z vrstniki do
obdobja zgodnje odraslosti, imajo v nadaljevanju svojega življenja značilno več težav
kot mladostniki, ki so uspeli oblikovati kakovostne vrstniške odnose. Raziskave kažejo,
da je verjetno prav kakovost vrstniških, zlasti prijateljskih odnosov v mladostništvu
najboljši napovednik posameznikovega prilagajanja v odraslosti.

5.4.1 Mladostnik in prijatelji

Conger (1991, navedeno v Zupančič in Svetina 2004, 605) razlaga, da imajo
prijateljstva prav posebno mesto v mladostnikovem življenju in so v primerjavi s
prijateljstvi v drugih razvojnih obdobjih najbolj čustveno intenzivna in intimna.
Temeljijo na večji medsebojni odprtosti, odkritosti, zaupanju, vzajemnosti kot v
otroštvu in v odraslosti. Mladostnik se bolj zaveda sebe in se je namerno pripravljen
spreminjati, pri čemer mu pomaga prijatelj. Skupaj z njim tudi spreminja svoja
zanimanja, razvija socialne spretnosti in se uči učinkovito izražati svoje zamisli.
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Prijateljski odnosi v mladostništvu, ki trajajo že nekaj let, so pravzaprav lahko smatrani
za odnose navezanosti. V vrstniških odnosih, ki postanejo prijateljski odnosi, se namreč
kažejo značilnosti odnosa navezanosti – mladostnik aktivno pogreša prijatelja, ko sta
ločena, ter doživlja in izraža veselje in pozitivna čustva, ko se ponovno srečata. Vez z
dobrim prijateljem lahko nudi mladostniku možnosti za samorazkrivanje in raziskovanje
njegove porajajoče se identitete ter možnost, da preizkusi, ali se lahko zanese na svoje
prijatelje. Prav tako v prijateljskem odnosu mladostnik razvija sposobnosti poslušanja in
podpore drugim, kar je zanj izkušnja v skrbi za drugega (Kobak in Herres 2012, 137).
Berndt in Perry (1990, navedeno v Zupančič in Svetina 2004, 605) ugotavljajo, da si
mladostniki za prijatelje praviloma izberejo tiste posameznike, ki so jim podobni po
osebnostnih značilnostih, stališčih, prepričanjih, interesih, načinu preživljanja prostega
časa in izobrazbenih ciljih. Skozi pogosto in intenzivno interakcijo prijatelji vplivajo
drug na drugega in si lahko postajajo še bolj podobni. Youniss in Smolar (1985,
navedeno v Zupančič in Svetina 2004, 605) poročata, da tako fantje kot dekleta
opisujejo prijatelja kot posameznika, ki je vedno pripravljen na odprt in odkrit pogovor,
vreden zaupanja, zanesljiv vir opore v kakršnihkoli težavah, posluša drugega (tudi, če se
z njim ne strinja), s katerim si lahko delijo svoja »prava« čustva, interese in stališča ter s
katerim si izmenjujejo nasvete. Uletova (1995, navedeno v Zupančič in Svetina 2004,
605) poroča, da so pri oblikovanju prijateljstva med mladostniki najpomembnejše
moralne in osebnostne značilnosti vrstnikov, precej manj pa sta pomembna njihov
socialni položaj ali politično prepričanje. Za večino sodelujočih mladostnikov so pri
potencialnih prijateljih pomembne moralne značilnosti (npr. poštenost), za polovico je
pomembna inteligentnost, za tretjino zanimanje za glasbo, šport in zabavo. Izobrazba,
narodnostna pripadnost, religija, socialni izvor in politično prepričanje so po mnenju
večine slovenskih mladostnikov nepomembni pri sklepanju prijateljstev. Puklekova
(2000, navedeno v Zupančič in Svetina 2004, 606) razlaga, da tako kot to velja za
vrstniške družbe, tudi stališča, vrednote in želje, ki se med mladostniki izoblikujejo v
kontekstu njihovih prijateljstev, niso nekompatibilne s stališči, vrednotami in željami
staršev, temveč med njimi obstaja precejšnje prekrivanje, zlasti na dologoročno
pomembnih področjih mladostnikovega življenja.
Zupančičeva (1997, navedeno v Zupančič in Svetina 2004, 606) poroča, da se kakovost
prijateljstev nekoliko razlikuje glede na spol in starost mladostnikov. Najbolj intimna in
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intenzivna so prijateljstva v srednjem mladostništvu, nato postajajo vse bolj samostojno
medodvisna. Conger (1999, navedeno v Zupančič in Svetina 2004, 606) razlaga, da so v
primerjavi s poznim otroštvom v mladostniških prijateljstvih bolj poudarjeni vzajemno
razumevanje, medsebojno zaupanje, empatija, čustvena angažiranost, pa tudi moralne
vrline (npr. lojalnost, poštenost, odgovornost). Navedene značilnosti pridobivajo na
intenziteti od zgodnjega mladostništva do obdobja srednjega mladostništva, v poznem
pa upadeta zlasti intenzivnost čustvene povezanosti in težnja po popolni intimnosti s
prijateljem. V celotnem obdobju mladostništva prevladujejo istospolna prijateljstva, s
starostjo pa nekoliko naraščajo tudi nasprotnospolna, ki nimajo značaja partnerstva.
Nadalje Zupančič in Svetina 2004, 606) navajata ugotovitve raziskav, ki kažejo, da so
dekliška prijateljstva glede na starost mladostnikov bolj intimna in vzajemna kot
fantovska, ki so številčnejša. V dekliških prijateljstvih je bolj izražena potreba po
vzajemni skrbnosti in bolj prisoten strah pred izgubo prijateljice, medtem ko dajejo
fantje več poudarka sami prisotnosti prijatelja. Pomembno jim je, da imajo stalnega
spremljevalca oziroma nekoga, s katerim si delijo zanimanja in skupaj z njim opravljajo
različne dejavnosti.
Conger (1991, navedeno v Zupančič in Svetina 2004, 607) opisuje, da so odnosi z
vrstniki, zlasti prijateljstva, do srednjega mladostništva navadno omejeni na istospolne.
V poznem otroštvu posameznik najde vrstnike, ki so mu podobni po zanimanju,
preferencah, spretnostih ipd., med predstavniki istega spola. V obdobju hitrih telesnih in
fizioloških prememb (v puberteti) mladostniki še bolj izrazito navezujejo socialne stike
z istospolnimi vrstniki, s katerimi kot s sebi podobnimi komunicirajo o teh
spremembah, njihovih pozitivnih in negativnih vidikih ter se skupaj spoprijemajo s
prijetnimi in neprijetnimi izkušnjami.

5.5 Mladostnik in vera

Reich (2012, 431) razlaga, da večina teoretikov religiozni razvoj opisuje preko
razvojnih stopenj ter s predpostvako, da to velja za vse ljudi (kot npr. za kognitivni
razvoj). Vendar pa ima religiozni razvoj svoje posebnosti in se razlikuje od razvoja na
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drugih področjih, saj poteka različno pri vsakem posamezniku in tudi ni nujno, da vsi
posamezniki dosežejo končno stopnjo religioznega razvoja. Avtor pri tem opozori, da je
pomembno jasno opredeliti sam pojem »religiozni ali verski razvoj« – ali gre samo za
razumevanje religioznih tekstov in vsebin ali pa gre tudi za razvoj podobe boga in
razvoj posameznikovega odnosa do boga.
Reich (2012, 432) opisuje različne pritope k opisu religioznega razvoja (npr.
vzhodnoevropejski, judovski, krščanski, islamski) ter natančneje opiše teorije verskega
razvoja Ronalda Goldmana, Jamesa W. Fowlerja, Fritza K. Oserja in Paula Gmünderja.
Teoretiki se pri oblikovanju teorij religioznega razvoja opirajo na Piagetovo teorijo
razvoja mišljenja ter Kohlbergovo teorijo moralnega razvoja. Reich (2012, 434) opisuje,
da sta Osner (pedagog in psiholog) in Gmünder (teolog) oblikovala teorijo religiozne
presoje (ang. »religious judgment«), ki je analogna Kohlbergovi teoriji moralnega
razvoja, in ima pet razvojnih faz. Heinz (2012, 168) opisuje, da Fowler (teolog), ki je
svojo teorijo verskega razvoja utemeljil na Piagetovi teoriji razvoja mišljenja, verski
razvoj deli na pet razvojnih faz (intuitivno verovanje, mitično dobesedno verovanje,
sintezno konvencionalno verovanje, individualno refleksivno verovanje) in dve dodatni
razvojni fazi (povezovalno verovanje oz. »conjunctive faith« in prinašaje vere med
druge ljudi oz. »universilazing faith«).
V spodnjih tabelah sta prikazani omenjeni teoriji verskega razvoja avtorjev Osnerja
Gmünderja ter Fowlerja.

Tabela 5
Stopnje razvoja »religioznega presojanja« po Osnerju in Gmünderju (1968; povzeto po
Reich 2012, 435).
Stopnje razvoja

Opis posameznikovega religioznega presojanja

PRVA
STOPNJA

Bog (ali nadnaravno bitje) posameznika varuje ali mu pošlje bolezen, stisko, nesrečo,
srečo, veselje. Bog vpliva na posameznika in na druge ljudi. Volja Boga mora biti
vedno izpolnjena, sicer je odnos z Bogom uničen.

DRUGA
STOPNJA

Na Boga (ali nadnaravno bitje) lahko posameznik vpliva preko prošenj, molitev,
sledenja verskim pravilom, daritvami itn. Če posameznik sledi Bogu in njegovim
pravilom, opravi njegove preizkušnje, se bo Bog vedel kot ljubeč in zvest oče in
posameznik bo zato srečen, zdrav in uspešen. Posameznik lahko sledi Bogu, lahko pa
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se odloči tudi drugače, saj ima svobodno voljo.
TRETJA
STOPNJA

Posameznik prevzema odgovornost za svoje življenje in odločitve sprejema s
svobodo, z upanjem in občutkom smisla. Bog (ali nadnaravno bitje) pa je odsoten,
ima svoje področje delovanja, posameznik pa svojega. Bog ima svojo svobodo in ni
odgovoren za nesreče pri posamezniku in drugih ljudeh.

ČETRTA
STOPNJA

Obstaja posredni odnos z Bogom (ali nadnaravnim bitjem). Posameznik še vedno
prevzema odgovornost za svoje življenje, vendar se sprašuje o smislu in Božjem
načrtu. Obstoj Boga razume kot pogoj za človkovo svobodno voljo, neodvisnost itn.

PETA
STOPNJA

Bog (ali nadnaravno bitje) se pojavlja v vsaki posameznikovi odločitvi, vendar je
hkrati transcendenten. Bog postane očiten v zgodovini in v odkritjih. Bog je presežen
in hkrati udejanjen. Ta celostna integracija razumevanja Boga omogoča univerzalno
solidarnost z vsemi človeškimi bitji.

Tabela 6
Stopnje verskega razvoja po Fowlerju (1981, povzeto po Pesjak 2015, 7–11).
Starostno
obdobje

Opis verskega vedenja in doživljanja

0. stopnja
INTUITIVNO
PROJEKTNO
VEROVANJE

0–6
let

Otroška vera je zaznamovana s fantazijo, posnemanjem in z močnim
vzorom odraslih oseb. Otroci intuitivno odkirvajo smisel, so sposobni
intuitivno ali s posnemanjem vzpostavljati zaupanje in verske simbole
razumejo magično. Ne glede na vernost v družini, si otroci sami oblikujejo
podobe o bogu. Ta stopnja je usmerjena k skrivnosti in vidnim znamenjem
moči, ki jih otroci lahko oblikujejo v globoke podobe, ki jim pomagajo ali
pa jih zavirajo pri njihovem čustvenem in razumskem prizadevanju v veri.

1. stopnja
MITIČNO
DOBESEDNO
VEROVANJE

7–12
let

Verska prepričanja, simbole in moralne zapovedi otroci razumejo
dobesedno. Odprti so za preprosto pripovedno in simbolno govorico, ki jim
odgovarja na njihova vprašanja. Otroci preidejo preko intuitivnega k
linearnemu razumevanju sveta in življenja ter zavestno gradijo na
pripadnosti skupini in občestvu. Razlikujejo med naravnim in
nadnaravnim, vendar ima njihov bog še vedno antropomorfni značaj, ki
dobro plačuje in krivično kaznuje.

2. stopnja
SINTEZNO
KONVENCIONALNO
VEROVANJE

11–18 let

Mladostniki si v tem obdobju izoblikujejo svoj sistem vrednot, norm, drž
in podob, ki se dotikajo vprašanj o njihovi identiteti, enkratnosti in
drugačnosti. Kar izoblikujejo, jemljejo za svoje. Ker tega še ne reflektirajo,
so konformistični, neproblematični in se z lahkoto prilagajajo družbi in
religioznim
institucijam,
katerim
pripadajo.
Proti koncu obdobja imajo izoblikovane vrednote in ideologijo, ki se
razširi čez meje njihove družine, saj se srečujejo z različnimi mnenji,
pogledi ter se soočajo s seboj in svojimi vprašanji. Hkrati si želijo
prilagajati drugim, kar jih vodi v ambivalentno stanje, dvoboj med dobrim
in slabim. Podoba boga ni več antropomorfna, temveč temelji na
komponentah odnosov, kot so prijateljstvo, tolažba, vodenje in
spremljanje. Mnogi posamezniki, ki svojega verskega razvoja ne
nadgradijo, ostanejo na tej stopnji.

3. stopnja
INDIVIDUALNO

Nad

Ta stopnja se običajno ne začne pred 17. ali 18. letom, mnogi posamezniki
pa jo dosežejo šele sredi tridesetih ali celo štiridesetih let. Mladi odrasli so

Stopnje
razvoja

verskega
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REFLEKSIVNO
VEROVANJE

18 let

pred izzivom, saj morajo svoje vrednote in pričakovanja kritično preveriti
in jih postaviti na pravo in smiselno mesto. To dosežejo tako, da začnejo
namesto zunanji avtoriteti zaupati tisti notranji in tako ponotranjijo podobo
boga, ki je v njih samih. Pojavi se višja perspektiva, ob kateri posameznik
preverja svoja prepričanja in odnose, kar mu pomaga dosegati notranje
ravnovesje in novo stopnjo notranje avtonomije. Čeprav posamezniku
mnenja drugih še vedno veliko pomenijo, se zanaša na notranje
orientacijske točke, preko katerih postane odgovoren za svoje izbire in
odločitve.

Streib (2012, 169) razlaga, da je Fowlerjeva teorija verskega razvoja spodbudila mnoge
raziskovalce s področja teologije, verskih študij in psihologije religije k raziskovanju
verskega razvoja. Zanimive so ugotovitve raziskav, ki se ukvarjajo s povezanostjo med
religioznostjo in psihičnim blagostanjem mladostnikov (kar smo predstavili v poglavju
3.6) ter vlogo družine, vrstnikov in verske skupnosti pri religioznem razvoju otrok in
mladostnikov.
Levarjeva (2012, 31) povzema Skobernetovo razlago, da se mladostnik z vero seznani
že v zgodnjem otroštvu, če izhaja iz verne družine. Skozi opazovanje dogajanja ob
verskih praznikih in v vsakdanjem življenju se mu postopoma predstavi vera.
Mladostniki, ki sprejmejo vero svojih staršev ali ateizem, lahko svoj verski nazor
spremenijo, ko se seznanijo z različnimi religijami med odraščanjem, v šoli, v medijih,
preko prijateljev ali predstavnikov verskih skupnosti. Posameznik med odraščanjem
sprejme tisti svetovni nazor, ki mu je bližji, in mu sledi. Boyatzis (2012, 156) razlaga,
da čeprav je družina pomembna za razvoj vernosti pri otroku in mladostniku, socialnoekološki model predvideva, da so pomembna tudi druga okolja. Boyatzis (2012, 156)
nato navja ugotovitve raziskav, ki kažejo, da imajo mladostniki, ki se opisujejo za bolj
verne, tudi starše in prijatelje, ki se prav tako opisjujejo za bolj verne osebe. Pomembni
dejavniki, ki napovedujejo vernost pri mladostnikih, so materina vernost, versko
izobraževanje v otroštvu ter udeleževanje verskih obredov skupaj z vrstniki v obdobju
mladostništva. Prav tako je pomemben dejavnik tudi pomembnost vere v šoli oziroma v
okolju, kjer se nahajo mladostnik in njegovi vrstniki.
Blakeneyeva in Blakeney (2012, 131) obdobje mladostništva opisujeta kot obdobje
iskanja smisla. Mladostnik se sprašuje po smislu vsakodnevnih stvari kot tudi po smislu
življenja (npr.: Ali obstaja višja sila? Ali je vse samo naključje? Kako smo nastali? Kam
gremo? Kako vemo, kaj je res? Kakšen je smisel življenja? itn.). Duhovno prebujenje,
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doživljanje duhovnega klica in predanost veri so bolj značilni za obdobje poznega
mladostništva. Mladostniki iščejo odgovore na vprašanja smisla preko tradicionalnih in
tudi netradicionalnih poti, nekateri celo preko za zdrav razvoj škodljivih poti (npr.
zloraba drog in alkohola), saj se iskanje smisla ne izraža samo skozi duhovnost.
V diplomskem delu je Levarjeva (2012, 57) preučevala izražanje verskih čustev pri
slovenskih dijakih in rezultati kažejo, da se je večina sodelujočih dijakov opredelila kot
verne (kot ateiste se jih je opredelilo 6 %), vero pa so jim večinoma predstavili njihovi
starši in sorodniki. Čeprav večini dijakov vera ne predstavlja načina življenja, slabi
polovici predstavlja oporo v času krize in mnogi upoštevajo zapovedi svoje vere v
vsakdanjem življenju. Tudi pred večjimi preizkušnjami (npr. ocenjevanje znanja,
bolezen ipd.) izražajo vero v obliki molitve, večina (71 %) pa jih meni, da bi v veri
iskali oporo ob težjih boleznih in življenjskih preizkušnjah.

73

6.

OTROCI

IN

MLADOSTNIKI

S

POSEBNIMI

POTREBAMI

V zadnjem teoretičnem poglavju bomo opredelili otroke in mladostnike s posebnimi
potrebami ter opisali posebnosti pri njihovem šolanju, doživljanju in družinski dinamiki.
Ker je sicer tema obsežna, bo pregled omejen na otroke in mladostnike, ki se šolajo v
redni osnovni šoli, saj smo take otroke tudi vključili v raziskavo.

6.1 Skupine otrok s posebnimi potrebami

Med učenci slovenskih osnovnih šol so tudi učenci, ki so z odločbami po Zakonu o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZOUP-1, Ur. l. RS. 58/2011) opredeljeni kot
učenci s posebnimi potrebami. Zakon opredeljuje devet skupin otrok s posebnimi
potrebami: (1) otroci z motnjami v duševnem razvoju, (2) gluhi in naglušni otroci, (3)
slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije, (4) otroci z govornojezikovnimi motnjami, (5) gibalno ovirani otroci, (6) otroci s primanjkljaji na
posameznih področjih učenja, (7) dolgotrajno bolni otroci, (8) otroci s čustvenimi in
vedenjskimi motnjami ter (9) otroci z avtističnimi motnjami.
Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s
posebnimi potrebami (Vovk-Ornik 2015) natančno opišejo in opredelijo posamezno
skupino otrok s posebnimi potrebami:
1) Otroci z motnjami v duševnem razvoju: Motnja v duševnem razvoju je nevrološko
pogojena razvojna motnja, ki nastopi pred dopolnjenim osemnajstim letom starosti
in se kaže v pomembno znižanih intelektualnih sposobnostih in odstopanjih
prilagoditvenih spretnosti. Glede na stopnjo motnje v duševnem razvoju ločimo
otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko motnjo v duševnem razvoju (Vovk-Ornik
2015, 6). Otroci z motnjami v duševnem razvoju se po Zakonu o usmerjanju otrok s
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posebnimi potrebami (ZOUP-1, Ur. l. RS. 58/2011) šolajo na šolah s prilagojenim
programom in torej ne v rednih osnovnih šolah.
2) Slepi in slabovidni otroci ter otroci z okvaro vidne funkcije: To so otroci, ki imajo
zmanjšano ostrino vida, zoženo vidno polje ali okvaro vidne funkcije. Merilo za
oceno vidnega polja je izvid perimetrije. Glede na obseg težav ločimo slabovidne
otroke (in te na zmerno slabovidne otroke in težko slabovidne otroke), slepe otroke
(in te na slepe otroke z ostankom vida, sklepe otroke z minimalnim ostankom vida
in popolnoma slepe otroke) in otroke z okvaro vidne funkcije, ki so izražene kot
posledica obolenja in/ali delovanja osrednjega živčevja (Vovk-Ornik 2015, 8–9).
Slepi, slabovidni otroci in otroci z okvarami vidne funkcije se po Zakonu o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZOUP-1, Ur. l. RS. 58/2011) šolajo na
rednih osnovnih šolah, če tako presodi komisija za usmerjanje otrok s posebnimi
potrebami, sicer pa se šolajo npr. v Zavodu za slepo in slabovidno mladino
Ljubljana oziroma na šolah s prilagojenim programom.
3) Gluhi in naglušni otroci: Naglušni otrok ima povprečno izgubo sluha na govornem
področju na frekvencah od 500 do 4000 Hz manj kot 110 dB, gluhi otrok pa več kot
110 dB. Glede na obseg težav ločimo naglušne otroke (in te na otroke z lažjo izgubo
sluha in otroke z zmerno izgubo sluha) ter gluhe otroke (in te na otroke z najtežjo
izgubo sluha in otroke s popolno izgubo sluha) (Vovk-Ornik 2015, 12–14). Gluhi in
naglušni otroci se po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZOUP-1,
Ur. l. RS. 58/2011) šolajo na rednih osnovnih šolah, če tako presodi komisija za
usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, sicer pa se šolajo npr. v Zavodu za gluhe
in naglušne Ljubljana oziroma na šolah s prilagojenim programom.
4) Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami: To so otroci, ki imajo zmanjšano zmožnost
usvajanja, razumevanja, izražanja in/ali smiselne uporabe govora, jezika in
komunikacije. Odstopanja na teh področjih pomembno vplivajo na otrokovo
vsakodnevno sporazumevanje in učenje, sicer pa imajo nebesedne sposobnosti
običajno boljše razvite od besednih. Motnje se pojavijo na kontinuumu (lažja,
zmerna, težja in težka motnja v govornem razvoju) na enem ali več področjih
(pragmatika, semantika, sintaksa, fonologija, artikulacija in fluentnost govora)
(Vovk-Ornik 2015, 15–18). Glede na obseg govorno-jezikovnih težav se otroci z
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govorno-jezikovnimi motnjami po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami (ZOUP-1, Ur. l. RS. 58/2011) usmerijo v šolanje v redni šoli ali drugi
primerni ustanovi.
5) Gibalno ovirano otroci oz. otroci z zmanjšanimi možnostmi gibanja imajo prirojene
ali pridobljene okvare gibalnega aparata, centralnega ali perifernega živčevja.
Posledično imajo težave pri vključevanju v šolske dejavnosti in sodelovanju. Glede
na gibalno oviranost razlikujemo otroke z lažjo, zmerno, težjo in težko gibalno
oviranostjo (Vovk-Ornik 2015, 19–20). Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami (ZOUP-1, Ur. l. RS. 58/2011) se glede na priporočila komisije za
usmerjanje usmerjajo v šolanje v redni osnovni šolo ali v šoli s prilagojenim
programom (npr. CIRIUS v Kamniku).
6) Dolgotrajno bolni otroci so tisti, katerih bolezen ne izzveni najmanj v treh mesecih.
Dolgotrajna bolezen lahko v določenem obdobju miruje, lahko pa pride do njenih
ponovnih zagonov. Med take bolezni spadajo kardiološke, endokrinološke,
gasteroenterološke, alergološke, revmatološke, nefrološke, plumološke, onkološke,
hematološke, dermatološke, psihiatrične in nevrološke bolezni ter bolezni imunskih
pomanjkljivosti. Otrok je opredeljen kot dolgotrajno bolan s postavljeno diagnozo
zdravnika specialista določenega področja. Kot otrok s posebnimi potrebami je
usmerjen, če je ugotovljeno, da bolezen, zdravljenje ali morebitne posledice obojega
pomembno vplivajo na otrokovo funkcioniranje v vzgojno-izobraževalnem procesu,
na njegovo uspešnost in učinkovitost (Vovk-Ornik 2015, 21). Glede na obseg
bolezni se po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZOUP-1, Ur. l.
RS. 58/2011) in mnenju komisije za usmerjanje usmerijo v šolanje v ustreznem
programu, npr. šolanje v redni osnovni šoli z določenimi prilagoditvami.
7) Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja so otroci, ki imajo težjo
obliko specifičnih učnih težav, pri katerih se zaradi znanih ali neznanih motenj ali
razlik

v

delovanju

centralnega

živčnega

sistema

kljub

povprečnim

ali

nadpovprečnim intelektualnim sposobnostim pojavijo izrazite težave pri branju,
pisanju, pravopisu in/ali računanju (npr. disleksija, disortografja, specifične
aritmetične učne težave in diskalkulija, disgrafija, neverbalne motnje učenja,
dispraksija itn.). Pojavijo se tudi zaostanki v razvoju in/ali motnje pozornosti,
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pomnenja, mišljenja, koncentracije, komunikacije, socialnih sposobnostih in/ali
emocionalenga dozorevanja. Primanjkljaji vplivajo na kognitivno predelovanje
besednih in nebesednih informacij, ovirajo usvajanje in avtomatizacijo šolskih
veščin ter vse življenje vplivajo na učenje in vedenje. So notranje narave in niso
primarno pogojeni z neustreznim poučevanjem ali drugimi okoljskimi dejavniki,
okvarami, telesnimi ali duševnimi motnjami, čeprav se lahko pojavljajo skupaj z
njimi (Vovk-Ornik 2015, 23–24). Glede na vrsto in obseg primanjkljaja na
posameznih področjih učenja se po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami (ZOUP-1, Ur. l. RS. 58/2011) in mnenje komisije za usmerjanje otroci
usmerijo v ustrezen program, običajno v program redne osnovne šole s prilagojenim
izvajanjem.
8) Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami: V to skupino usmerjamo otroke, pri
katerih so spremembe v čustvenem odzivanju in/ali vedenju prisotne dalj časa in
odstopajo od razvojno pričakovanih, normativnih vzorcev čustvovanja in/ali vedenja
(npr. povečana ali zmanjšana intenziteta čustvenih odzivov, nekontrolirano ali
iracionalno vedenje in/ali čustvovanje). Motnje se pojavljajo v najmanj dveh okoljih
ter pomembno ovirajo otrokovo učinkovitost in prilagajanje na različnih področjih
(npr. učni uspeh, socialni odnosi, prilagajanje šolskim pravilom, skrb zase). Pogosto
otroci tudi nimajo zadostnih varovalnih dejavnikov v svojem primarnem in širšem
socialnem okolju, praviloma pa se čustvene-vedenjske motnje pojavljajo tudi skupaj
s primanjkljaji na drugih področjih otrokovega funkcioniranja (npr. z motnjami
pozornosti in koncentracije, govorno-jezikovnimi motnjami, motnjami avtističnega
spektra). Čustveno-vedenjske motnje razporejamo v spekter ter v tri osnovne
skupine: čustvene motnje, vedenjske motnje ter čustveno-vedenjske motnje (VovkOrnik 2015, 32–33). Glede na vrsto in obseg primanjkljaja na posameznih področjih
učenja se po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZOUP-1, Ur. l. RS.
58/2011) in mnenju komisije za usmerjanje otroci s čustveno-vedenjskimi motnjami
usmerijo v ustrezen program, običajno v program redne osnovne šole s prilagojenim
izvajanjem ali v vzgojni zavod.
9) Otroci z avtističnimi motnjami izkazujejo primanjkljaje, ovire oz. motnje na
področjih socialne komunikacije in socialne interakcije (npr. težave v komunikaciji,
težave pri vzpostavljanju in vzdrževanju odnosov), vedenja, interesov in aktivnosti
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(npr. ponavljajoča in stereotipna gibanja, neobičajna uporaba predmetov, stereotipen
in ponavljajoč govor, nagnjenost k rutinam, rigidnost v mišljenju in vedenju,
preokupiranost z interesnim področjem, neobičajni odzivi za senzorne dražljaje).
Taki primanjkljaji se pokažejo v zgodnjem otroštvu in pomembno vplivajo na
otrokovo funkcioniranje na socialnem in izobraževalnem področju. Težave otrok z
avtističnimi motnjami se na posameznih področjih izkazujejo v različnih stopnjah in
v različnih kombinacijah intenzitet in povzročajo slabo prilagodljivost zahtevam
socialnega okolja ter pomenijo pomembno oviro pri socialnem vključevanju in
razvoju samostojnosti (Vovk-Ornik 2015, 36).
Med osnovnošolsko populacijo je že 6,2 % otroka s posebnimi potrebami, ki so
integrirani v redne programe osnovne šole (Statistični urad RS 2013), med njimi pa
prevladujejo otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja.

6.2 Izobraževanje otrok s posebnimi potrebami v redni osnovni šoli

Za vzgojo in izobraževanje učencev s posebnimi potrebami v času osnovnošolskega
izobraževanja so poleg splošnih načel pomembna še nekatera druga načela, npr. načelo
integracije, načelo zagotovitve ustreznih pogojev, načelo enakih možnosti s hkratnim
upoštevanjem drugačnosti otrok in mladostnikov, načelo vključevanja staršev v proces
vzgoje in izobraževanja, načelo individualiziranega pristopa z diferenciranimi in
individualiziranimi programi, načelo pravočasne usmeritve v ustrezen program vzgoje
in izobraževanja, načelo interdisciplinarnosti (Kavkler 2003, 3).
Skladno z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (36. člen ZOUP-1, Ur. l.
RS. 58/2011) ravnatelj šole, ki jo obiskuje otrok s posebnimi potrebami, imenuje
strokovno skupino. Sestavljajo jo strokovni delavci šole in drugi strokovnjaki, ki
sodelujejo pri izvajanju programa vzgoje in izobraževanja za posameznega učenca s
posebnimi potrebami.
Strokovna skupina v sodelovanju s starši pripravi individualiziran program.
Individualizirani program (IP) je načrt individualizacije vzgojno-izobraževalnega dela
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posameznega učenca. Je osnovno vodilo učiteljev in staršev pri zadovoljevanju potreb
učenca in je tako zanj enako pomemben kot učni načrt (Košir, Bužan, Hafner, Lipec
Stopar, Masedoni Lukšič, Magajna in Rovšek, 2011, 294). Posledica motenj oz.
primanjkljajev namreč niso nižji ali drugačni učni dosežki, temveč posebne vzgojnoizobraževalne potrebe. Te potrebe moramo upoštevati pri načrtovanju ciljev v VIZ
procesu, ki so posebej opredeljeni v individualiziranem programu. Prav tako moramo te
vzgojno-izobraževalne potrebe upoštevati pri izvajanju pouka in pri načinih preverjanja
in ocenjevanja znanja (Košir et al., 2011, 239)
Z individualiziranim programom se določijo oblike dela na posameznih področjih oz.
predmetih, način izvajanja dodatne strokovne pomoči, prehajanje med programi ter
potrebne prilagoditve pri organizaciji, preverjanju in ocenjevanju znanja, napredovanju
in časovni razporeditvi pouka. Z vsemi predvidenimi prilagoditvami naj bi otroku s
posebnimi potrebami omogočili doseči vsaj minimalne cilje in standarde znanja razreda,
v katerega bo vključen (Kavlker 2003, 3). Pomembno je tudi razumeti, da ure dodatne
strokovne pomoči niso inštrukcije, temveč so način, da se učencu snov predstavi na
njemu najbolj primeren in razumljiv način, s pomočjo konkretnih ponazoril in ostalih
didaktičnih materialov. Namenjene so tudi spoznavanju lastnega učnega stila in metod
za učinkovitejše učenje doma. Zmotno je prepričanje, da se otroku, ki prejema dodatno
strokovno pomoč, ni treba več učiti doma (Kesič Dimic 2008, 4).
Prilagoditve, ki so omogočene učencem s posebnimi potrebami, so npr. prilagoditve
prostora (npr. prilagojen sedežni red, poseben »tihi kotiček«, učilnica za individualni
pouk, ipd.), prilagoditve didaktičnih pripomočkov in opreme (npr. uporaba kalkulatorja,
uporaba računalnika, možnost fotokopiranja obsežne snovi ipd.), Prilagoditve na
področju ocenjevanja se nanašajo na način preverjanja in ocenjevanja znanja, pogosto
pa tudi na način vrednotenja (Košir et al. 2011, 291). Kesič Dimiceva (2008, 3)
opozarja, da metode, ki so uspešne za otroke s posebnimi potrebami, delujejo zelo
dobro tudi na vseh ostalih učencih. Če namreč učitelj spremeni nekaj malenkosti, ki
bodo v prid otroku s posebnimi potrebami (npr. večja pisava, bolj pregledni in
sistematični delovni listi, bolj »prijazni« testi ipd.), jih bodo tudi ostali učenci zagotovo
sprejeli. Enako pomembna kot šolska uspešnost je tudi socialna sprejetost, na katero ne
smemo pozabiti in je »povoziti« z mnogimi prilagoditvami.
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6.3 Psihološke značilnosti učencev s posebnimi potrebami

6.3.1 Odnosi z vrstniki in sprejemanje učne pomoči

Učenci s posebnimi potrebami imajo vsak teden ure dodatne strokovne pomoči, kot je
določeno v njihovi odločbi za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Karasova (2013,
28) v diplomskem delu poroča, da učitelji menijo, da večina učencev s posebnimi
potrebami z zadovoljstvom sprejema dodatno strokovno pomoč, prav tako pa pozitivno
sprejemajo dodatno strokovno pomoč tudi njihovi starši. Učenci s posebnimi potrebami
so motivirani za dodatno strokovno pomoč in se zavedajo, da je taka oblika dela zanje
koristna in jim pomaga pri izobraževanju (Karas, 2013, 37).
Kesićeva (2012, 23) navaja ugotovitve različnih raziskav, ki kažejo, da na pozitivna
stališča do vrstnikov s posebnimi potrebami vplivajo ženski spol, boljša kvaliteta
življenja, sorodstvo ali prijateljstvo z osebo s posebnimi potrebami in informiranost o
posebnih potrebah. Učenci, ki imajo boljšo percepcijo svojega življenja, so tudi bolj
odprti do vrstnikov s posebnimi potrebami. Močan faktor sprejemanja učencev s
posebnimi potrebami je tudi sorodstvo ali prijateljstvo, saj učenci skozi druženje
ugotovijo, da so posebne potrebe le del osebe, s katero se radi družijo. Na pozitivna
stališča učencev do vrstnikov s posebnimi potrebami vpliva tudi šolska klima s
pozitivnimi odnosi in podporo med učenci in med učiteljem in učenci.
Kesićeva (2012, 24) povzema ugotovitve nekaterih slovenskih raziskav, ki kažejo, da
imajo osnovnošolci do svojih vrstnikov s posebnimi potrebami pozitiven odnos (npr. se
družijo z njimi, se jih ne izogibajo, razumejo njihove težave in sprejemajo njihove
prilagoditve pri pouku, jim tudi sami pomagajo ipd.) ter da učenci z učnimi težavami
dobro sprejemajo pomoč staršev, učiteljev in specialnih pedagogov. Kesićeva (2012,
46) je v diplomskem delu raziskovala stališča učencev do različnih oblik učne pomoči v
osnovni šoli, pri čemer je primerjala stališča učencev s posebnimi potrebami oz. učnimi
težavami in njihovimi vrstniki. Rezultati (Kesić 2012, 84) kažejo, da imajo učenci z
učnimi težavami, ki prejemajo učno pomoč, do le-te pozitivna stališča (npr. menijo, da
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jim pomaga k boljšemu učnemu uspehu, jim pomaga pri predmetih, kjer imajo težave)
ter krepi njihovo zaupanje v lastne učne sposobnosti. Učenci imajo pozitivna stališča do
vrstnikov, ki so učno manj uspešni, in sicer razumejo, da nekateri sošolci potrebujejo
pomoč pri učenju, jih ne zasmehujejo, jim učne pomoči ne zavidajo in se z njimi radi
družijo. Sošolci razumejo, da imajo njihovi vrstniki učne težave in da se z učno
pomočjo učijo na drugačen način ter jih ne zaznavajo kot manj vredne ali kot manj
sposobne.
Podobno je v kvalitativni raziskavi Taljatova (2013, 58) intervjuvala pet učencev s
posebnimi potrebami v redni šoli, ki so poročali, da jim dodatna strokovna pomoč
pomaga k boljšemu uspehu ter ne ocenjujejo, da bi jih pretirano ovirala pri socialnem
vključevanju v razredu. Sodelujoči učenci so sicer izrazili, da so izpostavljeni tudi
nekaterim negativnim posledicam dodatne strokovne pomoči (npr. da jih sošolci
zbadajo, jim očitajo boljšo oceno zaradi prilagoditev, jim ne pomagajo, jim ne posodijo
pripomočkov, se jim ob neznanju smejijo ipd.), vendar kljub temu ocenjujejo dodatno
strokovno pomoč kot koristno zaradi boljšega uspeha. Sodelujoči učenci so tudi
zadovoljni z odnosom z učitelji, kar je za njihovo dobro počutje in uspeh v šoli še
posebej pomembno.

6.3.2 Socialna sprejetost in samopodoba učencev s posebnimi
potrebami

Tassé, Havercampova in Thompsonova (2006, 10) v priročniku za delo z otroki in
mladostniki z razvojnimi motnjami opredelita, da socialne spretnosti vključujejo
spretnosti prijateljstva (sklepanja in vzdrževanja prijateljstva), interakcije z drugimi,
sodelovanje v družbi, socialno mišljenje in razumevanje, osebno varnost, sledenje
zakonom in pravilom ter medosebno zaupanje, ter na podlagi raziskav povzameta, da so
otroci in mladostniki z razvojnimi motnjami ovirani tudi na področju socialnih
spretnosti. Pečjakova in Koširjeva (2002, 52) navajata, da raziskave kažejo, da so težave
v odnosih z vrstniki v otroštvu in mladostništvu prediktor težav s prilagajanjem v
odraslosti.
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Prahova (2011, 88) povzema ugotovitve različnih raziskav, ki kažejo, da otroci in
mladostniki z učnimi težavami doživljajo več socialnih, čustvenih in motivacijskih
težav kot njihovi vrstniki; imajo primanjkljaje na področju socialnih spretnosti; čutijo,
da so slabše sprejeti med vrstniki ter so med vrstniki tudi dejansko pogosto slabše
sprejeti.
Rezultati izraelske raziskave (Tur-Kaspa, Margalit, Most 1999, 47) osnovnošolcev z
učnimi težavami in njihovih vrstnikov kažejo, da so učenci z učnimi težavami med
šolskim letom poročali o večji osamljenosti in manjšem občutku povezanosti in so
doživeli več socialnih zavrnitev. Nadalje rezultati druge izraelske raziskave (Margalit,
Tur-Kaspa, Most, 1999; 79) kažejo, da osamljenost pri učencih z učnimi težavami
napoveduje nizek občutek povezanosti in vzajemno zavrnitev s strani sošolcev; učenci z
učnimi težavami, ki so imeli vsaj eno vzajemno zavrnitev s strani sošolca, so se počutili
bolj osamljene in manj povezane kot vrstniki brez učnih težav oz. kot vrstniki z učnimi
težavami, ki niso imeli nobene vzajemne zavrnitve s strani sošolca.
Avtorici Pavri in Monda-Amaya (2000, 22) v raziskavi učencev z učnimi težavami v
inkluzivnem okolju poročata, da so se le-ti v šoli počutili najbolj osamljene, kadar jim je
bilo dolgčas ali ko so pogrešali družbo vrstnikov, pri premagovanju osamljenosti pa so
si najpogosteje pomagali s samoiniciativnimi strategijami.
Nowicki (2003, navedeno v Prah, 88) pojasnjuje, da problemi na socialnem področju
pogosto soobstajajo z učnimi težavami, pri otrocih in mladostnikih z učnimi težavami
obstaja tudi večje tveganje, da bodo socialno zavrnjeni in da bodo imeli negativno
mnenje o sebi. Horvatova in Koširjeva (2013, 157) razlagata, da prisotnost učnih težav
ne pomeni nujno tudi slabše socialne sprejetosti, temveč predstavlja dejavnik tveganja
za socialno zavračanje. Weiner in Schneider (2002, navedeno v Horvat in Košir 2013,
157) ugotavljata, da se med učenci z učnimi težavami in ostalimi učenci lahko
oblikujejo prijateljski odnosi, vendar pa učenci z učnimi težavami ta diadna prijateljstva
ocenjujejo kot bolj kakovostna v primerjavi z učenci brez učnih težav.
Horvatova in Koširjeva (2013, 162) v slovenski raziskavi socialne sprejetosti učencev s
posebnimi potrebami poročata, da se večina učencev s posebnimi potrebami uvršča v
skupino zavrnjenih in povprečnih učencev, pri čemer razlike glede na spol in starost
niso statistično pomembne. Avtorici razlagata, da je socialna integracija otrok s
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posebnimi potrebami v programe splošnega izobraževanja pogoj za pospeševanje
socialne integracije teh otrok med druge otroke brez primanjkljajev in lahko pripomore
k manjši stigmatizaciji, vendar pa sama po sebi ni zadostna za optimizacijo socialnoemocionalnega razvoja teh učencev. Avtorici nadalje poudarjata, da je pomoč
nesprejetim učencem, ne le učencem z učnimi primanjkljaji, nujna, saj ima socialna
nesprejetost v obdobju odraščanja pomembno vlogo pri nadaljnjem razvoju
posameznika ter tudi pri socialnem prilagajanju v kasnejšem življenju.
Prahova (2011, 116) je preučevala socialne spretnosti učencev s posebnimi potrebami (s
primanjkljaji na posameznih področjih učenja) in njihovih vrstnikov. Rezultati (Prah
2011, 140–145) kažejo, da imajo učenci s posebnimi potrebami več težav v socialni
interakciji, pri govorjenju oz. nastopanju v javnosti, več težav v odnosih z družinskimi
člani in prijatelji. Učenci s posebnimi potrebami so tudi bolj tesnobni in zadržani v
socialnih stikih kot njihovi sošolci ter izkazujejo višjo stopnjo socialne anksioznosti.
Učenci s posebnimi potrebami imajo tudi nižjo splošno samopodobo kot vrstniki,
predvsem izkazujejo nižjo socialno samopodobo, kar avtorica pripisuje slabše razvitim
socialnim kompetencam ter slabšemu socialnemu položaju v razredu. Prahova (2011,
143, 144) predlaga in spodbuja, da naj šola kot vzgojno-izobraževalna institucija
nameni več pozornosti tudi socialnemu razvoju učencev; posebej učencev s posebnimi
potrebami, saj na razvoj njihovih socialnih spretnosti vpliva tudi kvaliteta socialnih
odnosov v razredu, ki za nekatere otroke pomeni edino ustrezno okolje učenja socialnih
veščin.
Golobova (2013, 47) je preučevala socialni položaj in vrstniško sprejemanje otrok z
avtističnimi motnjami v osnovni šoli. Rezultati (Golob 2013, 68–74) kažejo, da so na
sociometrični preizkušnji učenci z avtističnimi motnjami večinoma zavzemali zavrnjen
položaj in so dosegli majhno število vzajemnih izbir; nihče izmed sodelujočih učencev z
avtističnimi motnjami pa ni prejel največ negativnih izbir s strani sošolcev. Nadalje so
rezultati kazali na veliko stopnjo integracije, saj so učenci izkazali pripravljenost za
druženje z vrstniki z avtističnimi motnjami, pri tem pa so višjo stopnjo pripravljenosti
za druženje in več pomoči izkazale deklice kot dečki. Prav tako so dekleta izkazovala
več naklonjenosti do šolanja otrok z avtističnimi motnjami v redni osnovni šoli, torej do
integracije. Nadalje so rezultati pokazali, da je spol pomemben dejavnik tudi pri
stališčih do otrok s posebnimi potrebami, in sicer so deklice za opis otrok z avtističnimi
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motnjami uporabljale več pozitivnih in manj negativnih pridevnikov v primerjavi z
dečki.
Potočnikova (2009, 76) je preučevala samopodobo učencev s posebnimi potrebami, ki
obiskujejo osnovno šolo s prilagojenim programom, in samopodobo učencev v redni
osnovni šoli. Rezultati (Potočnik 2009, 137–139) kažejo, da se učenci s posebnimi
potrebami in njihovi vrstniki ne razlikujejo glede na akademsko samopodobo. Nadalje
rezultati kažejo, da imajo učenci iz rednih osnovnih šol višjo socialno samopodobo,
učenci s posebnimi potrebami pa izkazujejo višjo telesno samopodobo.
Sexon in Madan-Swain (1995, 361) opisujeta ugotovitve mnogih raziskav, ki kažejo, da
so učenci s posebnimi potrebami od pouka odsotni zaradi pregledov pri strokovnjakih,
ki jih obravnavajo (npr. pri zdravniku, specialnem pedagogu, kliničnem psihologu,
pedopsihiatru, itn.); najpogosteje pa so odsotni otroci s posebnimi potrebami, ki so
opredeljeni kot dolgotrajno bolni. Za otroke s kroničnimi boleznimi je obiskovanje šole
enako pomembno za socialno preživetje kot je za njihovo telesno zdravje pomembno
ustrezno medicinsko zdravljenje. Šolsko okolje namreč otroku nudi možnosti za učenje,
socializacijo z vrstniki, doživljanje uspeha in razvoj večje samostojnosti in
obvladovanja okolja. Pravzaprav je za kronično bolnega otroka šola edino okolje, kjer je
otrok učenec in ne pacient. Odsotnost od pouka lahko vodi do zmanjšanja
samospoštovanja in občutka obupa nad prihodnostjo.

6.3.3 Psihično blagostanje in učenci s posebnimi potrebami

Božič (2002, navedeno v Taljat 2013, 5) poudarja, da ima učenčevo psihično
blagostanje pomembno vlogo tudi pri njegovem učnem uspehu in počutju v šoli.
Otrokova stopnja zadovoljstva s seboj, sreča in njegova pozitivna naravnanost vplivajo
na to, koliko napora vlaga v učenje in kako nastopa pred drugimi. Posledično to vpliva
tudi na odzive odraslih in vrstnikov do otroka.
Golobova (2013, 68) povzema ugotovitve različnih avtorjev, da osnovo za subjektivno
zadovoljstvo z življenjem predstavlja tudi otrokova oz. mladostnikova pripadnost
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vrstniški skupini. V vrstniških skupinah se posameznik uči navezovanja in ohranjanja
socialnih odnosov ter ostalih socialnih veščin. Po drugi strani pa so lahko vrstniki tudi
vir neugodnega razvojnega konteksta (npr. norčevanje, zavračanje) in tako lahko
nalaganje tovrstnih izkušenj pripelje do povečane anksioznosti, izogibanja vrstnikom,
socialne pasivnosti in nizke socialne kompetence v vrstniških odnosih.
Hojati in Abbasi (2013, 67–68) opisujeta ugotovitve mnogih raziskav o psihičnem
blagostanju učencev z učnimi težavami. Učenci z učnimi težavami, ki predstavljajo
največji del učencev s posebnimi potrebami v redih osnovnih šolah, nimajo težav samo
pri razumevanju in usvajanju učne snovi, temveč tudi pri funkcioniranju v vsakdanjem
življenju in medosebnih odnosih. Nekateri posamezniki z učnimi težavami imajo
namreč težave z razumevanjem govorice telesa, izrazov na obrazu, tona glasu in se težje
vključujejo v pogovore. Učenci z učnimi težavami doživljajo več čustvenih,
motivacijskih in socialnih težav kot njihovi vrstniki. Dejavniki, ki pa razlikujejo med
tako šolsko kot socialno uspešnejšimi posamezniki z učnimi težavami, so
samozavedanje, proaktivnost, vztrajnost, emocionalna stabilnost, zastavljanje ciljev in
uporaba podpornega sistema.
Snyder (2002, navedeno v Hojati in Abbasi 2013, 75) poudarja, da je tudi upanje, ki je
opredeljeno kot pozitivno motivacijsko stanje pri osebnem doseganju ciljev, eden izmed
pomembnih dejavnikov psihičnega blagostanja in šolskega uspeha. Mladostniki in
odrasli, ki izražajo višje ravni upanja, so uspešnejši v šoli, pri športu in reševanju
problemov, bolj skrbijo za svoje zdravje ter izražajo višje psihično blagostanje. Upanje
učencem pomaga s tem, da podpira in omogoča, da se soočajo s šolskimi zahtevami
tako, da si postavijo zanje pomembne cilje in si oblikujejo načine oziroma poti za
doseganje le-teh, hkrati pa jim upanje daje tudi spodbudo oz. motivacijo za sledenje
ciljem. Hojati in Abbasi (2013, 71) sta preučevala doživljanje upanja pri učencih z
učnimi težavami in njihovih vrstnikih. Rezultati so pokazali, da učenci z učnimi
težavami izražajo pomembno nižjo stopnjo upanja kot njihovi vrstniki brez učnih težav.
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6.4 Starši otrok s posebnimi potrebami

Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZOUPP-1, Ur. l. RS. 58/2011)
opredeljuje tudi načine sodelovanja staršev v postopku usmerjanja in pri sodelovanju s
šolo oz. ustanovo, kamor je otrok usmerjen. Starši sodelujejo v strokovni skupini, ki
obravnava

njihovega

otroka,

ter

so

vključeni

v

pripravo

in

spremljanje

individualiziranega programa za svojega otroka (36. in 37. člen ZOUPP-1, Ur. l. RS.
58/2011).
Erzar (2007, 190) razlaga, da današnja družba visoko ceni znanje in šolanje, zato si
starši in vzgojitelji želijo, da bi imeli otroci dober šolski uspeh, in zato starši v šolo
vlagajo veliko energije, denarja in skrbi. Problemi, ki so povezani s šolo, v družinah in
javnosti vedno zbudijo veliko skrbi, strahu, nemoči in jeze.
Lipičnikova (2007, 43) je preučevala načine sodelovanja staršev pri šolanju otrok s
posebnimi potrebami v redni osnovni šoli. Sodelujoči starši so poročali (Lipičnik 2007,
67–69), da le 2/3 staršev sodeluje v strokovni skupini, 1/3 staršev je prisotna tudi pri
individualnih urah dodatne strokovne pomoči, večina se jih udeležuje govorilih ur in
roditeljskih sestankov. Narodnost družine in stopnja izobrazbe staršev otrok s posebnimi
potrebami na pogostost sodelovanja s šolo ne vplivata. Sodelujoči starši so tudi izrazili
zadovoljstvo s sodelovanjem s šolo in s strokovnimi delavci, ki njihovemu otroku
nudijo individualno pomoč oz. ga poučujejo v razredu.
Tudi Bučarjeva (2012, 47) je preučevala sodelovanje staršev otrok s posebnimi
potrebami in specialnih pedagogov v osnovni šoli, saj je za napredek in uspeh otroka s
posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami njihovo sodelovanje ključnega pomena.
Rezultati (Bučar 2012, 87–91) kažejo, da starši in specialni pedagogi medsebojno
sodelovanje doživljajo pozitivno, pri čemer specialni pedagogi poročajo o nekaterih
težavah (npr. pomanjkanje časa, neupoštevanje dogovorov s strani staršev, neudeležba
staršev na sestankih, nesprejemanje posebnih potreb pri otroku s strani staršev ipd.).
Oboji so podali nekaj predlogov za izboljšanje medsebojnega sodelovanja (npr.
pogostejša srečanja, izmenjavo informacij preko elektronske pošte in telefonskih
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pogovorov ali preko zvezka z napotki, hospitacije staršev pri urah dodatne strokovne
pomoči, večjo motivacijo staršev za sodelovanje ipd.).
Gantarjeva (2009, 50) je v kvalitativni raziskavi preučevala doživljanje staršev otrok s
posebnimi potrebami pri vsakdanjem življenju in pri šolanju. Sodelujoči starši poročajo,
da se njihovi otroci zavedajo svojih posebnih potreb, vendar jih ne doživljajo kot ovire.
Starši so se ob soočenju z diagnozo srečevali z občutki strahu, žalosti, nemoči in tudi
jeze. Staršem se zdi dodatna strokovna pomoč njihovim otrokom koristna, vendar
nimajo pravega vpogleda vanjo, poročajo pa tudi, da učitelji ne upoštevajo vedno
prilagoditev iz otrokove odločbe. Starši menijo, da je odnos med otrokom in sošolci
dober, vendar odvisen od narave otrokove posebne potrebe. Starši tudi poročajo o
dobrih odnosih v družini ter da vlagajo veliko truda v vsakodnevno šolsko delo z
otrokom. Nekateri starši menijo, da otrok s posebnimi potrebami potrebuje več
pozornosti in časa kot ostali otroci, drugi pa takih razlik med sorojenci ne delajo (Gantar
2009, 98–100).
Za učinkovito sodelovanje med šolo in starši otrok s posebnimi potrebami morajo šolski
strokovni delavci starše razumeti in jim nuditi ustrezne nasvete. V kanadski raziskavi
Twesova in Meralijeva (2008, 137) na primeru družin (kitajske narodnosti) otrok z
učnimi težavami opisujeta učinkovite pristope za delo s starši otrok s posebnimi
potrebami v šolah. Kitajski starši razumejo, da je družina odgovorna za otrokovo
izobrazbo, otrokova šolska uspešnost pa ima lahko vzajemen vpliv na odnos med starši
in otrokom (Twes in Merali 2008, 140). Najprej je pomembno, da šolski delavci
pridobijo zaupanje staršev in razumevanje, kako starši doživljajo otroka in kako si
razlagajo njegovo učno neuspešnost. Na skupnih srečanjih naj staršem pomagajo
razumeti in sprejeti otrokove učne posebnosti. Staršem naj podajo nasvete za uspešno
domače šolsko delo in naj jih spodbujajo k pozitivnemu odnosu do otroka (Tews in
Merali 2008, 140–142).
Fulgosi-Masnjak, Masnjak in Lakovnik (2012, 74) v raziskavi o subjektivnem
blagostanju staršev otrok s posebnimi potrebami razlagajo, da imajo otrokove razvojne
težave ali motnje velik vpliv na ostale družinske člane. Njihovi rezultati kažejo, da je
stopnja subjektivnega blagostanja staršev odvisna od vrste in stopnje otrokovih
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posebnih potreb. Če ima otrok motnjo ali oviro, zaradi katere je v veliki meri odvisen od
staršev in ostalih družinskih članov, potem ta znižuje kvaliteto življenja v družini.
Smith in Grzywacz (2014, 303) sta v longitudinalni raziskavi preučevala zdravje in
psihično blagostanje staršev otrok s posebnimi potrebami. Rezultati (Smith in Grzywacz
2014, 309) kažejo, da starši otrok s posebnimi potrebami poročajo o slabšem psihičnem
zdravju in o pogostejših depresivnih simptomih ter o večjih omejitvah pri vsakodnevnih
dejavnostih, pri čemer kot varovalni dejavnik pred negativnimi izidi deluje občutek
kontrole. Smith in Grzywacz (2014, 208) povzemata ugotovitve raziskav, ki kažejo, da
je skrb in vzgoja otroka s posebnimi potrebami za starše pogosto lahko stresna, naporna
in vodi do poslabšanja fizičnega in psihičnega zdravja. Smith in Grzywacz (2014, 209)
zato pozivata, naj strokovnjaki poskrbijo tudi za starše otrok s posebnimi potrebami,
predvsem so koristne motivacijske tehnike za povečanje občutka kontrole.
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7. RAZISKOVALNI PROBLEM IN CILJI RAZISKAVE

7.1 Raziskovalni problem in namen raziskave

V novejšem času se raziskovalci osredotočajo na pozitivne vidike človekove narave, kot
so psihično zdravje in psihološki vidiki kakovosti življenja (Musek in Avsec 2002, 6).
Cilj te nove veje v psihologiji, ki se imenuje pozitivna psihologija, je narediti
spremembo v psihologiji, da bo pomagala posameznikom in skupnostim ne samo
zdržati in preživeti stiske in travme, temveč jim bo pomagala do sreče in uspeha
(Seligman 2005, 3). Metaanaliza raziskav s področja pozitivne psihologije
(Lyubomirsky et al. 2005, 803) kaže, da so srečni ljudje bolj uspešni na različnih
področjih življenja (npr. v medosebnih odnosih, šolanju, službi, zdravju itn.) ter da tudi
občutje sreče in zadovoljstva vodi do uspeha preko določenih sposobnosti, značilnosti
in prepričanj. Objektivni dejavniki (npr. starost, spol, kultura, prihodek, nesreče ipd.)
zelo malo doprinesejo k doživljanju srče (Boehm in Lyubomirsky 2009, 668), saj nivo
sreče v 50 % določa dednost, v 40 % pa dejanja, lastnosti in prepričanja, ki vodijo do
večjega doživljanja zadovoljstva z življenjem, npr. hvaležnost, optimizem, skrb za
medosebne odnose, odpuščanje, konstruktivno spoprijemanje s težavami, pomoč
drugim, postavljanje ciljev, duhovnost, skrb za telesno zdravje itn. (Lyubomirsky 2007,
20).
Čeprav se je trend pozitivne psihologije začel s preučevanjem sreče in zadovoljstva pri
odraslih, se v zadnjih dveh desetletjih osredotoča tudi na preučevanje kompetenc in
lastnosti otrok in njihovih družin, ki spodbujajo rast, razvoj in duševno zdravje (Roberts
et al. 2005, 664). Kosher in sodelavci (2014, 9) opisujejo ugotovitve raziskav, ki
razlagajo, da širši koncepti otrokovega blagostanja zajemajo materialno blagostanje,
domovanje in okolje, izobraževanje, zdravje in varnost, rizična vedenja in kvaliteto
šolskega življenja, ožji koncept pa otrokovo blagostanje opredeli s subjektivnim
zadovoljstvom z družino, s prijatelji, seboj, šolo in z okoljem. Kosher in sodelavci
(2014, 20) navajajo ugotovitve raziskav, ki kažejo, da so dejavniki, ki so povezani s
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psihičnim blagostanjem otrok in mladostnikov in ga spodbujajo, hvaležnost, smisel v
življenju, upanje, optimizem, samoučinkovitost. Ash in Huebner (1998, 331) razlagata,
da so najpomembnejši napovednik psihičnega blagostanja prav družinski odnosi. Tako
kot pri odraslih, tudi pri otrocih in mladostnikih velja, da je doživljanje sreče in
zadovoljstva z življenjem šibko povezano z demografskimi in drugimi objektivnimi
dejavniki, močneje pa z osebnostnimi in s socialnimi.
Družina in šola sta med najpomembnejšimi okolji v otrokovem in mladostnikovem
življenju. Zadovoljstvo s šolo vpliva na zmožnost dobrega akademskega, vedenjskega
in socialnega funkcioniranja v šoli (Edwards in Shannon 2008, 129), doživljanje
psihičnega blagostanja pa je močnejši napovedovalec zdravja in blaginje kot objektivni
učni uspeh (Quinn in Duckworth 2005, 5). Gilman, Huebner in Furlong (2014, 4)
navajajo ugotovitve številnih raziskav, ki kažejo, da pozitivne izkušnje s šolo, pa tudi
kasneje v življenju, vodijo do boljšega duševnega in telesnega zdravja. Edwards in
Shannon (2008, 131) povzemata izsledke mnogih raziskav, ki kažejo, da so za otroka in
mladostnika topli, ljubeči odnosi z odraslo osebo varovalni dejavnik pred stresom in
lahko pripomorejo k izboljšanju dejavnikov, ki spodbujajo zadovoljstvo z življenjem.
Petts (2014, 760) na podlagi raziskav razlaga, da je tako prav družina eden izmed
najpomembnejših dejavnikov, ki vpliva na psihično blagostanje otrok in mladostnikov,
saj imata struktura družine in način starševstva v otroštvu dologoročne vplive na
mentalno zdravje posameznika. Izkušnja družine v otroštvu in mladostništvu je
pomembna za zadovoljstvo z življenjem tudi v odraslosti (Bell 2015, 146). Starostniki,
ki so bili kot otroci v družini ljubljeni, v življenju oblikujejo bolj kvalitetne medosebne
odnose in doživljajo večje psihično blagostanje (Lee 2015, 903).
Kompan Erzarjeva (2006, 36) na podlagi mnogih raziskav razlaga, da je temelj odnosa
med starši in otroki navezanost, ki za otroka pomeni občutek varnosti in ugodja.
Kakovost otrokovih in mladostnikovih odnosov s starši in prijatelji se izraža kot
zaupanje, odprta komunikacija in bližina (oz. odsotnost odtujenosti) v odnosu (Armsden
in Greenberg 2009, 1). Siegel (2014, 109) razlaga, da se v otroštvu lahko naučimo, kako
naše povezave z drugimi naše življenje bogatijo, ker skrbijo za zdravo psiho in
spodbujajo integracijo v možganih, to pa nam pri katerikoli starosti pomaga ustvarjati
dobre odnose. Allen in Land (1999, 320) povzemata ugotovitve raziskav, ki kažejo, da
je osnovna sprememba od otroštva do odraslosti oblikovanje enovite splošne
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organizacije navezanosti, ki napoveduje prihodnje vedenje s posameznikovimi potomci
in zakonskim partnerjem. Ena izmed najpomembnejših razvojnih nalog v mladostništvu
je osamosvajanje od staršev in oblikovanje intimnih odnosov z vrstniki (npr. vzajemna
in trajna prijateljstva, partnerska zveza) (Zupančič in Svetina 2004, 589), zato se tudi
posamezni vidiki navezanosti na starše v mladostništvu spreminjajo.
Med slovenskimi mladostniki pa so tudi učenci, ki so z odločbami po Zakonu o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZOUP-1, Ur. l. RS. 58/2011) opredeljeni kot
učenci s posebnimi potrebami, in sicer jih je okoli 6,2 % takih, ki so integrirani v redne
programe osnovne šole (Statistični urad RS 2013). Učenci s posebnimi potrebami imajo
več težav v socialni interakciji, pri govorjenju oz. nastopanju v javnosti, več težav v
odnosih z družinskimi člani in prijatelji, imajo nižjo samopodobo in so bolj tesnobni
(Prah 2011, 140–145). Hojati in Abbasi (2013, 67) na podlagi raziskav razlagata, da
učenci z učnimi težavami, ki predstavljajo največji del učencev s posebnimi potrebami v
redih osnovnih šolah, nimajo težav samo pri razumevanju in usvajanju učne snovi,
temveč tudi pri funkcioniranju v vsakdanjem življenju in medosebnih odnosih. Božič
(2002, navedeno v Taljat 2013, 5) poudarja, da ima učenčevo psihično blagostanje
pomembno vlogo tudi pri njegovem učnem uspehu in počutju v šoli.
Da so mladostniki srečni in zadovoljni s svojim življenjem oziroma da doživljajo visoko
psihično blagostanje, pripomorejo mnogi različni dejavniki, vsekakor pa imajo svojo
vlogo odnosi s starši, prijatelji ter šola. Pri tem pa je treba biti pozoren tudi na otroke in
mladostnike s posebnimi potrebami, saj tako kot za uspešno šolanje potrebujejo tudi
spremljanje za uspeh na ostalih področjih življenja. Tako je bil namen naše raziskave
ugotoviti stopnjo psihičnega blagostanja, stopnjo zadovoljstva z življenjem ter kvaliteto
navezanosti na starše in prijatelje pri slovenskih mladostnikih v obdobju zgodnjega
mladostništva (v tretji triadi osnovne šole) in njihovih vrstnikih s posebnimi potrebami.
Nadalje je namen ugotoviti, kako navezanost na starše in prijatelje pripomore k
psihičnemu blagostanju ter kako so z njim povezani učni uspeh, športna pripravljenost
in nekateri kazalci zdravja.
Pričujoča raziskava je med prvimi v slovenskem prostoru, ki se ukvarja s psihičnim
blagostanjem mladostnikov ter mladostnikov s posebnimi potrebami, pri čemer se
osredotoča na vlogo družine in prijateljev ter želi oblikovati predloge za spodbujanje
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zadovoljstva z življenjem pri vseh mladostnikih (s posebnimi potrebam in brez) tako v
domačem kot v šolskem okolju.

7.2 Raziskovalna vprašanja in hipoteze

V magistrskem delu smo skladno z namenom raziskave želeli odgovoriti na šest
raziskovalnih vprašanj, za njihovo natančnejšo obravnavo pa smo postavili osem
hipotez:
Raziskovalno vprašanje 1: Ali so mladostniki (v zgodnjem mladostništvu) zadovoljni s
svojim življenjem? Kako so zadovoljni z različnimi vidiki svojega življenja (z družino,
s prijatelji, šolo, svojim okoljem in seboj)? Kako se razlikujejo glede na spol?


Hipoteza 1: Dekleta in fantje se med seboj razlikujejo v stopnji zadovoljstva z
družino, s prijatelji, šolo, okoljem in seboj.

Raziskovalno vprašanje 2: Kakšna je stopnja zadovoljstva z življenjem pri mladostnikih
s posebnimi potrebami? Kako se razlikujejo od svojih vrstnikov?


Hipoteza 2: Mladostniki s posebnimi potrebami in njihovi vrstniki se med seboj
razlikujejo v stopnji zadovoljstva z življenjem, družino, okoljem, s prijatelji,
šolo in seboj.

Raziskovalno vprašanje 3: Kakšna je kvaliteta navezanosti mladostnikov na starše in
prijatelje?


Hipoteza 3: Dekleta in fantje so v različni meri navezani na svoje starše in
vrstnike.

Raziskovalno vprašanje 4: Kakšna je kvaliteta navezanosti mladostnikov s posebnimi
potrebami na starše in prijatelje? Kako se razlikujejo od svojih vrstnikov?


Hipoteza 4: Mladostniki s posebnimi potrebami in njihovi vrstniki so v enaki
meri navezani na svoje starše in vrstnike.
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Raziskovalno vprašanje 5: Kakšna je povezanost med zadovoljstvom z življenjem,
družino in s prijatelji ter z navezanostjo na starše in vrstnike?


Hipoteza 5: Mladostniki, ki so bolj zadovoljni s svojo družino, so tudi bolj
kvalitetno navezani na očeta in mamo.



Hipoteza 6: Mladostniki, ki so bolj zadovoljni s svojimi prijatelji, so tudi bolj
kvalitetno navezani na vrstnike.

Raziskovalno vprašanje 6: Kakšna je povezanost med zadovoljstvom z življenjem, s
seboj in šolo ter z učnim uspehom, zdravjem in s športno pripravljenostjo?


Hipoteza 7: Mladostniki, ki so bolj zadovoljni z življenjem, s seboj in s šolo,
dosegajo boljši učni uspeh, so bolj zdravi in bolje športno pripravljeni.

Raziskovalno vprašanje 7: Kakšna je povezanost med navezanostjo na starše in
prijatelje ter zadovoljstvom z življenjem in učno uspešnostjo?


Hipoteza 8: Bolj kvalitetno navezani mladostniki so bolj zadovoljni in učno bolj
uspešni kot manj kvalitetno navezani mladostniki.
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8. RAZISKOVALNE METODE

8.1 Kvantitativni del raziskave

8.1.1 Udeleženci kvantitativnega dela raziskave

V raziskavi je sodelovalo 518 slovenskih mladostnikov oziroma učencev tretje triade
osnovne šole (7., 8. in 9. razreda). Sodelovalo je 228 sedmošolcev (44,0 %), 128
osmošolcev (24,7 %) in 162 devetošolcev (31,3 %). V celotnem vzorcu je 281 deklet
(54,2 %) in 237 fantov (45,8 %). V celotnem vzorcu je 46 (8,9 %) učencev s posebnimi
potrebami in 141 (27,2 %) nadarjenih učencev.
Učenci so prihajali iz devetih različnih osnovnih šol, in sicer 29 (5,6 %) učencev iz OŠ
prof. dr. Josipa Plemlja Bled, 35 (6,8 %) učencev iz OŠ dr. Janeza Mencingerja
Bohinjska Bistrica, 62 (12,0 %) učencev iz OŠ Staneta Žagarja Lipnica, 94 (18,0 %)
učencev iz OŠ Naklo, 108 (20,8 %) učencev iz OŠ Orehek Kranj, 41 (7,9 %) učencev iz
OŠ Staneta Žagarja Kranj, 37 (7,1 %) učencev iz OŠ Ivana Groharja Škofja Loka in 68
(13,1 %) učencev iz OŠ Primoža Trubarja Velike Lašče. Vzorec sodelujočih
mladostnikov ni naključen in tudi ni reprezentativen za populacijo slovenskih
mladostnikov v obdobju zgodnjega mladostništva.

94

8.1.2 Opis uporabljenih vprašalnikov in metod v kvantitativnem delu
raziskave

8.1.2.1 Vprašalnik o osebnih podatkih učencev
Vprašalnik o osebnih podatkih smo oblikovali sami z namenom pridobiti naslednje
osebne podatke o učencih: zaključne ocene pri posameznih šolskih predmetih v lanskem
šolskem letu, število opravičenih in neopravičenih ur v lanskem šolskem letu, status
učenca (učenec s posebnimi potrebami, nadarjen učenec, učenec s statusom športnika,
učenec s statusom kulturnika), vključenost v izvenšolske dejavnosti, podatki o športni
pripravljenosti in zdravju iz športno-vzgojnega kartona (teža, višina, kožna guba, tek na
60 m in tek na 600 m). Učence smo vprašali tudi, ali imajo očeta in mamo, koliko
sorojencev imajo ter ali so verne osebe.
Posamezne statuse učencev (status športnika, status kulturnika, nadarjeni učenci, učenci
s posebnimi potrebami) so sodelujoči učenci označili sami, nato pa smo točnost
podatkov preverili v šolski svetovalni službi posamezne šole. Prav tako so nam v
posamezni šolski svetovalni službi za sodelujoče učence posredovali podatke o uspehu
in odsotnosti iz matičnih listov ter športne podatke iz športno-vzgojnih kartonov.
Kot učenci s posebnimi potrebami so opredeljeni tisti učenci, ki imajo odločbo o
usmeritvi, skladno z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZOUPP-1,
Ur. l. RS. 58/2011). Nadarjeni učenci so tisti učenci, ki so identificirani skladno s
Konceptom odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (1999).
Športnovzgojni karton (Strel in Kovač 2008, navedeno v Vrestovšek 2011, 45) je
informacijski sistem za ugotavljanje, spremljanje in vrednotenje gibalnih sposobnosti in
telesnih značilnosti šolske mladine v Republiki Sloveniji in je bil v šolsko prakso
uveden leta 1986/1987 ter zajema vsakoletno merjenje (s soglasjem staršev ob začetku
šolanja) enajstih telesnih značilnosti in gibalnih sposobnosti. V naši raziskavi so
uporabili podatke o telesni višini, telesni teži, kožni gubi nadlakti, teku na 60 m
(šprinterska hitrost), teku na 600 m (splošna vzdržljivost) ter indeksu gibalne
učinkovitosti (XT). Na podlagi podatkov o telesni višini in teži je izračunan indeks
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telesne mase (ITM), ki omogoča ugotavljanje primernosti telesne teže posameznika na
podlagi meril (ITM pod 18,5 prenizka teža; 18,5–25,0 normalna teža; 25–30 previsoka
teža; nad 30 debelost) in velja tudi za otroke in mladostnike (Vidmar 2008; Bučar Pajek
2004, navedeno v Vrestovšek 2011, 32).

8.1.2.2 Lestvica zadovoljstva z življenjem za otroke in mladostnike
(Student's Life Satisfaction Scale – SLSC; Huebner 1991)

Lestvica zadovoljstva z življenjem za otroke in mladostnike (kratko SLSC) meri
splošno zadovoljstvo z življenjem in se uporablja kot mera psihičnega blagostanja.
Sestavljena je iz 7 postavk (npr. »Imam dobro življenje«), na katere posameznik
odgovarja s pomočjo 6-stopenjske lestvice strinjanja s postavkami (6 – močno se
strinjam, 5 – zmerno se strinjam, 4 – rahlo se strinjam, 3 – rahlo se ne strinjam, 2 –
zmerno se ne strinjam, 1 – močno se ne strinjam). Končni rezultat splošnega
zadovoljstva z življenjem se izračuna kot povprečje odgovorov na vseh postavkah, pri
čemer višje število točk pomeni višje splošno zadovoljstvo z življenjem, mejna vrednost
je 4 (rezultat do 3,9 pomeni nizko zadovoljstvo, rezultat nad 4,0 pomeni visoko
zadovoljstvo) (Huebner, Suldo in Valiois 2003, 7).
Lestvica SLSC ima ustrezne merske karakteristike (Huebner 1991). Zanesljivost
lestvice SLS znaša Chronbachov α = 0,82 (Huebner 1991). Na našem vzorcu (N = 518)
je znašal Chronbachov α = 0,70.
Lestvica SLSS v angleškem jeziku je z dovoljenjem avtorja javno dostopna na njegovi
spletni strani. Za namene raziskave smo lestvico prevedli v slovenski jezik in prevod
poslali avtorju.

96

8.1.2.3 Multidimenzionalna lestvica zadovoljstva z življenjem za otroke
in mladostnike (Multidimensional Students' Life Satisfaction Scale –
MSLSS; Huebner 2001)

Multidimenzionalna lestvica zadovoljstva z življenjem za učence in dijake (kratko
MSLSC) meri pet dimenzij zadovoljstva z življenjem:


Zadovoljstvo z družino: Lestvica meri mladostnikovo zadovoljstvo z njegovo
družino. Mladostnik ocenjuje, kako je zadovoljen z odnosi v družini, z načinom
komunikacije med družinskimi člani, ali rad preživlja čas z družinskimi člani, ali
mu je lepo v družini, ali se v družini zabava ipd. (npr. »Rad sem doma s svojo
družino«).



Zadovoljstvo s prijatelji: Lestvica meri mladostnikovo zadovoljstvo z njegovimi
prijatelji. Mladostnik ocenjuje, kakšen odnos imajo prijatelji do njega, kako
dobri so njegovi prijatelji, ali se s prijatelji lahko zabava, kako jim zaupa ipd.
(npr. »Moji prijatelji so prijazni do mene«).



Zadovoljstvo s šolo: Lestvica meri mladostnikovo zadovoljstvo s šolo, ki jo
obiskuje. Mladostnik ocenjuje, kako dobro se počuti v šoli, kako rad hodi v šolo,
ali so mu šolske dejavnosti zanimive, ali se šole veseli ipd. (npr. »Šola je
zanimiva«).



Zadovoljstvo z okoljem: Lestvica meri mladostnikovo zadovoljstvo z okoljem, v
katerem prebiva. Mladostnik ocenjuje, kako mu je všeč dom oz. bivališče
njegove družine, soseska ter ocenjuje sosede in ljudi, ki živijo v njegovi soseski
(npr. »Želim si, da bi živel drugje«).



Zadovoljstvo s seboj: Lestvica meri mladostnikovo zadovoljstvo s samim seboj.
Mladostnik ocenjuje, kako je zadovoljen s svojim videzom, sposobnostmi in
različnimi osebnostnimi lastnostmi ter ali ima sebe rad (npr. »Sem prijazna
oseba«).

Lestvica vsebuje 40 postavk. Posameznik odgovarja s pomočjo 6-stopenjske lestvice
strinjanja s postavkami (6 – močno se strinjam, 5 – zmerno se strinjam, 4 – rahlo se
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strinjam, 3 – rahlo se ne strinjam, 2 – zmerno se ne strinjam, 1 – močno se ne strinjam).
Negativno oblikovane postavke se vrednotijo obratno. Končni rezultat zadovoljstva z
življenjem na posamezni lestvici se izračuna kot povprečje vseh odgovorov na
postavkah posamezne lestvice. Višje število točk pomeni višje zadovoljstvo na
posameznem področju, mejna vrednost je 4 (rezultat do 3,9 pomeni nizko zadovoljstvo,
rezultat nad 4,0 pomeni visoko zadovoljstvo) (Huebner, Suldo in Valiois 2003, 7).
Lestvica MSLC in podlestvice imajo ustrezne merske karakteristike (Huebner in
Gilman 2002, 118). Zanesljivost celotne lestvice MSLC znaša Cronbachov α = 0,90–
0,92, na posameznih podlestvicah pa: zadovoljstvo z družino (α = 0,79–0,85),
zadovoljstvo s prijatelji (α = 0,81–0,85), zadovoljstvo s šolo (α = 0,83–0,85),
zadovoljstvo z okoljem (α = 0,79–0,83 ) in zadovoljstvo s seboj (α = 0,72–0,82 ). Na
našem vzorcu (N = 518) je za celotno lestvico MSLC znašal Chrombachov α = 0,80, na
posameznih lestvicah pa: zadovoljstvo z družino (α = 0,88), zadovoljstvo s prijatelji (α
= 0,83), zadovoljstvo s šolo (α = 0,72), zadovoljstvo z okoljem (α = 0,79) in
zadovoljstvo s seboj (α = 0,78).
Lestvica MSLSS v angleškem jeziku je z dovoljenjem avtorja javno dostopna na
njegovi spletni strani. Za namene raziskave smo lestvico prevedli v slovenski jezik in
prevod poslali avtorju.

8.1.2.4 Vprašalnik navezanosti na starše in vrstnike (Inventory of
Parent and Peer Attachment for Children Revised– IPPA-R; Armdsen
in Greenberg 2009)

Vpršalnik navezanosti na starše in vrstnike (kratko IPPA) meri tri vrste navezanosti, in
sicer navezanost na mamo (verzija IPPA – mama), navezanost na očeta (verzija IPPA –
oče) in navezanost na prijatelje (verzija IPPA – prijatelji). Pri vseh treh, mami, očetu in
prijateljih, meri tri vidike navezanosti:


Zaupanje: Meri mladostnikovo zaupanje do mame, očeta in prijateljev oziroma
stopnjo medsebojnega zaupanja. Mladostnik ocenjuje, v kolikšni meri zaupa
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mami, očetu in prijateljem ter v kolikšni meri čuti, da tudi mama, oče in prijatelji
zaupajo njemu (npr. »Moja mama me sprejema takšnega, kot sem«).


Komunikacija: Meri kvaliteto mladostnikove komunikacije z mamo, očetom in s
prijatelji. Mladostnik ocenjuje, kakšna je njegova komunikacija, predvsem
komunikacija o čustvih in stiskah, z mamo, očetom in s prijatelji (npr. »Očetu
povem o svojih težavah in problemih«).



Odtujenost/bližina: Meri stopnjo mladostnikove bližine ali na drugi strani
oddaljenosti z mamo, očetom in s prijatelji. Mladostnik ocenjuje, kakšen
čustveni stik oziroma povezanost čuti v odnosu z mamo, očetom in s prijatelji
(npr. »Moji prijatelji ne razumejo, kaj v teh dneh doživljam«).

Posamezen del vprašalnika (mama, oče in prijatelji) sestavlja 25 postavk, vsi trije deli
skupaj imajo 75 postavk. Posameznik odgovarja s pomočjo 5-stopnjske lestvice
pogostosti (5 – vedno, 4 – pogosto, 3 – včasih, 2 – zelo redko in 1 – nikoli) oziroma
kako pogosto opisano v posamezni postavki doživlja ali čuti. Negativno oblikovane
postavke se vrednotijo obratno. Končni rezultat navezanosti na posamezni lestvici je
vsota vrednosti vseh odgovorov na postavkah posamezne lestvice, pri čemer so
postavke na lestvici Odtujenost/bližina obratno vrednotene. Višje število točk pomeni
višjo stopnjo izraženosti posameznega vidika navezanosti.
Vprašalnik ima dobre merske karakteristike (Gullone in Robison 2005, 75); za
navezanost na starše (lestvici IPPA – mama in IPPA – oče) je Cronbachov α = 0,85 za
podlestvico Zaupanje, α = 0,79 za podlestvico Komunikacija in α = 0,81 za podlestvico
Odtujenost. Za navezanost na vrstnike (lestvica IPPA – vrstniki) znaša α = 0,86 za
podlestvico Zaupanje, α = 0,86 za podlestvico Komunikacija in α = 0,68 za lestvico
Odtujenost. Na našem vzorcu (N = 518) znaša Chronbachov α za lestvico IPPA – mama
α = 0,76, za podlestvico Zaupanje α = 0,86, za podlestvico Komunikacija α = 0,83 in za
podlestvico Odtujenost α = 0,70. Za lestvico IPPA – oče znaša α = 0,83, za podlestvico
Zaupanje α = 0,91, za podlestvico Komunikacija α = 0,87 in za podlestvico Odtujenost
α = 0,79. Za lestvico IPPA – prijatelji znaša α = 0,86, za podlestvico Zaupanje α = 0,92,
za podlestvico Komunikacija α = 0,90 in za podlestvico Odtujenost α = 60.
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8.1.3 Postopek kvantitativnega dela raziskave

Z nameni in potekom raziskave smo preko pisne prošnje in telefonskega pogovora
najprej seznanili ravnatelje izbranih osnovnih šol po Sloveniji. Sodelovalo je devet
slovenskih osnovnih šol, in sicer OŠ prof. dr. Josipa Plemlja Bled, OŠ dr. Janeza
Mencingerja Bohinjska Bistrica, OŠ Staneta Žagarja Lipnica, OŠ Naklo, OŠ Orehek
Kranj, OŠ Staneta Žagarja Kranj, OŠ Ivana Groharja Škofja Loka in OŠ Primoža
Trubarja Velike Lašče. K sodelovanju smo povabili še 5 drugih osnovnih šol iz ostalih
slovenskih regij za večjo reprezentativnost in številčnost vzorca. Ker so sodelovanje v
raziskavi iz različnih razlogov zavrnili, smo se na sodelujoče šole obrnili s prošnjo za
sodelovanje večjega števila učencev za doseganje številčnosti vzorca.
V raziskavo smo vključili učence tretje triade osnovne šole, to je učence 7., 8. in 9.
razredov (starost 12–15 let). Načrtovali smo vzorec N = 500, končni vzorec je N = 518.
V raziskavo smo vključili tudi učence s posebnimi potrebami, ki so obiskovali
posamezno sodelujočo šolo. Pred izvedbo raziskave smo pridobili pisna soglasja staršev
za sodelovanje učencev v raziskavi in za pridobitev osebnih podatkov učencev (Priloga
1). Soglasja staršev so shranjena v arhivu avtorice raziskave.
Aplikacijo psiholoških vprašalnikov je večinoma izvedla avtorica raziskave, na
nekaterih šolah pa so ji zaradi organizacije izvedbe pomagali šolski svetovalni delavci
(npr. ko sta v isti uri dve skupini učencev reševali vprašalnike). Izvedba je potekala v
času ur oddelčne skupnosti v posameznem oddelku v vsaki sodelujoči osnovni šoli.
Zaradi različne računalniške in internetne opremljenosti posameznih osnovnih šol so
bili vprašalniki podani v papirni obliki. Učenci so vprašalnike izpolnili v času ene
šolske ure oziroma manj (povprečno 30 min). Učenci so dobili vprašalnik v pisni obliki,
na katerem je že bila napisana šifra (npr. Lipnica32), nato so dobili navodila, naj se
podpišejo in odgovorijo na vprašanja o osebnih podatkih. Razložili smo jim, da bo
obdelava njihovih podatkov anonimna, saj potrebujemo njihovo ime in priimek samo za
pridobitev podatkov iz matičnega lista in športno-vzgojnega kartona, v računalnik pa jih
bomo vnesli samo pod šiframi. Nato so učenci dobili navodila za posamezne psihološke
vprašalnike. Preden so učenci vprašalnike oddali, smo jih prosili, da jih ponovno
pregledajo in izpolnijo morebitne manjkajoče odgovore. Ko smo prejeli rešene
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vprašalnike, smo jih pregledali in za morebitne manjkajoče odgovore prosili učence, naj
jih dopolnijo.
Po končani izvedbi smo skupaj s svetovalnimi delavci preverili pravilnost osebnih
podatkov, ki so jih napisali učenci (glede posebnih statusov). Za vsakega učenca smo
nato iz šolskih evidenc osebnih podatkov (matični list in športno-vzgojni karton) izpisali
podatke o šolskem uspehu, odsotnosti od pouka in športne podatke.
Podatke smo pod šiframi vnesli v statistični računalniški program SPSS 22.0 in jih nato
statistično obdelali (kvantitativna metoda).
Sodelujoči učenci so v zahvalo za sodelovanje dobili sadje ali čokolado. V zahvalo za
sodelovanje smo vsaki sodelujoči šoli podarili program dejavnosti za krepitev
prijaznosti med učenci in za razvijanje hvaležnosti, ki ga je za namene svojega
delovnega področja oblikovala avtorica raziskave (šolska psihologinja). Z nekaterimi
ravnatelji sodelujočih šol se je avtorica dogovorila, da bo po zaključeni raziskavi šoli
poročala o rezultatih v obliki predavanja za strokovne delavce in/ali starše.

8.2 Kvalitativni del raziskave

8.2.1 Udeleženci kvalitativnega dela raziskave

Mladostniki, ki so bili vključeni v kvalitativni del raziskave (fenomenološka psihološka
metoda), so morali poleg kriterijev za vključenost v kvantitativni del raziskave (učenci
tretje triade slovenskih osnovnih šol) izpolnjevati tri kriterije. Prvi je bil, da so z
odločbo Zavoda RS za šolstvo skladno z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi
potrebami (ZOUP-1, Ur. l. RS. 58/2011) opredeljeni kot otroci s posebnimi potrebami.
To pomeni, da imajo vsi udeleženi mladostniki enako izkušnjo – v procesu šolanja so
opredeljeni in obravnavani kot učenci s posebnimi potrebami. Drugi pogoj, ki je
pomemben za fenomenološko psihološko metodo, je bil, da je skupina vključenih
učencev homogena, zato so bili podobne starosti (8. in 9. razred) ter so prihajali iz iste
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osnovne šole (ki je zaradi varovanja osebnih podatkov anonimna). Tretji pogoj, ki je
prav tako pomemben za fenomenološko psihološko metodo, je bil, da so sposobni jasno
izražati in opisovati svoje čustveno doživljanje. Zato mladostnikov s posebnimi
potrebami, ki so ob prošnji za sodelovanje izrazili zaskrbljenost in nelagodje, nismo
vključili v kvalitativni del raziskave.
V kvalitativnem delu raziskave je sodelovalo sedem učencev s posebnimi potrebami, od
tega dve dekleti in pet fantov, ki so obiskovali 8. ali 9. razred iste osnovne šole. Ena
učenka in en učenec sta bila z odločbo opredeljena kot učenca z več motnjami (npr.
dolgotrajno bolan učenec, gibalno oviran učenec, učenec s primanjkljaji na posameznih
področjih učenja). Ena učenka in štirje učenci so bili z odločbo opredeljeni kot učenci s
primanjkljaji na posameznih področjih učenja (npr. učne težave, disleksija). Vsi
sodelujoči učenci imajo dodatno strokovno pomoč in so jim med izobraževanjem
omogočene določene prilagoditve skladno z njihovo odločbo. Sodelujoči učenci so z
odločbo v tak program izobraževanja vključeni med tri in pet let. Vsi sodelujoči učenci
živijo s svojo primarno družino, le enemu je umrla mama, vsi imajo sorojence. Ostalih
osebnih in demografskih podatkov o sodelujočih učencih zaradi varstva osebnih
podatkov ne bomo navajali.

8.2.2 Opis postopka in pripomočkov pri kvalitativnem delu raziskave

Groenewald (2004, 5) povzema definicije različnih avtorjev, ki pravijo, da je cilj
fenomenološke raziskave čim bolj natančno opisati izbrani fenomen. Raziskovalce
zanima, kako razumeti socialni ali psihološki fenomen z vidika posameznika, ki le-tega
doživlja.
V naši raziskavi smo preučevali doživljanje sreče ter zadovoljstva z različnimi področji
življenja pri mladostnikih s posebnimi potrebami. Z intervjuji smo želeli dobiti vpogled
v to, kako je »biti mladostnik s posebnimi potrebami doma, v šoli in med prijatelji«
(fenomen raziskave). Predvsem nas je zanimalo, ali jih njihove posebnosti,
primanjkljaji, ovire ali motnje, na podlagi katerih so za namene izobraževanja
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opredeljeni kot učenci s posebnimi potrebami skladno z Zakonom o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami (ZOUP-1, Ur. l. RS. 58/2011), ovirajo pri doživljanju sreče in
zadovoljstva v življenju ter v odnosih v družini, šoli in s prijatelji. Glavni cilj
fenomenološke psihološke metode je bil torej pridobiti natančen opis doživljanja sreče
in zadovoljstva v življenju pri mladostnikih s posebnimi potrebami, pri tem pa kot
raziskovalci nismo bili vnaprej obremenjeni s pričakovanji o naravi njihovih doživljanj.
Celoten postopek izvedbe kvalitativnega dela raziskave lahko razdelimo na tri dele, in
sicer na pripravo, izvedbo intervjujev ter dejavnosti po izvedbi (obdelava in
interpretacija).

8.2.2.1 Priprava na izvedbo intervjujev

S šolsko svetovalno službo izbrane osnovne šole smo izbrali enajst učencev s posebnimi
potrebami, ki so ustrezali postavljenim kriterijem za vključitev v kvalitativni del
raziskave. Izbranim učencem in njihovim staršem so dali dopis, v katerem smo podali
prošnjo za sodelovanje, opis raziskave in zagotovili anonimnost ter soglasje za izvedbo
intervjujev (Priloga 2). Soglasje za raziskavo je prineslo osem učencev. Intervju smo
zasnovali s pomočjo obstoječe literature, ki se nanaša na psihično blagostanje učencev s
posebnimi potrebami (npr. Taljat 2013; Golob 2013, Hojati in Abbasi 2013; Kesić 2012,
Horvat in Košir 2013; Prah 2011).

8.2.2.2 Izvedba intervjujev

Z vsakim učencem smo se dogovorili za čas izvedbe intervjuja, vse intervjuje pa smo
izvedli v posebni učilnici v šoli sodelujočih učencev. Intervjuje je v maju 2016 izvedla
avtorica raziskave. Uvodni del vsakega intervjuja je bil enak, in sicer smo se učencem
najprej zahvalili za sodelovanje ter jim predstavili namen raziskave – da nas zanima,
kako srečni in zadovoljni z življenjem so kot učenci s posebnimi potrebami v svoji
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družini, šoli in med prijatelji. Za zagotavljanje anonimnosti smo vsakega sodelujočega
učenca prosili, naj si sam izbere svojo šifro oziroma novo ime, pod katerim bo njegovo
doživljanje predstavljeno v raziskavi. Nato smo udeležence povprašali po nekaterih
osebnih in demografskih podatkih, podatke glede njihovih posebnih potreb pa smo
dobili od njihove šolske svetovalne službe.
Intervjuji so trajali približno pol ure, med intervjuji smo si odgovore udeležencev pisno
zapisovali. Za uporabo diktafona se nismo odločili, ker je nekaj udeleženih
mladostnikov izrazilo nelagodje ob njegovi uporabi, zapisovanje med pogovorom pa jih
ni motilo ali vznemirjalo. Eden izmed učencev, ki je prinesel soglasje za sodelovanje v
kvalitativnem delu raziskave, je na tej točki odklonil sodelovanje. Tako je končno
število sodelujočih učencev sedem in je v kvalitativnem delu raziskave predstavljenih
sedem intervjujev z mladostniki s posebnimi potrebami.
Intervjuje smo izvajali s pomočjo vnaprej pripravljenih vprašanj, ki so bila razdeljena na
pet področij, in sicer skladno z Multidimenzionalno lestvico zadovoljstva z življenjem
za otroke in mladostnike (MSLSS, Huebner 2001) in Lestvico zadovoljstva z življenjem
za otroke in mladostnike (SLSS, Huebner 1991):


Splošno zadovoljstvo z življenjem: Kako si zadovoljen s svojim življenjem? Si
srečen? Ali si zaradi svojih posebnih potreb kaj manj srečen?



Zadovoljstvo z družino: Kako si zadovoljen s svojo družino? Si v njej srečen?
Kako je biti otrok oz. najstnik v vaši družini? Kako tvoje posebne potrebe (npr.
disleksija, kronična bolezen) vplivajo na vašo družino? Si zaradi tega kaj manj
srečen v družini?



Zadovoljstvo s šolo: Kako si zadovoljen s šolo? Kako je biti učenec 8. ali 9.
razreda na vaši šoli? Kako se učitelji odzivajo na tvoje posebne potrebe in
prilagoditve? Kako se na tvoje posebne potrebe in prilagoditve odzivajo tvoji
sošolci? Kdo je ali so tisti, ki ti v šoli najbolj pomagajo pri šolanju s tvojimi
posebnimi potrebami in kako?



Zadovoljstvo s prijatelji: Kako si zadovoljen s svojimi prijatelji? Kaj je tisto, kar
ti je pri tvojih prijateljih najbolj všeč? Kakšno vlogo imajo tvoje posebne
potrebe (npr. disleksija) v odnosu med teboj in tvojimi prijatelji?
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Zadovoljstvo s seboj: Kako si zadovoljen sam s seboj? Ali samega sebe dojemaš
kot otroka oz. mladostnika s posebnimi potrebami? Kako se vidiš? Ali čutiš, da
si drugačen od drugih in kako?

Vsi sodelujoči mladostniki so dobro sodelovali, večina je pri odgovarjanju na vprašanja
potrebovala spodbudo v obliki podvprašanj. Večini je bilo najbolj všeč, da so si lahko
izmislili šifrirano ime zase za namene zagotavljanja anonimnosti.

8.2.2.3 Dejavnosti po izvedbi intervjujev

V rezultatih smo za vsakega udeleženca najprej predstavili njegove podatke (šifrirano
ime, razred, vrsto posebnih potreb), odgovore pa smo prikazali v narativni obliki, in
sicer smo odgovore pretvorili v 3. pripovedno osebo. Pri tem smo za zagotavljanje
anonimnosti za udeležence uporabljali šifrirana imena, morebitne osebne in
demografske podatke, ki so jih omenili v intervjuju, pa smo spremenili.
Nato smo se lotili obdelave intervjujev, in sicer smo jih ponovno prebrali in za pet
glavnih tem (sreča v življenju, zadovoljstvo z družino, zadovoljstvo s prijatelji,
zadovoljstvo s šolo in zadovoljstvo s seboj), glede na katere smo vodili intervju,
izluščili, katere so značilne lastnosti, ki opisujejo njihovo skupno izkušnjo. Za vsako
opredeljeno lastnost pri posamezni temi smo zapisali tudi značilno izjavo vsakega
udeleženega mladostnika s posebnimi potrebami. Njihove izjave smo prepisali iz
zapiskov odgovorov v intervjujih v 1. pripovedni osebi. Pri obdelavi intervjujev smo se
nanašali na navodila za izvedbo in obdelavo fenomenološke raziskave (Groenwald
2004; Englander 2012).
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9. REZULTATI

Rezultati so predstavljeni v dveh delih. V prvem delu so predstavljeni rezultati
kvantitativnega dela raziskave, v drugem delu pa rezultati kvalitativnega dela.

9.1 Rezultati kvantitativnega dela raziskave

Rezultati so predstavljeni v več delih. Najprej so predstavljeni opisni podatki za vzorec
sodelujočih mladostnikov, nato pa sledi predstavitev rezultatov glede na postavljena
raziskovalna vprašanja in hipoteze raziskave.
Ker namen raziskave ni primerjava med različnimi šolami ali primerjava med različno
starimi mladostniki, so v statistični obdelavi vsi mladostniki združeni ter razdeljeni le v
dve skupini, in sicer na mladostnike s posebnimi potrebami in na ostale mladostnike
(njihove vrstnike). Podatki so v nekaterih delih prikazani tudi ločeno glede na spol.
Mladostniki s posebnimi potrebami so sodelujoči učenci, ki so z odločbo Zavoda RS za
šolstvo o usmerjanju opredeljeni kot otroci s posebnimi potrebami (skladno z Zakonom
o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami). Ker je skupina mladostnikov s posebnimi
potrebami manjša (N = 46) od skupine njihovih vrstnikov (N = 472), so primerjave med
njima manj zanesljive in veljavne ter zato bolj informativne narave.

9.1.1 Opis vzorca sodelujočih mladostnikov

V tem delu bomo predstavili nekatere osebne podatke sodelujočih mladostnikov, ki smo
jih pridobili z vprašalnikom o osebnih podatkih ter iz šolskih evidenc (iz matičnega lista
in športnovzgojnega kartona). Tak opis vzorca sodelujočih mladostnikov koristi pri
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nadaljnjem razumevanju rezultatov, dobljenih z vprašalniki o zadovoljstvu z življenjem
ter navezanostjo na starše in prijatelje.

Tabela 7
Opisni podatki za vzorec sodelujočih mladostnikov s posebnimi potrebami in njihovih
vrstnikov glede na spol.
Mladostniki s posebnimi potrebami
(N = 46)

Mladostniki brez posebnih potreb
(N = 472)

Dekleta

Fantje

Skupaj

Dekleta

Fantje

Skupaj

Ima status
športnika

0%

0%

0%

6,5 %

8,6 %

7,4 %

Ima status
kulturnika

0%

0%

0%

0,8 %

2,4 %

1,5 %

Obiskuje
izvenšolske
dejavnosti

84,2 %

70, 4%

76,1 %

89,3 %

81,4 %

85,8 %

Učni uspeh
(povprečna
ocena)

M = 3,53
SD = 0,62

M = 3,19
SD = 0,55

M = 3,33
SD = 0,60

M = 4,37
SD = 0,57

M = 3,96
SD = 0,68

M = 4,19
SD = 0,65

Odsotnost
od pouka
(v urah)

M = 55,9
SD = 46,3

M = 68,19
SD = 56,9

M = 62,9
SD = 52,6

M = 68,3
SD = 53,4

M = 61,5
SD = 45,5

M = 65,3
SD = 50,1

Ima mamo

100 %

92,6 %

95,7 %

99,6 %

99,0 %

99,4%

Ima očeta

100 %

96,3 %

97,8 %

97,3 %

96,7 %

97,0 %

Ima sorojence

90,5 %

93,6 %

92,3 %

95,3 %

88,6 %

92,3 %

M= 1,63
SD = 1,01
Mo1 = 1
Mo2 = 2

M = 2,11
SD = 1,23
Mo = 3

M = 1,90
SD = 1,20
Mo = 1

M = 1,72
SD = 1,14
Mo = 1

M = 1,55
SD = 1,09
Mo = 1

M = 1,64
SD = 1,25
Mo = 1

89,5 %

70,4 %

78,3 %

67,9 %

64,8 %

66,5 %

Število
sorojencev
Je veren

Iz tabele je razvidno, da mladostniki s posebnimi potrebami nimajo drugih statusov,
njihovi vrstniki pa imajo status športnika ali kulturnika v manjši meri (pod 9 %). Večina
vseh sodelujočih mladostnikov obiskuje izvenšolske dejavnosti, pri čemer je več deklet
ter je vanje vključenih manj mladostnikov s posebnimi potrebami (76,1 %) kot njihovih
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vrstnikov (85,8 %). Razvidno je tudi, da imajo v splošnem dekleta višji učni uspeh kot
fantje v obeh skupinah, sicer pa imajo mladostniki s posebnimi potrebami slabši učni
uspeh (povprečna ocena 3,3) kot njihovi vrstniki (povprečna ocena 4,19), odsotnost od
pouka pa je podobna pri obeh skupinah (pri čemer velja opozoriti, da je pri vseh
skupinah standardna deviacija velika, saj so učenci zelo različno odsotni od pouka).
Večina sodelujočih mladostnikov ima živa oba starša (nad 92 %). Večina sodelujočih
mladostnikov ima sorojence (nad 88 %) ter ima enega ali več bratov oz. sester, pri
čemer pa je razvidno, da imajo mladostniki s posebnimi potrebami v povprečju več
sorojencev. Večina sodelujočih mladostnikov sebe opisuje kot verne osebe (nad 64 %),
pri čemer se kot verne pogosteje opišejo mladostniki s posebnimi potrebami (78,3 %)
kot njihovi vrstniki (66,5 %), v obeh skupinah pa pogosteje dekleta.

Tabela 8
Športni in zdravstveni podatki za vzorec sodelujočih mladostnikov s posebnimi
potrebami in za vzorec njihovih vrstnikov.
Mladostniki
(N = 46)

s

posebnimi

potrebami

Mladostniki
(N = 472)

brez

posebnih

potreb

Dekleta

Fantje

Skupaj

Dekleta

Fantje

Skupaj

Telesna višina
(cm)

M = 158,3
SD = 8,9

M = 159,4
SD = 9,9

M = 158,9
SD = 9,5

M = 157,0
SD = 12,5

M = 159,8
SD = 9,9

M = 158,2
SD = 11,5

Telesna teža
(kg)

M = 52,1
SD = 15,7

M = 51,7
SD = 14,5

M = 51,9
SD = 14,9

M = 48,6
SD = 11,7

M = 50,7
SD = 13,4

M = 49,5
SD = 12,5

Kožna guba
(mm)

M = 14,9
SD = 6,6

M = 11,5
SD = 5,7

M = 12,9
SD = 6,3

M = 13,6
SD = 6,1

M = 12,5
SD = 6,3

M = 13,1
SD = 6,2

Indeks telesne
mase (ITM)

M = 20,5
SD = 4,4

M = 20,1
SD = 4,6

M = 20,3
SD = 4,7

M = 19,4
SD = 4,3

M = 19,5
SD =3,6

M = 19,5
SD = 4,0

Tek na 60 m
(s)

M = 11,3
SD = 1,5

M = 10,1
SD = 1,0

M = 10,6
SD = 1,4

M = 10,2
SD = 1,6

M = 9,7
SD = 1,6

M = 9,9
SD = 1,4

M = 179,0
SD = 61,8

M = 164,5
SD = 41,6

M = 169,9
SD = 49,9

M = 156,7
SD = 28,3

M = 147,1
SD = 26,8

M = 152,4
SD = 28,0

M = 47,1
SD = 7,5

M = 47,4
SD = 10,9

M = 47,3
SD = 9,7

M = 53,4
SD = 8,3

M = 50,4
SD = 10,9

M = 52,0
SD = 9,6

Tek na
600 m (s)
Indeks gibalne
učinkovitosti
(XT)
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Iz tabele je razvidno, da imajo sodelujoči mladostniki povprečen indeks telesne mase v
zdravem razponu, pri čemer imajo mladostniki s posebnimi potrebami malo višjega
(20,3) kot njihovi vrstniki (19,5). Pri teku je razvidno, da so mladostniki s posebnimi
potrebami na 60 m povprečno počasnejši (10,6 s) kot njihovi vrstniki (9,9 s), izkazujejo
pa tudi nižjo stopnjo vzdržljivosti pri teku na 600 m (169 s) v primerjavi z vrstniki
(152,4 s). Tudi indeks gibalne učinkovitosti, ki združuje vse merjene lastnosti in
spodobnosti iz športnovzgojnega kartona, kaže, da so mladostniki s posebnimi
potrebami manj gibalno učinkoviti (XT = 47,3) kot njihovi vrstniki (XT = 52,0).
Iz opisa obeh skupin sodelujočih mladostnikov je razvidno, da se skupini razlikujeta v
mnogih točkah, in sicer so mladostniki s posebnimi potrebami v primerjavi z vrstniki
učno manj uspešni, so slabše telesno pripravljeni, imajo pa malo več sorojencev ter se
pogosteje opisujejo kot verne osebe.
V nadaljnji obdelavi podatkov so rezultati na posameznih uporabljenih merskih
pripomočkih za skupino mladostnikov s posebnimi potrebami prikazani ne glede na spol
zaradi majhne številčnosti vzorca (27 fantov in 19 deklet).

9.1.2 Rezultati za raziskovalno vprašanje 1 in hipotezo 1

RV1: Ali so mladostniki (v zgodnjem mladostništvu) zadovoljni s svojim življenjem?
H1: Dekleta in fantje se med seboj razlikujejo v stopnji zadovoljstva z družino, okoljem,
s prijatelji, šolo in seboj.
V tem delu so prikazane osnovne opisne statistike za merska pripomočka, ki merita
zadovoljstvo z življenjem (SLSS in MSLSS), s katerima odgovarjamo na prvo
raziskovalno vprašanje. Nadalje nas je zanimalo, kako se razlikujejo glede na spol, zato
je prikazan statistični izračun razlik med spoloma. Ker se porazdelitev rezultatov na
vseh lestvicah statistično pomembno razlikuje od normalne porazdelitve (priloga 3,
tabela 32), smo uporabili neparametrični test. V tem delu so vključeni samo mladostniki
brez posebnih potreb.
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Tabela 9
Testiranje razlik srednjih vrednosti (Mann-Whitney U-test) na lestvicah zadovoljstva z
življenjem glede na spol pri mladostnikih brez posebnih potreb.

Splošno
zadovoljstvo
z življenjem
(SLSS)

Zadovoljstvo
z družino
(MSLSC)

Zadovoljstvo
s prijatelji
(MSLSS)

Zadovoljstvo
s šolo
(MSLSS)

Zadovoljstvo
z okoljem
(MSLSS)

Zadovoljstvo
s seboj
(MSLSS)

N

M

SD

povprečni
rang

U

Z

p

dekleta

262

4,14

0,52

240,61

26432,5

-,735

,463

fantje

210

4,09

0,57

231,37

skupaj

472

4,11

0,54

dekleta

262

5,12

0,80

244,96

25067,0

-1,597

,110

fantje

210

4,99

0,84

244,96

skupaj

472

5,06

0,82

dekleta

262

5,40

0,76

249,22

23954,5

-2,369

,018*

fantje

210

5,28

0,77

219,57

skupaj

472

5,35

0,76

dekleta

262

3,75

1,09

255,73

22254,5

-3,510

,000*

fantje

210

3,38

1,16

211,47

skupaj

472

3,59

1,14

dekleta

262

4,90

0,93

238,19

27067,0

-,301

,763

fantje

210

4,91

0,87

234,39

skupaj

472

4,90

0,90

dekleta

262

4,67

0,77

224,96

24486,0

-1,975

,048*

fantje

210

4,85

0,68

249,84

skupaj

472

4,74

0,73

Opombe: Statistično pomembnost odstopanja od normalne porazdelitve na nivoju tveganja α < 0.05 (*).

Iz tabele je razvidno, da mladostniki izražajo srednje visoko splošno zadovoljstvo z
življenjem, najvišje izražajo zadovoljstvo s prijatelji in z družino, najnižje pa s seboj in
šolo (meja med visokim in nizkim zadovoljsvom je pri vrednosti 4). Rezultati kažejo, da
ni statistično pomembnih razlik pri doživljanju zadovoljstva z življenjem med dekleti in
fanti. Statistično pomembne razlike glede na spol so na lestvicah Zadovoljstvo s
prijatelji, Zadovoljstvo s šolo in Zadovoljstvo s seboj, in sicer so dekleta pomembno
bolj zadovoljna s svojimi prijatelji in s šolo, kot fantje. Nasprotno pa so fantje
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pomembno bolj zadovoljni s seboj kot dekleta. Pri zadovoljstvu z družino in okoljem ni
pomembnih razlik glede na spol.
Pregledali smo tudi razlike glede na spol pri vseh sodelujočih mladostnikih skupaj, torej
ne glede na posebne potrebe. Ker se porazdelitev rezultatov na vseh lestvicah statistično
pomembno razlikuje od normalne porazdelitve (priloga 3, tabela 33), smo uporabili
neparametrični test.
Tabela 10
Testiranje razlik srednjih vrednosti (Mann-Whitney U-test) na lestvicah zadovoljstva z
življenjem glede na spol za skupen vzorec vseh sodelujočih mladostnikov.

Splošno
zadovoljstvo
z življenjem
(SLSS)

Zadovoljstvo
z družino
(MSLSS)

Zadovoljstvo
s prijatelji
(MSLSS)

Zadovoljstvo
s šolo
(MSLSS)

Zadovoljstvo
z okoljem
(MSLSS)

Zadovoljstvo
s seboj
(MSLSS)

N

M

SD

povprečni
rang

U

Z

p

dekleta

281

4,13

0,53

264,42

21328,5

-,818

,414

fantje

237

4,07

0,57

253,67

skupaj

518

4,11

0,55

dekleta

280

5,09

0,83

268,95

30394,5

-1,650

,099

fantje

237

4,95

0,91

247,25

skupaj

517

5,03

0,87

dekleta

280

5,38

0,76

273,08

29532,0

-2,347

,019*

fantje

237

5,24

0,83

242,36

skupaj

517

5,33

0,79

dekleta

280

3,73

1,08

281,06

26723,0

-3,746

,000*

fantje

236

3,36

1,14

231,73

skupaj

516

3,56

1,12

dekleta

281

4,90

0,93

260,17

33111,5

-,110

,912

fantje

237

4,92

0,88

158,71

skupaj

518

4,91

0,91

dekleta

280

4,65

0,79

29532,0

-2,147

,032*

fantje

237

4,82

skupaj

517

4,73

246,10
274,36

0,76

Opombe: Statistična pomembnost odstopanja od normalne porazdelitve na nivoju tveganja α < 0.05 (*).
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Slika 1. Grafični prikaz razlik med spoloma na lestvici SLSS (meri zadovoljstvo z
življenjem) in lestvici MSLSS (meri zadovoljstvo z družino, s prijatelji, šolo, seboj in z
okoljem. Statistično pomembne razlike med spoloma na nivoju tveganja α < 0.05 so
označene z * pri posamezni lestvici.
Združeni rezultati mladostnikov s posebnimi potrebami in njihovih vrstnikov, ki so
prikazani v tabeli 10 in sliki 1, se malo razlikujejo od rezultatov, kjer sta skupini ločeni.
Kažejo, da ni razlik med spoloma pri zadovoljstvu z življenjem, družino in okoljem.
Dekleta so statistično pomembno bolj zadovoljne s prijatelji in šolo kot fantje, fantje pa
so statistično pomembno bolj zadovoljni s seboj kot dekleta.
Hipoteza 1 je deloma potrjena.
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9.1.3 Rezultati za raziskovalno vprašanje 2 in hipotezo 2

RV2: Kakšna je stopnja zadovoljstva z življenjem pri mladostnikih s posebnimi
potrebami in kako se razlikujejo od vrstnikov?
H2: Mladostniki s posebnimi potrebami in njihovi vrstniki se med seboj razlikujejo v
stopnji zadovoljstva z življenjem, družino, okoljem, s prijatelji, šolo in seboj.
V tem delu so prikazane osnovne opisne statistike za merska pripomočka, ki merita
zadovoljstvo z življenjem (SLSS in MSLSS), s katerima odgovarjamo na drugo
raziskovalno vprašanje. Zanimalo nas je, ali so mladostniki s posebnimi potrebami
srečni ter kako so zadovoljni z različnimi vidiki svojega življenja. Nadalje nas je
zanimalo, kako se v doživljanju sreče in zadovoljstva razlikujejo od svojih vrstnikov.
Ker se porazdelitev rezultatov na vseh lestvicah statistično pomembno razlikuje od
normalne porazdelitve (priloga 3, tabela 34), smo uporabili neparametrični test.
Tabela 11
Testiranje razlik srednjih vrednosti (Mann-Whitney U-test) na lestvicah zadovoljstva z
življenjem med vzorcem mladostnikov s posebnimi potrebami (OPP) in vzorcem
njihovih vrstnikov.

Splošno
zadovoljstvo
z življenjem
(SLSS)

Zadovoljstvo
z družino
(MSLSS)

Zadovoljstvo
s prijatelji
(MSLSS)

N

M

SD

povprečni
rang

U

Z

p

OPP

46

3,97

0,61

227,79

9397,5

-1,511

,131

vrstniki

472

4,11

0,54

262,59

skupaj

518

4,10

0,55

OPP

46

4,72

1,17

231,82

9582,5

-1,915

,056

vrstniki

471

5,09

0,82

261,65

skupaj

517

5,03

0,87

OPP

46

5,00

1,04

216,07

8858,0

-2,058

,040*

vrstniki

471

5,35

0,76

263,19

skupaj

517

5,32

0,79
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Zadovoljstvo
s šolo
(MSLSS)

Zadovoljstvo
z okoljem
(MSLSS)

Zadovoljstvo
s seboj
(MSLSS)

OPP

45

3,27

0,95

217,87

vrstniki

471

3,59

1,14

262,38

skupaj

516

3,56

1,12

OPP

46

4,95

0,93

275,73

vrstniki

472

4,90

0,90

257,73

skupaj

518

4,91

0,91

OPP

46

4,24

0,97

242,61

vrstniki

471

4,74

0,73

260,60

skupaj

517

4,73

0,76

8769,0

-1,915

,056

10109,5

-,771

,440

10079,0

-,781

,435

Opombe: Statistična pomembnost odstopanja od normalne porazdelitve na nivoju tveganja α < 0.05 (*).

Slika 2. Grafični prikaz razlik med mladostniki s posebnimi potrebami (OPP) in
njihovimi vrstniki na lestvici SLSS (meri zadovoljstvo z življenjem) in lestvici MSLSS
(meri zadovoljstvo z družino, okoljem, s prijatelji, šolo in seboj). Statistično pomembne
razlike med skupinama na nivoju tveganja α < 0.05 so označene z * pri posamezni
lestvici.
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Rezultati kažejo, da mladostniki s posebnimi potrebami doživljajo nizko zadovoljstvo z
življenjem in s šolo, z ostalimi področji življenja pa doživljajo visoko zadovoljstvo
(meja med nizkim in visokim zadovoljstvom je vrednost 4). Rezultati primerjave razlik
med mladostniki s posebnimi potrebami in njihovimi vrstniki, prikazani v tabeli 14 in
na sliki 2, kažejo, da mladostniki s posebnimi potrebami doživljajo nižje zadovoljstvo z
življenjem in različnimi področji življenja, vendar pa so razlike med mladostniki s
posebnimi potrebami in njihovimi vrstniki statistično pomembne le na lestvici
Zadovoljstvo s prijatelji.
Hipoteza 2 je deloma potrjena.

9.1.4 Rezultati za raziskovalno vprašanje 3 in hipotezo 3

RV3: Kakšna je kvaliteta navezanosti mladostnikov na starše in prijatelje?
H3: Dekleta in fantje so v različni meri navezani na svoje starše in vrstnike.
V tem delu so prikazane osnovne opisne statistike za merske pripomočke, ki merijo
navezanost na starše in prijatelje (IPPA – mama, IPPA – oče, IPPA – prijatelji), s
katerimi odgovarjamo na tretje raziskovalno vprašanje. Ker se porazdelitev rezultatov
na vseh lestvicah statistično pomembno razlikuje od normalne porazdelitve (priloga 3,
tabele 35, 36 in 37), smo za izračun razlik med spoloma uporabili neparametrični test.
Tabela 12
Testiranje razlik srednjih vrednosti (Mann-Whitney U-test) za skupne rezultate
navezanosti na očeta, mamo in prijatelje pri vprašalniku IPPA glede na spol.

Navezanost
na mamo

N

M

SD

povprečni
rang

U

Z

p

dekleta

256

91,39

9,62

249,03

24004,0

-2.318

,020*

fantje

209

89,87

9,69

219,80

skupaj

465

90,53

9,69
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Navezanost
na očeta

Navezanost
na prijatelje

dekleta

256

87,79

11,65

241,90

fantje

209

86,02

13,41

224,24

skupaj

465

87,00

12,49

dekleta

256

101,31

15,67

241,39

fantje

209

92,97

15,84

270,99

skupaj

465

97,57

16,26

24922,0

-1,407

,160

18272,5

-1,372

,000*

Opombe: Statistična pomembnost odstopanja od normalne porazdelitve na nivoju tveganja α < 0.05 (*).

Rezultati kažejo, da imajo mladostniki najvišjo stopnjo navezanosti na prijatelje, nato na
mamo in nazadnje na očeta. Dekleta so bolj navezana na mamo, očeta in prijatelje kot
fantje, razlike med spoloma pa so statistično pomembne pri navezanosti na mamo in
prijatelje, pri navezanosti na očeta pa ni statistično pomembnih razlik med spoloma.

Tabela 13
Testiranje razlik srednjih vrednosti (Mann-Whitney U-test) za rezultate na lestvicah
Zaupanje – mama, Zaupanje – oče in Zaupanje – prijatelji vprašalnika IPPA glede na
spol.

Zaupanje
– mama

Zaupanje
– oče

Zaupanje
– prijatelji

N

M

SD

povprečni
rang

U

Z

p

dekleta

262

4,36

0,63

243,70

25396,5

-1,372

,170

fantje

209

4,32

0,59

226,44

skupaj

471

4,34

0,61

dekleta

262

4,25

0,71

243,21

24004,0

-2,318

,020*

fantje

209

4,16

0,76

223,70

skupaj

468

4,21

0,74

dekleta

262

4,40

0,72

262,65

20658,5

-4,668

,000*

fantje

209

4,13

0,75

203,87

skupaj

471

4,28

0,75

Opombe: Statistična pomembnost odstopanja od normalne porazdelitve na nivoju tveganja α < 0.05 (*).
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Iz tabele je razvidno, da mladostniki čutijo največje zaupanje v odnosu z mamo, nato v
odnosu s prijatelji in nazadnje v odnosu z očetom. Dekleta čutijo večje zaupanje v
odnosih s starši in prijatelji kot fantje, razlike med spoloma pa so statistično pomembne
na lestvicah Zaupanje – prijatelji in Zaupanje – oče.

Tabela 14
Testiranje razlik srednjih vrednosti (Mann-Whitney U-test) za rezultate na lestvicah
Komunikacija – mama, Komunikacija – oče in Komunikacija – prijatelji vprašalnika
IPPA glede na spol.

Komunikacija
– mama

Komunikacija
– oče

Komunikacija
– prijatelji

N

M

SD

povprečni
rang

U

Z

p

dekleta

262

3,92

0,77

254,72

22519,0

-3,332

,001*

fantje

209

3,72

0,73

212,73

skupaj

471

3,83

0,76

dekleta

262

3,51

0,90

237,39

26317,5

-,515

,607

fantje

209

3,47

0,87

230,92

skupaj

468

3,49

0,88

dekleta

262

3,89

0,79

280,33

16026,0

-7,807

,000*

fantje

209

3,34

0,94

181,81

skupaj

471

3,71

0,91

Opombe: Statistična pomembnost odstopanja od normalne porazdelitve na nivoju tveganja α < 0.05 (*).

Iz tabele je razvidno, da mladostniki doživljajo najbolj kvalitetno komunikacijo v
odnosu z mamo, nato v odnosu s prijatelji in nazadnje v odnosu z očetom. Dekleta v
odnosih s starši in prijatelji doživljajo bolj kvalitetno komunikacijo kot fantje, pri čemer
so razlike med spoloma statistično pomembne na lestvicah Komunikacija – mama in
Komunikacija – prijatelji.

117

Tabela 15
Testiranje razlik srednjih vrednosti (Mann-Whitney U test) za rezultate na lestvicah
Odtujenost – mama, Odtujenost – oče in Odtujenost – prijatelji vprašalnika IPPA glede
na spol.

Odtujenost
– mama

Odtujenost
– oče

Odtujenost
– prijatelji

N

M

SD

povprečni
rang

U

Z

p

dekleta

262

2,08

0,78

228,08

25338,0

-1,411

,158

fantje

209

2,14

0,69

245,84

skupaj

471

2,11

0,74

dekleta

262

2,28

0,77

238,35

25837,5

-,777

,437

fantje

209

2,20

0,74

228,62

skupaj

467

2,25

0,76

dekleta

256

2,40

0,64

241,39

25998,5

-,960

,337

fantje

209

2,44

0,61

229,30

skupaj

465

2,42

0,63

Opombe: Statistična pomembnost odstopanja od normalne porazdelitve na nivoju tveganja α < 0.05 (*).

Iz tabele je razvidno, da mladostniki doživljajo največ odtujenosti v odnosu s prijatelji,
nato v odnosu z očetom, najmanj pa se čutijo odtujene v odnosu z mamo. Fantje se
čutijo bolj odtujene kot dekleta v odnosu z mamo in s prijatelji, dekleta pa se v odnosu z
očetom čutijo bolj odtujene kot fantje. Vendar pa razlike med spoloma na nobeni izmed
lestvic odtujenosti niso statistično pomembne.
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Slika 3. Grafični prikaz rezultatov na vprašalniku IPPA. Rezultati so predstavljeni na
posameznih lestvicah (Zaupanje, Komunikacija in Odtujenost) za mamo, očeta in
prijatelje ter glede na spol.
Kot iz tabel 12–15, je tudi iz slike 3 razvidno, da imajo mladostniki izmed vidikov
navezanosti najbolj izraženo zaupanje, v srednji meri komunikacijo ter v manjši meri
odtujenost tako v odnosih z mamo in očetom kot tudi v odnosih s prijatelji. Iz slike so
dobro razvidne tudi morebitne razlike med spoloma, predvsem na lestvicah Zaupanje in
Komunikacija.
Hipoteza 3 je potrjena.
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9.1.5 Rezultati za raziskovalno vprašanje 4 in hipotezo 4

RV4: Kakšna je kvaliteta navezanosti mladostnikov s posebnimi potrebami na starše in
prijatelje?
H4: Mladostniki s posebnimi potrebami in njihovi vrstniki so v enaki meri navezani na
svoje starše in vrstnike.
V tem delu so prikazane osnovne opisne statistike za merske pripomočke, ki merijo
navezanost na starše in prijatelje (IPPA – mama, IPPA – oče, IPPA – prijatelji), s
katerimi odgovarjamo na četrto raziskovalno vprašanje za skupino mladostnikov s
posebnimi potrebami. Ker se porazdelitev rezultatov na vseh lestvicah statistično
pomembno razlikuje od normalne porazdelitve (priloga 3, tabela 38), smo za izračun
razlik med skupinama uporabili neparametrični test.

Tabela 16
Testiranje razlik srednjih vrednosti (Mann-Whitney U-test) za skupne rezultate
navezanosti na očeta, mamo in prijatelje pri vprašalniku IPPA med mladostniki s
posebnimi potrebami (OPP) in njihovimi vrstniki.

Navezanost
na mamo

Navezanost
na očeta

Navezanost
na prijatelje

N

M

SD

povprečni
rang

U

Z

p

OPP

43

90,09

12,1

267,25

9717,5

-,439

,661

vrstniki

465

90,53

9,69

256,63

skupaj

514

90,49

9,91

OPP

45

85,87

14,28

248,72

10157,5

-,369

,712

vrstniki

465

87,00

12,49

257,25

skupaj

512

86,89

12,64

OPP

46

91,72

16,70

207,61

8469,0

-2,445

,014*

vrstniki

465

97,57

16,26

264,02

skupaj

517

97,03

16,32
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Opombe: Statistična pomembnost odstopanja od normalne porazdelitve na nivoju tveganja α < 0.05 (*).

Iz rezultatov na skupnih lestvicah vprašalnika navezanosti je razvidno, da so rezultati
najvišji pri navezanosti na prijatelje, nato pri navezanosti na mamo, najnižji pa so
rezultati pri navezanosti na očeta. Pri navezanosti na mamo in očeta ni statistično
pomembnih razlik med mladostniki s posebnimi potrebami in njihovimi vrstniki. Pri
navezanosti na prijatelje so statistično pomembne razlike med mladostniki s posebnimi
potrebami in njihovimi vrstniki, in sicer ostali mladostniki doživljajo bolj kvalitetno
navezanost na prijatelje kot njihovi vrstniki s posebnimi potrebami.

Tabela 17
Testiranje razlik srednjih vrednosti (Mann-Whitney U-test) za rezultate na lestvicah
Zaupanje – mama, Zaupanje – oče in Zaupanje – prijatelji vprašalnika IPPA med
mladostniki s posebnimi potrebami (OPP) in njihovimi vrstniki.

Zaupanje
– mama

Zaupanje
– oče

Zaupanje
– prijatelji

N

M

SD

povprečni
rang

U

Z

p

OPP

44

4,19

0,76

236,42

9412,5

-1,009

,313

vrstniki

471

4,34

0,61

260,02

skupaj

515

4,32

0,63

OPP

45

3,90

0,89

221,73

8943,0

-2,419

,094

vrstniki

468

4,21

0,74

260,39

skupaj

513

4,08

0,75

OPP

46

3,96

0,94

211,11

8630,0

-2,304

,021*

vrstniki

471

4,28

0,75

264,22

skupaj

517

4,25

0,77

Opombe: Statistična pomembnost odstopanja od normalne porazdelitve na nivoju tveganja α < 0.05 (*).

Iz tabele je razvidno, da ni statistično pomembnih razlik med mladostniki s posebnimi
potrebami in njihovimi vrstniki v zaupanju do mame. Razlike pa so pomembne v
zaupanju prijateljev, in sicer mladostniki s posebnimi potrebami izražajo manjše
zaupanje prijateljev kot njihovi vrstniki.
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Tabela 18
Testiranje razlik srednjih vrednosti (Mann-Whitney U-test) za rezultate na lestvicah
Komunikacija – mama, Komunikacija – oče in Komunikacija – prijatelji vprašalnika
IPPA med mladostniki s posebnimi potrebami (OPP) in njihovimi vrstniki.

Komunikacija
– mama

Komunikacija
– oče

Komunikacija
– prijatelji

N

M

SD

povprečni
rang

U

Z

p

OPP

44

3,73

0,84

244,14

9752,0

-,647

,518

vrstniki

471

3,83

0,76

259,30

skupaj

515

3,78

0,63

OPP

45

3,50

0,91

259,30

8943,0

-1,675

,913

vrstniki

468

3,49

0,88

256,78

skupaj

513

3,49

0,89

OPP

46

3,22

0,96

231,35

9561,0

-1,338

,018*

vrstniki

471

3,71

0,91

262,24

skupaj

518

3,47

0,92

Opombe: Statistična pomembnost odstopanja od normalne porazdelitve na nivoju tveganja α < 0.05 (*).

Iz tabele je razvidno, da na vseh lestvicah komunikacije ni statistično pomembnih razlik
med mladostniki s posebnimi potrebami in njihovi vrstniki, saj vsi podobno doživljajo
komunikacijo z mamo in očetom, razlike pa so statistično pomembne v odnosu s
prijatelji, in sicer mladostniki s posebnimi potrebami doživljajo komunikacijo v odnosu
z vrstniki kot manj kakovostno.
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Tabela 19
Testiranje razlik srednjih vrednosti (Mann-Whitney U-test) za rezultate na lestvicah
Odtujenost – mama, Odtujenost – oče in Odtujenost – prijatelji vprašalnika IPPA med
mladostniki s posebnimi potrebami (OPP) in njihovimi vrstniki.

Odtujenost
– mama

Odtujenost
– oče

Odtujenost
– prijatelji

N

M

SD

povprečni
rang

U

Z

p

OPP

45

2,35

0,66

309,72

8292,5

-2,419

,016*

vrstniki

465

2,42

0,63

253,61

skupaj

516

2,13

0,74

OPP

45

2,46

0,79

293,52

8841,5

-1,762

,087

vrstniki

467

2,25

0,76

252,93

skupaj

512

2,26

0,77

OPP

46

2,57

0,68

227,67

9392,0

-1,494

,135

vrstniki

465

2,42

0,63

262,06

skupaj

517

2,49

0,63

Opombe: Statistična pomembnost odstopanja od normalne porazdelitve na nivoju tveganja α < 0.05 (*).

Iz tabele je razvidno, da obstajajo statistično pomembne razlike med mladostniki s
posebnimi potrebami in njihovimi vrstniki v doživljanju odtujenosti od mame in očeta,
in sicer mladostniki s posebnimi potrebami doživljajo manj odtujenosti od mame kot
njihovi vrstniki ter več odtujenosti od očeta kot njihovi vrstniki. Obe skupini
mladostnikov pa doživljata več bližine v odnosu s prijatelji kot v odnosu s starši.
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Slika 4. Grafični prikaz rezultatov na vprašalniku IPPA. Rezultati so predstavljeni na
posameznih lestvicah (Zaupanje, Komunikacija in Odtujenost) za mamo, očeta in
prijatelje ter glede na spol.
Kot iz tabel 16–19, je tudi iz slike 4 razvidno, da imajo mladostniki najvišje rezultate na
lestvicah zaupanja, srednje visoke na lestvicah komunikacije, najnižji rezultati pa so na
lestvicah odtujenosti. Dobro so razvidne tudi razlike pri posameznih vidikih navezanosti
med mladostniki s posebnimi potrebami (OPP) in njihovimi vrstniki, torej na vseh treh
lestvicah.
Hipoteza 4 ni potrjena.
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9.1.6 Rezultati za raziskovalno vprašanje 5 ter hipotezo 5 in hipotezo 6

RV 5: Kakšna je povezanost med zadovoljstvom z življenjem, družino in s prijatelji ter
z navezanostjo na starše in vrstnike?
H5: Mladostniki, ki so bolj zadovoljni s svojo družino, so tudi bolj kvalitetno navezani
na očeta in mamo.
H6: Mladostniki, ki so bolj zadovoljni s svojimi prijatelji, so tudi bolj kvalitetno
navezani na vrstnike.
V tem delu odgovarjamo na peto raziskovalno vprašanje ter peto in šesto hipotezo. V
spodnjih tabelah so prikazane povezave med zadovoljstvom z družino, kar smo merili z
lestvico Zadovoljstvo z družino vprašalnika MSLSS, in navezanostjo na očeta, mamo in
vrstnike, kar smo merili z vprašalnikom IPPA-R. Vključili smo tudi primerjavo s
splošnim zadovoljstvom z življenjem, kar smo merili z vprašalnikom SLSS. V
primerjavo smo vključili vse sodelujoče mladostnike. Uporabili smo Spearmanov rho
(rs), ker porazdelitev rezultatov na večini lestvic statistično pomembno odstopa od
normalne porazdelitve.

Tabela 20
Korelacije (Spearmanov rho) med merami zadovoljstva z življenjem in navezanostjo na
mamo (na celotnem vzorcu N = 518).
Splošno zadovoljstvo z
življenjem

Zadovoljstvo z družino

Navezanost na mamo

0,311**

0,595**

Zaupanje – mama

0,333**

0,637**

Komunikacija – mama

0,320**

0,639**

Odtujenost – mama

- 0,276**

- 0,532**

Opombe: ** korelacija je statistično pomembna na nivoju tveganja α < 0.01.
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Iz tabele vidimo, da so tako navezanost na mamo kot vsi trije vidiki navezanosti
(zaupanje,

komunikacija

in

odsotnost)

statistično

pomembno

povezani

z

mladostnikovim splošnim zadovoljstvom z življenjem in zadovoljstvom z družino.
Korelacije med vidiki navezanosti na mamo in splošnim zadovoljstvom z življenjem so
šibke. Močnejše pa so med vidiki navezanosti na mamo in zadovoljstvom z družino, in
sicer so najvišje povezave z zaupanjem in komunikacijo (zmerno močne korelacije, tj.
okoli 0,63). Korelacije med odtujenostjo od mame in merama zadovoljstva so
negativne.

Tabela 21
Korelacije (Spearmanov rho) med merami zadovoljstva z življenjem in navezanostjo na
očeta (na celotnem vzorcu N = 518).
Splošno zadovoljstvo z
življenjem

Zadovoljstvo z družino

Navezanost na očeta

0,307**

0,625**

Zaupanje – oče

0,314**

0,651**

Komunikacija – oče

0,295**

0,601**

Odtujenost – oče

- 0,212**

- 0,426**

Opombe: ** korelacija je statistično pomembna na nivoju tveganja α < 0.01.

Iz tabele vidimo, da so tako navezanost na očeta kot vsi trije vidiki navezanosti
(zaupanje,

komunikacija

in

odsotnost)

statistično

pomembno

povezani

z

mladostnikovim splošnim zadovoljstvom z življenjem in zadovoljstvom z družino.
Korelacije med vidiki navezanosti na očeta in splošnim zadovoljstvom z življenjem so
šibke. Močnejše pa so med vidiki navezanosti na očeta in zadovoljstvom z družino, in
sicer je najvišja povezava z zaupanjem (zmerno močna korelacija, tj. okoli 0,65).
Korelacije med odtujenostjo od očeta in merama zadovoljstva so negativne.
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Tabela 22
Korelacije (Spearmanov rho) med merami zadovoljstva z življenjem in navezanostjo na
prijatelje (na celotnem vzorcu N = 518).
Splošno zadovoljstvo z
življenjem

Zadovoljstvo s prijatelji

Navezanost na prijatelje

0,273**

0,697**

Zaupanje – prijatelji

0,262**

0,708**

Komunikacija – prijatelji

0,245**

0,548**

Odtujenost – prijatelji

- 0,107*

- 0,435**

Opombe: ** korelacija je statistično pomembna na nivoju tveganja α < 0.01; * korelacija je statistično
pomembna na nivoju tveganja α < 0.05.

Iz tabele vidimo, da so tako navezanost na prijatelje kot vsi trije vidiki navezanosti
(zaupanje,

komunikacija

in

odsotnost)

statistično

pomembno

povezani

z

mladostnikovim splošnim zadovoljstvom z življenjem in zadovoljstvom s prijatelji.
Korelacije med vidiki navezanosti na prijatelje in splošnim zadovoljstvom z življenjem
so šibke. Močnejše pa so med vidiki navezanosti na prijatelje in zadovoljstvom s
prijatelji, in sicer je najvišja povezava z zaupanjem (močna korelacija, tj. okoli 0,70).
Korelacije med odtujenostjo od prijateljev in merama zadovoljstva so negativne.
Nadalje smo izračunali tudi povezanost med preostalimi merami zadovoljstva z
življenjem (s šolo, s seboj in z okoljem) ter merami navezanosti na starše in prijatelje za
celoten vzorec.
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Tabela 23
Korelacije (Spearmanov rho) med merami zadovoljstva z življenjem in merami
navezanosti na starše in prijatelje (na celotnem vzorcu N = 518).
Zadovoljstvo s šolo

Zadovoljstvo s seboj

Zadovoljstvo z
okoljem

Navezanost na mamo

0,333**

0,331**

0,368**

Navezanost na očeta

0,262**

0,352**

0,366**

Navezanost na prijatelje

0,290**

0,349**

0,231**

Opombe: ** korelacija je statistično pomembna na nivoju tveganja α < 0.01.

Iz tabele je razvidno, da so ostale mere zadovoljstva z življenjem (s šolo, s seboj in z
okoljem) statistično pomembno povezane z navezanostjo na mamo, očeta in prijatelje.
Vse korelacije so pozitivne, vendar šibke (tj. od 0,23 do 0,37).
V spodnji tabeli so prikazane povezave med zadovoljstvom s šolo in zadovoljstvom s
seboj, kar smo merili z lestvico Zadovoljstvo s šolo in Zadovoljstvo s seboj vprašalnika
MSLSC, ter povprečno šolsko oceno, dobljeno iz matičnega lista posameznega učenca,
ter zdravstvene (indeks telesne mase, kožna guba) in športne podatke (tek na 60 m –
šprinterska hitrost, tek na 600 m – splošna vzdržljivost, indeks telesne gibljivosti),
dobljene iz športnovzgojnega kartona posameznega učenca. V primerjavo smo vključili
vse sodelujoče mladostnike. Uporabili smo Spearmanov rho (rs), ker porazdelitev
rezultatov na večini lestvic statistično pomembno odstopa od normalne porazdelitve.
Hipotezi 5 in 6 sta potrjeni.
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9.1.7 Rezultati za raziskovalno vprašanje 6 ter hipotezo 7

RV6: Kakšna je povezanost med zadovoljstvom z življenjem, s seboj in šolo ter z učnim
uspehom, zdravjem in s športno pripravljenostjo?
H7: Mladostniki, ki so bolj zadovoljni z življenjem, s seboj in s šolo, dosegajo boljši
učni uspeh, so bolj zdravi in bolje športno pripravljeni.

Tabela 24
Korelacije (Spearmanov rho) med merami zadovoljstva z življenjem in merami zdravja
in športne pripravljenosti (na celotnem vzorcu N = 518).
Splošno zadovoljstvo
z življenjem

Zadovoljstvo
s šolo

Zadovoljstvo
s seboj

Učni uspeh

0,174**

0,374**

0,087*

Indeks telesne mase (ITM)

- 0,063

- 0,160**

- 0,086

Kožna guba (mm)

- 0,022

- 0,134**

- 0,153**

Tek na 60 m (s)

- 0,011

- 0,002

- 0,099*

Tek na 600 m (s)

- 0,082

- 0,149**

- 0,162**

Indeks gibalne učinkovitosti
(XT)

0,010

0,208**

0,124**

Opombe: ** korelacija je statistično pomembna na nivoju tveganja α < 0.01; * korelacija je statistično
pomembna na nivoju tveganja α < 0.05.

Iz tabele je razvidno, da so tako splošno zadovoljstvo z življenjem kot zadovoljstvo s
šolo in s seboj statistično pomembno povezani, pri čemer so vse povezave pozitivne.
Korelacija med učnim uspehom in zadovoljstvom s šolo je zmerna (tj. okoli 0,37), s
splošnim zadovoljstvom z življenjem je šibka (tj. okoli 0,17), z zadovoljstvom s seboj
pa je zelo nizka oziroma skoraj neobstoječa (tj. okoli 0,08). Kazalca zdravja (indeks
telesne mase in kožna guba) sta negativno povezana z vsemi tremi merami zadovoljstva,
povezave pa niso vse statistično pomembne in so nizke oziroma skoraj neobstoječe (tj.
od 0,02 do 0,16). Tudi meri hitrosti (tek na 60 m) in vzdržljivosti (tek na 600 m) sta
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negativno povezani z vsemi tremi merami zadovoljstva, povezave večinoma tudi niso
statistično pomembne ter so nizke oziroma skoraj neobstoječe (tj. od 0,002 do 0,16).
Povezave med indeksom gibalne učinkovitosti in merami zadovoljstva so pozitivne,
vendar tudi nizke.
Hipoteza 7 je potrjena. Za lažje razumevanje dobljenih povezav smo nadalje izračunali
še povezave med učno uspešnostjo ter kazalci zdravja in športne pripravljenosti.

Tabela 25
Korelacije (Spearmanov rho) med učnim uspehom ter merami zdravja in športne
pripravljenosti (za celoten vzorec N = 518).
Učni uspeh
Indeks telesne mase (ITM)

- 0,220**

Kožna guba (mm)

- 0,156**

Tek na 60 m (s)

- 0,113**

Tek na 600 m (s)

- 0,277**

Indeks gibalne učinkovitosti
(XT)

0,442**

Opombe: ** korelacija je statistično pomembna na nivoju tveganja α < 0.01.

Iz tabele je razvidno, da so povezave med učnim uspehom in vsemi kazalci zdravja in
športne pripravljenosti statistično pomembne. Povezave med učnim uspehom ter
indeksom telesne mase, kožno gubo, tekom na 60 m in 600 m so negativne (nižja
vrednost pri merah zdravja in telesne pripravljenosti pomeni boljši rezultat), vendar so
korelacije šibke (tj. od 0,13 do 0,22). Povezava med učnim uspehom in indeksom
gibalne učinkovitosti je pozitivna, korelacija je zmerno visoka (tj. okoli 0,44).
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9.1.8 Rezultati za raziskovalno vprašanje 7 in hipotezo 8

RV7: Kakšna je povezanost med navezanostjo na starše in prijatelje ter zadovoljstvom z
življenjem in učno uspešnostjo?
H8: Bolj kvalitetno navezani mladostniki so bolj zadovoljni in učno bolj uspešni kot
manj kvalitetno navezani mladostniki.
V spodnji tabeli so prikazane povezave med merami navezanosti na starše in prijatelje
ter splošnim zadovoljstvom z življenjem (mera sreče), kar smo merili z vprašalnikom
SLSC, in povprečno šolsko oceno (mera uspeha), dobljeno iz matičnega lista
posameznega učenca. V primerjavo smo vključili vse sodelujoče mladostnike. Uporabili
smo Spearmanov rho (rs), ker porazdelitev rezultatov na večini lestvic statistično
pomembno odstopa od normalne porazdelitve.

Tabela 26
Korelacije (Spearmanov rho) med merami navezanosti ter zadovoljstvom z življenjem in
učnim uspehom (za celoten vzorec N = 518).
Navezanost na mamo

Navezanost na očeta

Navezanost na
prijatelje

Splošno zadovoljstvo z
življenjem

0,311**

0,307**

0,273**

Učni uspeh

0,173**

0,132**

0,214**

Opombe: ** korelacija je statistično pomembna na nivoju tveganja α < 0.01

Iz tabele je razvidno, da so vse mere navezanosti statistično pomembno pozitivno
povezane s splošnim zadovoljstvom z življenjem (s srečo) in z učnim uspehom.
Razvidno je, da so korelacije z mero sreče višje (tj. okoli 0,30) od korelacij z mero
uspeha (tj. od 0,13 do 0,21), vendar pa so vse korelacije šibke.
Hipoteza 8 je potrjena.
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9.2 Rezultati kvalitativnega dela raziskave

9.2.1 Opisi individualnih struktur doživljanja

Kot smo opisali v opisu postopka izvedbe kvalitativnega dela raziskave, smo sodelujoče
učenke in učence s posebnimi potrebami prosili, naj si za zagotavljanje anonimnosti za
namene raziskave sami določijo svoje šifrirano ime. Morebitni ostali osebni podatki
(npr. kraji, točne diagnoze ipd.) ali imena, ki so jih v intervjuju povedali udeleženci, so
izpuščeni ali spremenjeni tako, da je anonimnost zagotovljena. Pogovorne izraze smo
spremenili v knjižni jezik, narečne ali slengovske besede pa smo pustili.
Kratki povzetki intervjujev so predstavljeni po abecednem vrstnem redu glede na
šifrirana imena udeleženih mladostnikov s posebnimi potrebami.

Udeleženec: Grega
Razred: 9. razred OŠ
Posebne potrebe: učenec s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, dolgotrajno
bolan učenec (učenec z več motnjami)
Grega pravi, da je zadovoljen s svojim življenjem, ker mu nič ne manjka. Pravi, da je
srečen, ker ni nesrečen. Pove, da zaradi svojih posebnih potreb ni nič manj srečen, saj
se je navadil na svojo napako (presnovno motnjo).
Grega pravi, da je dobro zadovoljen s svojo družino. Všeč mu je, ker jih je veliko. Pove,
da je v njihovi družini odlično, ker ga ne kregajo skoz in ker mu kdaj izpolnijo želje – na
primer ko je dobil za domačo žival dihurja. Zdi se mu, da njegova motnja ne vpliva na
njegov družino. Pravi, da so se vsi tega navadili, ker tega ne morejo spremeniti. Pove
pa, da se mami sekira za njegove ocene.
S šolo je še kar zadovoljen. Všeč mu je, ker nimajo veliko ur. V šolo gre rad zaradi
prijateljev. Ni mu pa všeč, da se je treba učiti. Pove, da je dobro biti v 9. razredu, ker
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gre kmalu ven in se bo rešil osnovne šole. Grega misli, da mu učitelji hočejo pomagati.
Je pa malo drugače kot pri ostalih, saj lahko podaljša test. Pravi, da sošolci vedo, da
ima DSP, ne vedo pa za njegovo presnovno motnjo. Misli, da so mu sošolci fouš, da ima
prilagoditve, ker lahko podaljša test. Ampak se mu zdi, da mu tega ne zamerijo. Grega
pravi, da mu pri šolanju s posebnimi potrebami DSP srednje pomaga, pomaga pa mu
tudi pisanje domačih nalog pri specialni pedagoginji (individualna in skupinska učna
pomoč – ISP), ker mu potem doma ni treba pisati nalog.
Grega pravi, da je dobro zadovoljen s svojimi prijatelji. Ceni, da so iskreni. Njegove
posebne potrebe nimajo pomembne vloge v odnosih s prijatelji, ker se z njimi malokrat
pogovarja o tem, ker to ni tako pomembno.
Grega pove, da je kar zadovoljen s seboj. Pravi, da je še dosti normalen, ker mu ne
manjka kakšna roka, ima vse. Pravi, da ga njegova motnja malo ovira, ker ne more
vsega jesti. Včasih si želi, da bi lahko vse jedel. Grega sebe ne dojema kot mladostnika s
posebnimi potrebami. Pravi, da mu je normalno, da je tak, kot je. Ne čuti, da bi bil
drugačen od drugih. Pravi, da ve, da je tak kot ostali, saj smo vsi ljudje.

Udeleženec: Jože
Razred: 9. razred OŠ
Posebne potrebe: učenec s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (učne težave)
Jože pravi, da je ful zadovoljen s svojim življenjem. Pove, da zato, ker obvlada
računalnike. Pravi, da je srečen in da ga familija osrečuje. Meni, da ga učne težave ne
ovirajo v življenju.
Jože pravi, da je s svojo družino zadovoljen toliko, da ne bi mogel biti bolj. Pove, da so
vsi prijazni. Nato pove, da je sedaj bolje, ker se z atijem bolje razume in so navadna
družina, ker se mu zdi, da ati ne pije več. Pravi, da njegove učne težave ne vplivajo
preveč na njegovo družino, le mami se včasih sekira za njegovo šolo. Vendar zato ni
manj srečen v družini.
Jože pravi, da je s šolo zadovoljen tako, kot vsak učenec. Pove, da ne hodi rad v šolo.
Zadovoljen je, ker je že 9. razred, saj potem ni nobenega razreda več. Pravi, da učitelji
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upoštevajo njegove prilagoditve. Zdi se mu, da kdaj tudi drugače gledajo nanj, ker ima
DSP in mora malo več delati. Pravi, da mu pri šolanju z učnimi težavami največ
pomagajo učitelji ter da ima DSP pri predmetih, ki mu ne grejo dobro.
Jože pravi, da je ful zadovoljen s svojimi prijatelji, saj se z vsemi dobro razume. Všeč
mu je, da so njegovi prijatelji prijazni. Ceni, da ko se pohecajo, da to ni žaljivo. Pravi,
da nanj prijatelji ne gledajo nič drugače, ker ima učne težave. O učnih težavah pa se
sicer s prijatelji ne pogovarja.
Jože pove, da je ful zadovoljen s seboj. Všeč mu je, da ko si nekaj zada, potem to doseže
in se potrudi za svoj cilj. Ni pa mu všeč, da je len. Da je učenec s posebnimi potrebami,
mu pomeni, da se malo težje uči. Vendar se ne počuti drugačnega od drugih, saj čuti, da
je tak kot vsi ostali.

Udeleženec: Marjan
Razred: 9. razred OŠ
Posebne potrebe: učenec s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (disleksija)
Marjan pove, da je zmerno zadovoljen s svojim življenjem, da ni ravno najbolj vesel.
Pravi, da bi mogoče rad spremenil, da mu mami ne bi umrla, ostalo pa da je še nekako
dobro.
Marjan pravi, da odkar se je po mamini smrti preselil k atiju in njegovi družini, ni tako
zadovoljen, kot je bil. Pove, da je samo z atijem in bratom ok. Mačehe in tamalih dveh
pa še vedno ne čuti kot del družine. Pravi, da mu gresta velikokrat na živce, ker ju
mačeha ne da v red, ati pa ju da. Pove, da ju da tudi on v red, ampak ju noče, ker ga
potem nadirajo, zakaj se dere nanju. Pravi, da se dere nanju zato, ker nista pridna in ne
ubogata. Marjan pravi, da je v družini kar v redu, da pa bi bilo lahko bolje, a je
zadovoljen tako, kot je. Pove, da je bilo tam, kjer je prej živel z mami in starimi starši,
drugače. Marjan meni, da njegove posebne potrebe ne vplivajo na njegovo družino.
Pravi, da je skoraj isto, kot da ne bi imel disleksije. Meni, da mogoče tudi zato, ker ima
tudi njegov brat disleksijo. Zdi se mu, da disleksija nima nobene veze s srečo v družini.
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Pove, da mu učitelji v šoli niso všeč, da ga ne marajo. Od šole mu je najbolj všeč, da
ima DSP ure. Pove, da se mu včasih ne da, ampak da je bolje, kot da bi bil pri učiteljih.
Marjan pravi, da je v 9. razredu fajn biti zato, ker bo kmalu konec in bo šel ven iz te
šole, ker ne prenaša več tistih učiteljev, ki jih ne mara. Pove, da učitelji upoštevajo
njegove prilagoditve, ampak nekateri pa ne – ne ve, ali pozabijo ali namenoma ne
upoštevajo, da ima disleksijo in da si lahko sam postavi datum za ustno spraševanje.
Marjan meni, da nekateri njegovi sošolci razumejo, da ima disleksijo, drugi pa ne.
Sploh ne razumejo, kaj je disleksija in se primerjajo z njim. Pravi, da tega nihče ne
razume, razen tisti, ki jo ima. Pravi, da če je nimaš, ne veš, kakšni problemi so to. Pove,
da ni samo to, da težko bereš in menjaš črke ali da počasi bereš, da to vsi mislijo. Pravi,
da se to pozna tudi pri drugih predmetih in se zato težje uči kot ostali. Marjan pravi, da
mu pri šolanju z disleksijo najbolj pomagata psihologinja in specialna pedagoginja, da
lahko pri njiju podaljša čas in da mu razložita snov, ki je ne razume ali si je ne
predstavlja.
Marjan pove, da v šoli nima toliko prijateljev, da jih ima drugje. Pravi, da ga nekateri
prijatelji razumejo in vedo, da ima disleksijo. Pri prijateljih mu je najbolj všeč, da jim
lahko pove, kaj ga moti pri njih in to potem razumejo in nehajo s tem. Všeč mu je, da
imajo prijatelji ista zanimanja kot on. To se mu zdi zelo dobro, da jih zanimajo iste
stvari. Meni tudi, da za njegove prijatelje ni važno, da ima disleksijo.
Marjan pravi, da se je že sam spraševal, kako je zadovoljen s seboj. Pravi, da je včasih
zelo zadovoljen s seboj, včasih pa ne – ni zadovoljen, zakaj je kaj naredil. Pravi, da bi
pri sebi rad popravil stvari, ki jih je naredil slabo ali narobe. Glede disleksije pa ne bi
ničesar spreminjal. Pravi, da želi spremeniti stvari, za katere je sam kriv, je sam
zafrknil. Pravi, da za disleksijo ni sam kriv in da bo že zmogel. Marjan se zaveda, da
ima težave – disleksijo. Meni, da je dobro, da je z odločbo opredeljen kot učenec s
posebnimi potrebami, ker zato lahko dobi pomoč v šoli. Pravi, da ga ta oznaka ne moti.
Marjan pove, da se ne čuti posebnega ali drugačnega od drugih. Opazi pa, da drugi
nimajo takih težav. Pravi, da pa opazi tudi, da imajo nekateri drugi težave in jih potem
razume.
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Udeleženec: Miha
Razred: 9. razred OŠ
Posebne potrebe: učenec s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (učne težave)
Miha pravi, da je kar dobro zadovoljen s svojim življenjem. Pove, da mu v življenju ni
slabo. Pravi, da je kakor kdaj srečen. Srečen je takrat, kadar se kaj dobrega zgodi – na
primer dobra ocena. Če pa se zgodi kaj slabega – na primer slaba ocena – pa ne, je
žalosten. Pravi tudi, da zaradi svojih učnih težav ni nič manj srečen.
Miha je kar dobro zadovoljen s svojo družino, ker se razumejo in držijo skupaj in si
pomagajo. Všeč mu je, da je srednji, da ima mlajšega in starejšega brata. Ta velik brat
mu pomaga za šolo, ker zna več od njega. Mihu se zdi, da je včasih tudi dobro, da ti
tamal teži. Pove, da je drugače dobro biti otrok v njihovi družini. Pravi, da njegove
učne težave ne vplivajo na njegovo družino, da je navadno, kot da ni nič. Pove pa, da
ati in mami ne sprejemata dobro, da je slab v šoli, saj sta jezna, kadar dobi negativno.
Pravi, da tudi za 2 rečeta, da bi bilo lahko več. Miha pove, da imata tudi brata učne
težave. Zdi se mu, da sta ati in mami to sprejela, ampak si želita, da bi bilo bolje.
S šolo je tako tako zadovoljen. Pravi, da mu včasih paše iti v šolo, včasih pa se mu prav
ne da. Pove, da je najbolje biti devetošolec, ker že vidiš srednjo šolo. Miha pravi, da pri
kemiji, biologiji, matematiki, fiziki in angleškem jeziku misli, da bi bilo zanj bolje, da ne
bi imel napovedanega spraševanja, ker pri teh predmetih ne more sam določiti datuma.
Pravi, da mu datum določijo kar učiteljice in mu ni všeč, da mu prestavijo datume, ker
ima veliko testov in se potem težko vse nauči. Miha pove, da za sošolce je pa vse
navadno, kot da ni nič, kot da ne bi imel učnih težav. Tako mu je še bolje. Pove, da mu
pri šolanju z učnimi težavami najbolj pomagata dva sošolca, ki mu razložita snov ter mu
data včasih domačo nalogo za preprisat, če jo pozabi ali če je ne zna. Tudi ena sošolka
mu posodi zvezke. Pove, da mu pomaga tudi DSP pri specialni pedagoginji in
psihologinji, da se kaj nauči. Pravi, da če ga ne bi imel, bi sigurno manj znal.
Miha je ful zadovoljen s svojimi prijatelji, ker mu pomagajo in se dobro razumejo.
Najbolj mu je vešč, da se dobro razumejo in se pogovarjajo. Všeč mu je tudi, da se ne
skregajo takoj – če pa se, se nekako pobotajo. Pove, da za prijatelje njegove učne
težave niso pomembne. Pravi, da imajo tudi nekateri njegovi prijatelji težave v šoli. Eni
pa ne, ampak so vseeno prijatelji.
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Miha pravi, da je pri sebi odvisno za katere stvari zadovoljen. Ponosen je, da zna delati
– da se znajde v gmajni, naredi drva, dela na kmetiji. Za šolo pa ni zadovoljen. Miha
pravi, da sebe ne vidi kot učenca s posebnimi potrebami. Misli, da je malo preveč len za
šolo. Pove, da so mu to rekli vsi učitelji, pa mami in ati tudi. Pravi, da tudi sam misli,
da se premalo uči in se mu ne da. Vendar pa se ne čuti drugačnega od drugih.

Udeleženka: Mojca
Razred: 8. razred OŠ
Posebne potrebe: učenka s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, zmerno
gibalno ovirana učenka, dolgotrajno bolna učenka (učenka z več motnjami)
Mojca pove, da je s svojim življenjem zadovoljna. Nadaljuje, da včasih pa ni, ker se
zaveda, da kdaj reče kaj, kar druge užali. Pravi, da je včasih srečna, včasih pa ni.
Srečna je, ko dobi dobro oceno, ko spozna novo prijateljico ter ko je kaj takega, kar
drugim starši ne pustijo, njej pa pustijo. Srečna je, ko vidi, da se nanjo in brata starši ne
derejo, v drugih družinah pa vidi, da se za isto stvar že prepirajo. Mojca pravi, da
zaradi svojih posebnih potreb ni manj srečna, ampak se pa primerja z drugimi – ko vidi
druge učence in prijatelje, včasih pomisli, zakaj pa jaz tega ne morem, oni pa lahko,
zakaj moram na fizioterapijo, oni pa ne. Pravi, da ji to vzame čas. Sprašuje se, zakaj
mora tolikokrat v bolnico na preglede, drugi pa samo kadar je nujno. Včasih se ji zdi,
da zanjo ni res nujno.
Mojca pravi, da se z bratom vedno bolj razume, včasih pa sta se zelo kregala. Z atijem
se razumeta, z mami pa se najmanj razume. Pravi, da starši ne razumejo vsega in jim
vsega sploh ne razlaga. Opaža, da gre staršem najbolj na živce, ko jim začne nekaj
razlagati in jim potem ne pove do konca – zato, ker se med tem, ko govori, spomni, da
bi bilo bolje, da jim sploh ne pove, ker ne ve, kakšen komentar bosta dala na to; se boji,
da ne prav dober, da bi jo prizadel. Nadalje pravi, da je včasih v družini bolje biti
starejši, včasih pa slabše. Čuti, da imajo včasih mlajši prednost. Mojca pravi, da njene
posebne potrebe včasih kar vplivajo na njihovo družino. Pove, da tudi staršem ni
prijetno, če ji je zaradi bolezni velikokrat slabo. Pravi, da se starša za nekatere
predmete veliko ukvarjata z njeno šolo. Pove, da se starši res posvetijo temu, da jo
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peljejo na vse preglede v bolnico in hočejo, da bi bilo čim bolje, da bi se to enkrat
končalo. Čuti, da ati in mami sprejemata njene posebnosti. Ni pa ravno prepričana, če
jo imata res rada. Pa ne zaradi njenih posebnih potreb. Pravi, da ima na splošno
občutek, da imata brata bolj rada. Pravi, da ne ve, če bi njej kar dovolila, kar bi se
spomnila (npr. glasbeno šolo), bratu pa to kar dovolita (npr. trening nogometa).
Mojca pravi, da v šolo ne gre rada, kadar pišejo test, da pa je super, če je petek in če
imajo malo ur in če so dobre ure (npr. biologija, državljanska in domovinska vzgoja in
etika, zgodovina, geografija, slovenski jezik). Včasih ji je dober jedilnik. V šoli bi kaj
tudi spremenila – jedilnik, urnik. Urnik bi spremenila tako, da bi zamenjala predmete,
da ne bi bile tako težke torbe, ki jih komaj nosijo. Pove, da je enkrat stehtala svojo
torbo in je bila težka celo 7 kg. Mojca pravi, da ji je v šoli ok, da ni predsednica
razreda, ker ima že tako veliko ur in še dodatno DSP. Všeč ji je, da ima vsaj en dan
samo 5 šolskih ur in gre lahko prej domov. Nadalje pove, da nekateri učitelji malo
bolje, drugi pa malo drugače upoštevajo njene prilagoditve. Pravi, da dajo eni učitelji
res večje teste in se držijo navodil iz odločbe in da je tudi njihov odnos dober. Pove, da
če pa se učitelji derejo, ne nanjo, ampak na druge sošolce, se ona boji. Pravi tudi, da
sošolke bolj razumejo njene posebne potrebe, fantje pa malo manj. Sošolci, s katerimi je
bila skupaj na podružnični šoli, mogoče bolje razumejo njene posebnosti kot novi
sošolci iz matične šole. Pove, da ji nekatere sošolke posodijo zvezke, kadar manjka.
Pove tudi, da jo nekateri učenci na šoli zafrkavajo – pa ne ve, če zaradi njenih posebnih
potreb ali zaradi drugih stvari, ne ve katerih, ali pa se jim zdi smešno. Takrat ji ni
prijetno, ampak letos je že bolje kot lani. Mojca meni, da ji pri šolanju s posebnimi
potrebami pomagajo sošolke, ki ji posodijo zvezke. Za DSP meni, da ji nekatere ure bolj
pomagajo, druge pa malo manj. Pomaga ji tudi, da ima na šoli prijateljico, s katero se
lahko pogovori.
Mojca pravi, da so odnosi s prijatelji čisto v redu. Tiste prijatelje, ki jih ima, jih ceni.
Ima pa prijatelje iz šole in iz kolonij. Pri prijateljih ji je všeč, da jo znajo poslušati in ji
dajo kakšen nasvet. Čuti, da jo prijatelji sprejemajo. Pravi, da njene posebne potrebe ne
vplivajo na njene odnose s prijatelji. Razmišlja, da bi bilo mogoče malo drugače, če bi
lahko kaj drugega delali ali se igrali, pa se ne morejo. Ampak pravi, da jih to nič ne
moti. Ima tudi dve prijateljic iz kolonije, ki sta tudi gibalno ovirani, in čuti, da jih to
povezuje in bolje razumejo druga drugo. Pravi, da bi bilo čudno brez prijateljev.
138

Mojca pravi, da bi zadovoljstvo s seboj od ena do pet ocenila s štiri, ker jo včasih tudi
kaj moti na sebi, pa ne bi povedala, kaj je to. To, da je v odločbi napisano, da je učenka
s posebnimi potrebami, ji pomeni, da nekaterih stvari ne more delati. Pove pa tudi, da
svoje odločbe še ni videla. Mojca pove, da čuti, da je malo drugačna od drugih, ampak
je to ne moti toliko. Včasih jo bolj moti, ko se drugi gredo igro, ki se je ona ne more
(npr. košarko). Pravi, da jo najbolj jezi, ko je drugi ne sprejmejo. Pri tem ne ve, ali je to
mogoče zaradi česa drugega, ne zaradi tega, ker je gibalno ovirana. Pove, da ko pa
dela lahko enako kot drugi v razredu, ko samo poslušajo, se pa ne čuti drugačne.

Udeleženka: Nika
Razred: 9. razred OŠ
Posebne potrebe: učenka s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (učne težave)
Nika pove, da je njeno življenje večinoma v redu in ne bi ničesar spremenila. Pravi, da
je srečna ter da jo osrečujejo prijatelji, saj se z njimi pogovarja in druži. Nadaljuje, da
ne razmišlja o tem, ali je srečna ali ne, da ji to sploh ne pride na misel. Pravi, da zaradi
svojih učnih težav ni nič manj srečna. Pove, da snov razume, če dobi dodatno razlago
ali pa si kar sama drugače razloži. Čuti, da jo učne težave ne ovirajo. V tem vidi tudi
prednost, in sicer da si lahko sama postavi datume za ustna spraševanja in se potem
nauči.
Nika pravi, da je njena družina v redu ter da je dobro, da ima atija, mami in sestrico.
Vesela je, da jih ima, saj pravi, da eni še tega nimajo. Pravi tudi, da nikoli ne razmišlja,
da bi imela drugo družino. Pove, da je dobro biti starejša sestra, saj lahko mlajši sestri
kaj razloži. V družini se dobro razumejo, se imajo radi, pomagajo drug drugemu in
delajo skupaj. Vešč ji je, ko hodijo skupaj na izlete. Nika pravi, da jo imata mami in ati
rada, tudi če ima učne težave. Pove, da se sicer jezita, če prinese domov slabo oceno.
Vendar pa se straši ne ukvarjajo toliko z njeno šolo, ker se uči sama, si podčrta, naredi
zapiske in jih prebere. Misli, da ji starši ne pomagajo pri učenju, ker ne razumejo snovi
ali pa ne poznajo odgovorov pri nalogah. Čuti pa, da jo starši spodbujajo in podpirajo.
Nika pravi, da je s šolo zadovoljna. Všeč ji je, da ni prevelika, da se v njej ne izgubi.
Všeč so ji tudi izbirni predmeti (npr. Načini prehranjevanja in Poskusi v kemiji) in
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šolska prehrana in pravi, da v šoli ne bi ničesar spremenila. Pravi, da je super, da je že
9. razred. Veseli se, da se počasi končuje osnovna šola, da bo zamenjala okolje. Nika
pove, da učitelji upoštevajo, kar piše v njeni odločbi. Pravi, da ji pomaga podaljšan čas
in postavljanje datuma za spraševanje. Pri testih ji je všeč, da ima kaj poudarjeno ali
pobarvano. Ne čuti, da bi jo učitelji obravnavali drugače kot njene sošolce. Tudi za
sošolce pravi, da se do nje vedejo normalno, kot da je navadna učenka. Misli, da
sošolcev njene prilagoditve ne motijo. Pravi, da ji pri učnih težavah v šoli najbolj
pomagajo učitelji, ki ji naknadno razložijo snov. Vprašanja pred ocenjevanjem znanja ji
pomagajo, da ve, kaj naj se uči. Pravi, da se pri učenju znajde sama. Všeč ji je, da ima
DSP, ker ji pomaga, in ne ve, kako bi bilo brez tega.
Nika pravi, da je s svojimi prijatelji zadovoljna, da ni nič kritičnega. Pri prijateljih ji je
všeč, da se družijo in se tudi skupaj učijo. Jim zaupa, se z njimi dobro razume in misli,
da prijateljice tudi njo razumejo. Pove, da se s prijateljicami ne pogovarja o svojih
učnih težavah, ampak se pogovarjajo o drugih stvareh. Meni, da zaradi učnih težav v
prijateljskih odnosih ni nič drugače, in čuti, da je za svoje prijateljice taka kot vsi ostali.
Nika pove, da se sama sebi zdi v redu ter da na sebi ne bi ničesar spremenila. Pravi, da
bi bila včasih rada boljša, da bi več razumela. Kot učenko s posebnimi potrebami sebe
dojema tako, da ima težave, ki jih drugi učenci nimajo. Vendar Nika pravi, da se ne čuti
drugačne od drugih. Pove, da se v šoli nihče ne jezi nanjo, če česa ne zna. Čuti, da jo v
šoli sprejemajo tako, kot je in ji tudi pomagajo.

Udeleženec: Pavle
Razred: 9. razred OŠ
Posebne potrebe: učenec s primanjkljaji na posameznih področjih učenja (učne težave)
Pavle pravi, da je srednje zadovoljen s svojim življenjem. Ni mu všeč hoditi v šolo in ne
mara se učiti. Pove, da ni srečen, da je včasih nesrečen. Pa ne zaradi doma, zaradi šole
je nesrečen. Pravi, da ga učne težave ovirajo, da je zato nesrečen, ker je samo to
pomembno, kako ti gre v šoli.
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Pavle pove, da je zadovoljen s svojo družino, da ima dobro družino. Čuti, da ga imata
mami in ati rada. Ve pa, da sta razočarana nad njim, kadar naredi kaj slabega – dobi
cvek. Pravi, da je v redu biti v njihovi družini in da ne bi želel biti najstarejši. Pravi, da
je bolje biti najmlajši, ker potem nate bolj gledajo. Pavle pove, da njegove učne težave
kar vplivajo na njihovo družino. Pove, da vsak dan posluša atija, ker se vsak dan dere
in govori iste stvari, mami pa mu grozi, da bo šel med počitnicami delat, če ne bo
naredil razreda. Pravi, da je zato mogoče malo manj srečen v družini, ampak kar
presliši vse in se dela, da ne sliši.
Pavle pravi, da s šolo ni zadovoljen, ker se mora učiti. Snov se mu zdi težka in brezveze.
Pravi, da bi bil raje v srednji šoli. Pove, da učitelji upoštevajo, da ima podaljšan čas in
napovedano spraševanje. Od nekaterih učiteljev čuti, da mu želijo pomagati. Zdi se mu,
da nekateri učitelji mislijo in tudi kdaj rečejo, da je len. Pavle pravi, da je sošolcem
navadno, da ima prilagoditve. Pove, da mu pri šolanju z učnimi težavami malo pomaga
DSP, zelo pa mu pomaga inštruktorica.
Pavle pove, da je srednje zadovoljen s svojimi prijatelji, ker se ne razume dobro z njimi,
ker velikokrat drug drugega zafrkavajo. To mu ni všeč, mu gre na živce. Pove, da mu ni
nič všeč pri prijateljih v šoli. Ima še druge prijatelje, ki niso iz šole, ampak se mu ne da
do njih. Bi pa rad, da oni pridejo do njega, pa nimajo časa. Pavle čuti, da prijatelji nanj
gledajo drugače, ker ima učne težave. Pove, da ga zafrkavajo in misli, da ga imajo za
nesposobnega in neumnega. Pove pa, da ima enega prijatelja, ki ga razume, samo ga že
dolgo ni videl.
Pavle pravi, da težko pove, kako je zadovoljen sam s seboj, saj o tem še ni razmišljal in
težko reče. Pove, da bi rad shujšal. Včasih si želi, da bi se lažje učil in naredil šolo,
ampak ne ve, če je to možno. Pavle pravi, da ne vidi, da ima posebne potrebe. Pravi pa,
da čuti, da je drugačen od drugih, ker opazi, da imajo drugi boljše ocene in da niso
ponavljali razreda. Se mu zdi, da ni dober in da je len za šolo, ker mu je težko sedet – to
pa zato, ker mu je šola dolgočasna.
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9.2.2 Opis splošne strukture doživljanja sreče in zadovoljstva v
življenju mladostnikov s posebnimi potrebami

Intervjuje smo vodili tako, da smo sodelujoče mladostnike s posebnimi potrebami
povprašali po doživljanju sreče in zadovoljstva v življenju ter na različnih področjih
življenja (družina, šola, prijatelji, jaz), zato bomo glede na teh pet glavnih tem opisali
splošno strukturo doživljanja sreče in zadovoljstva v življenju.

Tabela 27
Opis splošne strukture doživljanja sreče v življenju.
Tema: SREČA V ŽIVLJENJU
Podtema

Opis izkušnje

Doživljanje sreče

»Sem srečen, ker mi nič ne manjka. Ker nisem nesrečen.« (Grega)
»Ful sem zadovoljen v življenju, ker obvladam računalnike. Familija me
osrečuje.« (Jože)
»Srečen sem, kadar dobim dobro oceno.« (Miha)
»Srečna sem, ko dobim dobro oceno, spoznam novo prijateljico in ko vidim, da
se starši na naju z bratom za nekaj ne derejo, za isto stvar pa se v drugih družinah
prepirajo.« (Mojca)
»Ničesar ne bi spremenila v življenju, večinoma je vse v redu. Osrečujejo me
prijatelji. A o tem drugače ne razmišljam.« (Nika)

Sprejeti svoje
posebne potrebe

»Sem se navadil na svojo napako.« (Grega)
»Disleksija me ne ovira v življenju, sploh ne.« (Marjan)
»Ko vidim druge učence in prijatelje, včasih pomislim, zakaj pa jaz tega ne
zmorem, oni pa lahko.« (Mojca)
»Ne čutim, da me učne težave ovirajo, to ima tudi prednosti, da si lahko sama
postavim datum za spraševanje.« (Nika)
»Učne težave me ovirajo, sem zato nesrečen, ker je samo to pomembno, kako ti
gre v šoli.« (Pavle)

Ni doživljana sreče

»Mogoče bi rad spremenil, da mi mami ne bi umrla, drugače pa je še nekako
dobro.« (Marjan)
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»Če dobim slabo oceno, pa nisem srečen, sem žalosten.« (Miha)
»Včasih nisem srečna, ker se zavedam, da kdaj rečem kaj, kar druge užali.«
(Mojca)
»Včasih sem nesrečen. Zaradi šole, ne zaradi doma.« (Pavle)

Tabela 28
Opis splošne strukture doživljanja zadovoljstva z družino.
Tema: ZADOVOLJSTVO Z DRUŽINO
Podtema

Opis izkušnje

Razumevanje v
družini

»Všeč mi je v naši družini, ker nas je veliko. Odlično je, ker me ne kregajo skoz
in ker mi kdaj izpolnijo želje.« (Grega)
»Toliko sem zadovoljen s svojo družino, da bolj ne bi mogel biti […] Sedaj je
bolje, ker se z atijem bolje zastopimo in smo navadna družina, ker pomoje ne pije
več.« (Jože)
»Sem srečen s svojo družino, ker se dobro zastopimo in držimo skupaj in si
pomagamo. Je dobro biti otrok v naši družini.« (Miha)
»Z atijem se razumeva.« (Mojca)
»Vse je v redu v družini. Sem vesela, da jih imam, ker eni še tega nimajo. Dobro
se razumemo, si pomagamo in gremo kam. Nikoli ne razmišljam, da bi imela
drugo družino.« (Nika)
»Imam dobro družino. Mogoče me imata mami in ati rada.« (Pavle)

Ni zadovoljstva z
družino

»Odkar sem se po mamini smrti preselil k očetu in njegovi družini, nisem tako
zadovoljen, kot sem bil prej. Samo z atijem in bratom je ok, mačehe in tamalih pa
ne čutim vedno kot del družine.« (Marjan)
»Z mami se najmanj razumeva. Ker starši ne razumejo vsega in jim vsega sploh
ne razlagam. Se med tem, ko govorim spomnim, da je bolje, če sploh ne povem,
ker ne vem, kakšen komentar bosta dala – ne prav dober, da bi me prizadel.«
(Mojca)

Odnos s sorojenci

»Včasih je dobro, da sva tamala (op. ima dvojčka), včasih pa ne.« (Jože)
»Z bratom je ok. Tamaledva mi gresta velikokrat na živce, ker nista pridna in ne
ubogata. Tudi jaz ju dam v red, ampak ju raje ne dam, ker potem mene nadirajo,
zakaj se derem nanju.« (Marjan)
»Mi je všeč, da sem ta srednji brat. Ta velik brat mi pomaga za šolo, ker zna več
od mene. Včasih je tudi dobro, da ti tamal teži.« (Miha)
»Z bratom se vedno bolje razumeva, včasih pa sva se zelo kregala. Imam
občutek, da imata brata bolj rada, ker ne vem, če bi meni kar dovolila, kar bi se
spomnila, njemu pa to kar dovolita.« (Mojca)
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»Sem vesela, da imam mlajšo sestrico, lahko ji kaj razložim.« (Nika)
»Ne bi želel biti najstarejši. Bolje je biti najmlajši, ker nate bolj gledajo.« (Pavle)
Posebne potrebe
vplivajo na družino

»Mami se malo sekira za moje ocene.« (Grega)
»Mami se sekira za mojo šolo.« (Jože)
»Ati in mami ne sprejemata dobro, da sem slab v šoli. Pomoje sta sprejela to (op.
učne težave), ampak si želita, da bi bilo bolje.« (Miha)
»Včasih kar vplivajo na družino, ker tudi staršem ni prijetno, če je meni
velikokrat slabo zaradi bolezni. Čutim, da ati in mami sprejemata moje
posebnosti. Nisem pa glih prepričana, če me imata res rada. Pa ne zaradi mojih
posebnih potreb, na splošno imam občutek, da imata brata bolj rada.« (Mojca)
»Starši se ne ukvarjajo z mojo šolo, ker se sama učim. Pomoje mi pri učenju ne
pomagata, ker ne razumeta snovi ali ne znata odgovorov pri nalogah.« (Nika)
»Mami in ati sta razočarana nad mano, ko dobim cvek. Vsak dan se ati dere in
mami mi grozi, da bom mogel med počitnicami delati, če ne bom naredil razreda.
Ampak kar preslišim vse in se delam, da ne slišim.« (Pavle)

Posebne potrebe ne
vplivajo na družino

»Vsi so se tega (op. presnovne motnje) navadili – ker tega ne morejo spremeniti.«
(Grega)
»Je skoraj isto, kot da ne bi imel disleksije. Nima disleksija nobene veze s srečo v
družini.« (Marjan)
»Pomoje me imata mami in ati rada, tudi če imam učne težave. Me spodbujata in
podpirata.« (Nika)

Tabela 29
Opis splošne strukture doživljanja zadovoljstva s šolo.
Tema: ZADOVOLJSTVO S ŠOLO
Podtema

Opis izkušnje

Zadovoljstvo s šolo

»V šoli mi je še kar všeč. Rad grem v šolo zaradi prijateljev.« (Grega)
»Od vsega mi je v šoli najbolj všeč, da imam DSP.« (Marjan)
»Včasih mi paše iti v šolo.« (Miha)
»V šolo grem rada, če je petek ali če imamo malo ur.« (Mojca)
»Naša šola je v redu, ker ni preveč velika, da se ne izgubim. Všeč so mi izbirni
predmeti in hrana.« (Nika)

Ni zadovoljstva s
šolo

»Ni mi všeč, da se je treba učiti.« (Grega)
»Ne hodim rad v šolo.« (Jože)
»S šolo nisem zadovoljen, ker mi učitelji niso všeč in me tudi oni ne marajo.«
144

(Marjan)
»Včasih se mi ne da v šolo.« (Miha)
»V šolo ne grem rada, kadar pišemo test. Spremenila bi jedilnik in urnik –
zamenjala bi predmete, da ne bi imeli tako težke torbe, saj jih komaj nosimo.«
(Mojca)
»Nisem zadovoljen s šolo, ker se moram učiti. Mi je težka snov in se mi zdi
brezveze.« (Pavle)
Končanje OŠ

»Dobro je biti v 9. razredu, ker grem kmalu ven in se bom rešil osnovne šole.«
(Grega)
»Zadovoljen sem, ker ni potem nobenega razreda več.« (Jože)
»Fajn je biti v 9. razredu, da bo kmalu konec in grem ven iz te šole, ker težko
prenašam učitelje, ki jih ne maram.« (Marjan)
»Najbolje je biti devetošolec, ker že vidiš srednjo šolo.« (Miha)
»Super je, da sem že 9. razred, da se počasi končuje ta osnovna šola in bom
zamenjala okolje.« (Nika)
»Raje bi bil že v srednji šoli.« (Pavle)

Učitelji sprejemajo
OPP

»Mislim, da mi učitelji hočejo pomagati.« (Grega)
»Prilagoditve upoštevajo. Kdaj tudi drugače gledajo name in moram več delati.«
(Jože)
»Nekateri učitelji upoštevajo prilagoditve.« (Marjan)
»Eni se res držijo navodil iz odločbe, dajo večje teste in odnos je res dober.«
(Mojca)
»Učitelji upoštevajo, kar piše v odločbi. Prilagoditve mi pomagajo. Ne čutim, da
bi name gledali drugače kot na ostale učence.« (Nika)
»Učitelji upoštevajo, da imam prilagoditve. Od nekaterih učiteljev čutim, da mi
želijo pomagati.« (Pavle)

Učitelji ne
sprejemajo OPP

»Eni učitelji pa ne upoštevajo prilagoditev, pa ne vem, ali pozabijo ali namenoma
ne upoštevajo, da imam disleksijo.« (Marjan)
»Za nekatere predmete bi bilo bolje, da ne bi imel napovedanega spraševanja, ker
pri njih ne morem sam določiti datuma, ga določijo kar učiteljice. Pa mi ni všeč,
da mi prestavijo datum, ker imam veliko testov in se potem težko vse naučim.«
(Miha)
»Če se učitelji derejo, ne name, ampak na druge, se bojim. Pa ne pomislijo na
to.« (Mojca)
»Se mi zdi, da nekateri učitelji mislijo, da sem len. To tudi rečejo.« (Pavle)

Sošolci
OPP

sprejemajo

»Vejo, da imam DSP, ne vejo pa za presnovno motnjo. Mislim, da so mi fouš, ker
lahko podaljšam test, ampak mi tega ne zamerijo.« (Grega)
»Kot da jih ne bi imel.« (Jože)
»Navadno je, kot da nimam učnih težav. Tako je še bolje. Dva sošolca mi
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pomagata, mi razložita snov ali posodita zvezek za domačo nalogo. Tudi ena
sošolka mi posodi zvezke.« (Miha)
»Sošolke bolje razumejo, fantje pa ne. Sošolke mi posodijo zvezke.« (Mojca)
»Kot da sem navadna učenka. Mislim, da jih moje prilagoditve ne motijo.«
(Nika)
»Sošolcem je to navadno.« (Pavle)

Sošolci
sprejemajo OPP

ne

»Nekateri zastopijo, drugi ne. Sploh ne razumejo, kaj je disleksija in se
primerjajo z menoj. Tega nihče ne razume, razen tisti, ki jo ima. Dokler je nimaš,
ne veš, kakšni problemi so to.« (Marjan)
»Nekateri učenci na šoli me zafrkavajo. Pa ne vem, če zaradi mojih posebnih
potreb, ali zaradi česa drugega, ali pa se jim zdim smešna.« (Mojca)

V šoli dobi pomoč

»Malo drugače je, ker lahko test podaljšam. Pomaga mi DSP in ISP.« (Grega)
»Največ mi pomagajo učitelji in DSP pri predmetih, kjer imam težave.« (Jože)
»Pomaga mi DSP, da se kaj naučim. Če tega ne bi imel, bi sigurno manj znal.«
(Miha)
»Zdi se mi, da mi nekatere ure DSP pomagajo, druge pa malo manj. Pomaga mi
tudi prijateljica iz drugega razreda, da se lahko z njo pogovorim.« (Mojca)
»Pomagajo mi učitelji, ki mi naknadno razložijo snov. Všeč mi je, da imam DSP,
ker mi pomaga. Ne vem, kako bi bilo brez.« (Nika)
»Malo mi pomaga DSP. Zelo pa mi pomaga inštruktorica.« (Pavle)

Opomba: DSP pomeni »dodatna strokovna pomoč«, ISP pomeni »individualna in skupinska pomoč«.

Tabela 30
Opis splošne strukture doživljanja zadovoljstva s prijatelji.
Tema: ZADOVOLJSTVO S PRIJATELJI
Podtema

Opis izkušnje

Zadovoljstvo s
prijatelji

»Dobro je.« (Grega)
»Ful sem zadovoljen s prijatelji, ker se dobro zastopimo.« (Jože)
»Ful sem zadovoljen, ker mi pomagajo in se dobro razumemo.« (Miha)
»Odnosi s prijatelji so čisto v redu. Tiste prijatelje, ki jih imam, jih cenim. Bilo bi
čudno brez prijateljev.« (Mojca)
»Vse je v redu s prijatelji, nič kritičnega.« (Nika)

Ni zadovoljstva s
prijatelji

»Srednje, ker se ne razumem dobro s prijatelji. Velikokrat drug drugega
zafrkavamo. Meni to ni všeč, mi gre na živce. Imam še prijatelje, ki niso iz šole,
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pa se mi ne da do njih. Bi rad, da pridejo do mene, pa nimajo časa.« (Pavle)
Dobri prijatelji

»Cenim, da so iskreni.« (Grega)
»Da so prijazni. Ko se kdaj pohecajo, to ni žaljivo.« (Jože)
»Všeč mi je, da jim lahko povem, kar me moti in to zastopi in potem neha. Zelo
je dobro, da nas zanimajo iste stvari.« (Marjan)
»Všeč mi je, da se razumemo in pogovarjajmo. Pa da se ne skregamo takoj – če
pa se, se nekako pobotamo.« (Miha)
»Da me znajo poslušati in dajo kakšen nasvet. Čutim, da me sprejemajo.«
(Mojca)
»Da se družimo, pogovarjamo, se tudi skupaj učimo. Jim zaupam in mislim, da
tudi prijateljice mene razumejo.« (Nika)

PP imajo pomembno
vlogo v prijateljstvu

»Mogoče bi bilo malo drugače, da bi lahko kaj drugega delali ali se igrali, pa se
ne moremo. Ampak nas to nič ne moti. Imam tudi dve prijateljici iz kolonije, ki
sta gibalno ovirani, in lahko bi rekla, da nas to povezuje in bolje razumemo druga
drugo.« (Mojca).
»Ja, name drugače gledajo, me zafrkavajo. Mislim, da me imajo za nesposobnega
in neumnega.« (Pavle)

PP nimajo
pomembne vloge v
prijateljstvu

»Malokrat se pogovarjam s prijatelji o tem, ker to ni tako pomembno.« (Grega)
»Prijatelji name ne gledajo nič drugače in se o tem tudi ne pogovarjam z njimi.«
(Jože)
»Prijatelji me zastopijo, vejo, da imam disleksijo. Ampak za moje prijatelje ni
važno, da imam disleksijo.« (Marjan)
»Moje učne težave niso pomembne. Tudi nekateri moji prijatelji imajo težave v
šoli. Eni pa ne, ampak smo vseeno prijatelji.« (Miha)
»Imam enega prijatelja, ki me razume, samo ga že dolgo nisem videl.« (Pavle)

Opomba: PP pomeni »posebne potrebe«.

Tabela 31
Opis splošne strukture doživljanja zadovoljstva s seboj.
Tema: ZADOVOLJSTVO S SEBOJ
Podtema

Opis izkušnje

Zadovoljstvo s seboj

»Sem še dosti normalen, ker mi ne manjka kakšna roka, imam vse.« (Grega)
»Ful sem zadovoljen s seboj. Všeč mi je, da ko si nekaj zadam, potem to dosežem
in se potrudim za svoj cilj.« (Jože)
»Včasih sem zelo zadovoljen s seboj …« (Marjan)
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»Ponosen sem, da znam delati – se znajdem v gmajni, naredim drva, delam na
kmetiji.« (Miha)
»Od ena do pet bi rekla štiri …« (Mojca)
»Na sebi ne bi skoraj nič spremenila.« (Nika)
Ni zadovoljstva s
seboj

»Rad bi pa spremenil to, da sem len.« (Jože)
»… včasih pa ne. Pri sebi bi rad popravil stvari, ki sem jih naredil slabo ali
narobe. Spremeniti hočem stvari, za katere sem sam kriv. Za disleksijo nisem sam
kriv, to bom že zmogel.« (Marjan)
»… ker me kaj moti na meni – pa ne bi povedala kaj.« (Mojca)
»No, včasih bi rada, da bi bila boljša, da bi več razumela.« (Nika)
»Rad bi shujšal. Včasih si želim, da bi se lažje učil in naredil šolo. Ampak ne
vem, če je to možno.« (Pavle)

Jaz kot učenec s PP

»Mi je normalno, da sem tak, kot sem.« (Grega)
»To mi samo pomeni, da se malo težje učim.« (Jože)
»Zavedam se, da imam disleksijo, Ker sem otrok s posebnimi potrebami, mi je
dobro, ker zato dobim pomoč v šoli. Me ta oznaka ne moti.« (Marjan)
»Mislim, da sem malo preveč len za šolo. To so mi rekli vsi učitelji, pa mami in
ati tudi. Tudi jaz mislim, da se premalo učim in se mi ne da.« (Miha)
»Meni to samo pomeni, da nekaterih stvari ne morem delati.« (Mojca)
»To pomeni, da imam težave, eni jih pa nimajo.« (Nika)
»Ne vidim, da imam posebne potrebe.« (Pavle)

Občutje drugačnosti

»Moja motnja me malo ovira, malo ne – ker ne morem vsega jesti. Včasih si
želim, da bi lahko vse jedel.« (Grega)
»Opazim, da drugi nimajo takih težav. Ali pa opazim, da jih nekateri drugi imajo
in jih potem razumem.« (Marjan)
»To pa sem malo, ampak me to ne moti toliko, včasih bolj – ko se gredo igro, ki
se je jaz ne morem (košarko). Me najbolj jezi, ko me drugi ne sprejemajo. Ne
vem, mogoče zaradi česa drugega, ne zaradi tega, ker sem gibalno ovirana.«
(Mojca)
»Opazim, da imajo drugi boljše ocene in da niso ponavljali razreda. Se mi zdi, da
nisem dober in da sem len za šolo – ker se mi ne da sedet, ker mi je dolgočasno.«
(Pavle)

Ni občutja
drugačnosti

»Vem, da sem tako kot ostali, saj smo vsi ljudje.« (Grega)
»Se počutim kot vsi ostali.« (Jože)
»Se ne čutim posebnega ali drugačnega.« (Marjan)
»Ne čutim, da sem drugačen.« (Miha)
»Ko delam enako kot drugi v razredu, se ne čutim drugačno.« (Mojca)
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»Ne čutim se drugačno. Tudi v šoli se nihče ne jezi name, če česa ne znam. Me
sprejemajo takšno, kot sem in mi tudi pomagajo.« (Nika)
Opombe: PP pomeni »posebne potrebe«.
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10. RAZPRAVA

Namen pričujoče raziskave je bil ugotoviti stopnjo psihičnega blagostanja, stopnjo
zadovoljstva z življenjem ter kvaliteto navezanosti na starše in prijatelje pri slovenskih
mladostnikih v obdobju zgodnjega mladostništva (tretja triada osnovne šole) in njihovih
vrstnikih s posebnimi potrebami. Nadalje je namen ugotoviti, kako navezanost na starše
in prijatelje pripomore k psihičnemu blagostanju ter kako so z njim povezani učni
uspeh, športna pripravljenost in nekateri kazalci zdravja.
Razprava je razdeljena na več delov, in sicer v prvem delu sledi raziskovalnim
vprašanjem in hipotezam (kvantitativni del), v drugem delu pa so predstavljeni
intervjuji z mladostniki s posebnimi potrebami po fenomenološki metodi (kvalitativni
del).

10.1 Razprava kvantitativnega dela raziskave

10.1.1 Zadovoljstvo z življenjem pri mladostnikih v zgodnjem
mladostništvu in razlike glede na spol

V prvem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako so mladostniki zadovoljni s
svojim življenjem in z različnimi vidiki svojega življenja (npr. z družino, s šolo,
prijatelji, z okoljem in s seboj). Pri tem so nas zanimale tudi razlike med spoloma v
doživljanju zadovoljstva z življenjem.
Iz tabele 10 je razvidno, da mladostniki izražajo srednje visoko splošno zadovoljstvo z
življenjem, najvišje izražajo zadovoljstvo s prijatelji in družino, srednje z okoljem,
najnižje (a še vedno visoko) pa s seboj, izražajo pa nizko zadovoljstvo s šolo. Rezultati
se skladajo z drugimi raziskavami (Rice et al. 2011, 563; Ash in Huebner 1998, 316), in
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sicer izražajo podobno visoko splošno zadovoljstvo z življenjem, kaže se tudi trend, da
so malo bolj zadovoljni s prijatelji kot z družino, najmanj pa so zadovoljni s šolo. Tudi
Kosher (2014, 9) povzema, da je otrokovo blagostanje v določenem obdobju namreč
rezultat različnih dejavnikov (npr. otrokov razvoj, družina, šolsko okolje, življenjsko
okolje in družba, vrstniki ipd.), ki se ves čas spreminjajo, pri čemer so še posebej velike
spremembe v času ključnih razvojih premikov, kot je mladostništvo. Potts (2014, 759)
povzema ugotovitve raziskav, ki pravijo, da mladostniki med odraščanjem pogosto
doživljajo nižanje psihičnega blagostanja.
Ash in Huebner (1998, 331) razlagata, da tako otroci kot odrasli oblikujejo subjektivno
oceno psihičnega blagostanja tako, da uporabijo svoje notranje informacije
(pričakovanja) in informacije, ki jih dobijo iz okolja. Rezultati (tabela 10) kažejo, da se
pri slovenskih mladostnikih predstave o tem, kakšno naj bi bilo dobro življenje, dobra
družina in dobri prijatelji, večinoma dobro skladajo z njihovo zaznavo lastnih
življenjskih okoliščin; torej da tudi svoje življenje, sebe, družine in prijatelje zaznavajo
skladno s svojimi predstavami. Nasprotno pa verjetno velja pri zadovoljstvu s šolo.
Postavke so se namreč nanašale na kakovostne in čustvene vidike šole (npr. v šoli se
veliko naučim, rad hodim v šolo, šole se veselim, v šoli je zabavno), ki so učencem
verjetno pomembni, vendar jih ne zaznavajo kot prisotne v svojem šolskem življenju.
Lahko bi rekli, da rezultati (tabela 10) kažejo, da imajo mladostniki do šole določena
pričakovanja in želje, ki pa jih šola kot eno izmed okolij, kjer preživljajo velik del
svojega življenja, ne uresničuje. Tudi Pucelj (2011, 69) poroča, da se 40 % slovenskih
šolarjev v šoli ne počuti dobro.
Nadalje so nas zanimale razlike med spoloma pri doživljanju zadovoljstva z življenjem
pri mladostnikih. Rezultati (tabela 11) kažejo, da ni statistično pomembnih razlik pri
doživljanju splošnega zadovoljstva z življenjem med dekleti in fanti. Statistično
pomembne razlike glede na spol so na lestvicah Zadovoljstvo s prijatelji, Zadovoljstvo s
šolo in Zadovoljstvo s seboj, in sicer so dekleta pomembno bolj zadovoljna s svojimi
prijatelji in s šolo kot fantje. Nasprotno pa so fantje pomembno bolj zadovoljni s seboj
kot dekleta. Pri zadovoljstvu z družino in okoljem ni pomembnih razlik glede na spol.
Podobno smo preverili, ali obstajajo razlike med spoloma pri celotnem vzorcu, kjer smo
združili mladostnike s posebnimi potrebami in njihove vrstnike. Rezultati (tabela 12 in
slika 1) se ne razlikujejo od rezultatov, kjer sta skupini ločeni (tabela 11). Iz tabele 12 in
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slike 1 je razvidno, da na vseh lestvicah ostajajo rezultati približno enaki, in sicer ni
razlik med spoloma pri zadovoljstvu z življenjem, z družino in z okoljem ter dekleta so
pomembno bolj zadovoljne s prijatelji in šolo kot fantje, fantje pa so pomembno bolj
zadovoljni s seboj kot dekleta. S temi rezultati deloma potrjujemo hipotezo 1, ki pravi,
da se dekleta in fantje med seboj razlikujejo v stopnji zadovoljstva z družino, s prijatelji,
šolo, z okoljem in s seboj.
Ash in Huebner (1998, 331) sicer poročata, da demografski podatki, kot je npr. spol,
pojasnijo zgolj manjši delež variance pri zadovoljstvu z življenjem. To pomeni, da za
doživljanje določene stopnje psihičnega blagostanja spol ni posebno pomemben. Tudi iz
tabele 12 in slike 1 je razvidno, da dekleta in fantje izražajo podobno zadovoljstvo z
življenjem, vendar pa so te male razlike statistično pomembne. Pucelj (2011, 69) v
raziskavi slovenskih mladostnikov poroča, da je šola bolj všeč dekletom kot fantom. Iz
rezultatov (tabela 12 in slika 1) je zanimivo tudi, da so fantje bolj zadovoljni s seboj kot
dekleta. Postavke, ki so merile zadovoljstvo s seboj, so se nanašale na zunanji videz,
odnos do sebe in oceno svojih osebnostnih lastnosti (npr. dobro izgledam, rad se imam,
sem prijazna oseba, rad poskusim nove stvari, sem zabaven ipd.). Ker je mladostništvo
kritično obdobje zorenja in razvijanja telesa ter prav tako obdobje razvoja tako
abstraktnega mišljenja kot intenzivnega čustvenega razvoja (Kompan Erzar 2003, 137),
lahko sklepamo, da so prav to dejavniki, ki igrajo pomembno vlogo pri mladostnikovi
oceni, v kolikšni meri je z opisanimi vidiki sebe (svojega telesa in osebnosti)
zadovoljen. Rezultati (tabela 12 in slika 1) kažejo, da so dekleta s seboj manj zadovoljna
kot fantje in so torej verjetno do sebe bolj kritična prav zaradi telesnih, kognitivnih in
čustvenih sprememb v odraščanju.
Zaključimo lahko, da slovenski mladostniki kljub odraščanju doživljajo razmeroma
visoko stopnjo psihičnega blagostanja, so zadovoljni s svojo družino in prijatelji ter tudi
s seboj, manj pa s šolo. Pri tem se sprašujemo, zakaj je tako? Dobri medosebni odnosi z
ljudmi v posameznikovem življenju so namreč eden izmed pomembnih dejavnikov
psihičnega blagostanja. Medosebni odnosi mladostnikov zajemajo večinoma odnose z
družino, s prijatelji ter z vrstniki in učitelji v šoli. V odnosih z družinskimi člani in
prijatelji mladostniki zadovoljujejo svoje potrebe po varnosti, sprejetosti, pripadnosti,
bližini in tudi zabavi. Tako so v primerjavi s šolo, kjer so mladostniki večinoma
zadovoljni le z vrstniki in nekateri tudi z izobraževalnim vidikom, družina in prijatelji
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tisti del življenja, ki jim prinaša največ zadovoljstva. Šola mnogim mladostnikom
namreč ne prinaša vedno oziroma v vseh vidikih le zadovoljstva (npr. z vrstniki,
zanimivo snovjo), temveč pogosto prinaša tudi nezadovoljstvo. Za nekatere mladostnike
je šola učno zahtevna, za druge nezanimiva in dolgočasna, spet drugi v šolskih
predmetih ne vidijo uporabnosti, mnogi pa doživljajo nezadovoljstvo v šoli zaradi slabih
odnosov tako z vrstniki kot tudi z učitelji. Tako si lahko razlagamo, da so mladostniki s
šolo manj zadovoljni kot z drugimi vidiki svojega življenja. Vendar pa mladostniki
velik del svojega vsakdana preživijo v šoli, zato je pomembno, da si šola kot vzgojnoizobraževalna institucija prizadeva za spodbujanje in krepitev dejavnikov, ki povečujejo
zadovoljstvo s šolo (npr. dobri medosebni odnosi, prijazno, spodbudno in varno šolsko
okolje, skrbno in spodbujajoče vedenje učitelja, pozitivna pričakovanja glede uspeha s
strani učiteljev, vključevanje staršev v šolanje otrok, možnosti za sodelovanje otrok pri
šolskih projektih ipd.) (Ash in Huebner 1998, 319; Edwards in Shannon 2008, 130). S
tem šola ne bo pripomogla samo k višjemu psihičnem blagostanju učencev (npr. Berger
et al. 2011, 344), temveč tudi k boljšemu šolskemu uspehu (npr. Rüppel et al. 2015, 16;
Quinn in Duckworth 2005, 5) in celo k boljšemu duševnemu in fizičnemu zdravju v
odraslosti (Gilman, Huebner in Furlong 2014, 4). Naši rezultati kažejo na razlike med
spoloma v doživljanju zadovoljstva s šolo, in sicer so dekleta s šolo bolj zadovoljna kot
fantje. Verjetno dekleta v splošnem doživljajo šolo drugače kot fantje oziroma se
njihova pričakovanja glede šole bolj skladajo z izkušnjami v šoli kot pri fantih, ki imajo
drugačna pričakovanja glede šole, ki pa se v realnosti pogosto ne uresničijo. Tudi
Tennant in sodelavci (2015, 494) poročajo, da obstajajo razlike med spoloma v
doživljanju podpore s strani učiteljev, in sicer sta za dekleta bolj pomembni čustvena
podpora in pohvala s strani učitelja kot za fante.
Za šolsko vzgojno-izobraževalno delo so taki podatki pomembni, saj usmerjajo k
oblikovanju ustreznega spodbujanja in krepitve dejavnikov psihičnega blagostanja tako
za dekleta kot za fante. Seligman (2011, 80) namreč meni, da bi bil bolj uspešen pristop
k izobraževanju tak, ki bi upošteval načela pozitivne psihologije, saj bi bili otroci in
mladostniki pri učenju bolj uspešni ter bi hkrati tudi bolj z veseljem obiskovali pouk.
Nadaljnje raziskovanje bi bilo potrebno v smeri odkrivanja, kateri so dejavniki (od učne
snovi, načina poučevanja do odnosov z vrstniki in učitelji), ki pripomorejo k
zadovoljstvu s šolo pri dekletih in kateri pri fantih, na podlagi katerih bi lahko
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oblikovali smernice za povečanje zadovoljstva s šolo in krepitev dejavnikov za
doživljanje psihičnega blagostanja za dekleta in fante. Zanimivo in koristno bi bilo tudi
izvajati preventivne programe iz pozitivne psihologije, ki se izvajajo v tujini (npr. Penn
Resiliency Program, Greater Good – Education ipd.), ali izvajanje preventivnih
dejavnosti v obliki spodbujanja prosocialnega vedenja (npr. Random Acts of Kindness)
ter ugotoviti, kako so prispevali k zadovoljstvu z različnimi vidiki življenja pri učencih.
Pričujoča raziskava na ta vprašanja ne zmore odgovoriti, saj ni preučevala različnih
vidikov šole v povezavi z zadovoljstvom s šolo ter je bila v svojem namenu oblikovana
le k ugotavljanju obstoječega stanja, z izvajanjem ali preverjanjem preventivnih
ukrepov pa se ni ukvarjala.
Odgovor na 1. raziskovalno vprašanje: Na prvo raziskovalno vprašanje »Kako so
slovenski mladostniki zadovoljni z življenjem?« lahko odgovorimo, da izražajo visoko
splošno zadovoljstvo z življenjem oziroma da doživljajo visoko psihično blagostanje.
Slovenski mladostniki so najbolj zadovoljni s svojimi prijatelji in družino, najmanj pa s
šolo. Razlike med spoloma so sicer manjše, a statistično pomembne, in sicer so dekleta
bolj zadovoljna s prijatelji in šolo, fantje pa s seboj, s čimer deloma potrjujemo hipotezo
1.

10.1.2 Zadovoljstvo z življenjem pri mladostnikih s posebnimi
potrebami in primerjava z vrstniki

V drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kako srečni so slovenski
mladostniki s posebnimi potrebami. Pri tem nas je tudi zanimalo, kako se v doživljanju
psihičnega blagostanja razlikujejo od svojih vrstnikov.
Iz tabele 13 je razvidno, da mladostniki s posebnimi potrebami izražajo nizko splošno
zadovoljstvo z življenjem, najvišje izražajo zadovoljstvo s prijatelji, nato z okoljem ter
družino in s seboj, s šolo pa niso zadovoljni. Rezultati primerjave razlik med
mladostniki s posebnimi potrebami in njihovimi vrstniki (tabela 14 in slika 2) kažejo, da
obe skupini izražata enako visoko zadovoljstvo z življenjem, z družino, s šolo, seboj ter
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zadovoljstvo z okoljem. Mladostniki s posebnimi potrebami pa izražajo statistično
pomembno nižje zadovoljstvo s prijatelji v primerjavi s svojimi vrstniki. Tako lahko
drugo hipotezo delno potrdimo.
Mladostniki s posebnimi potrebami, ki so vključeni v raziskavo, so učenci s posebnimi
potrebami, ki so kot taki opredeljeni z odločbami po Zakonu o usmerjanju otrok s
posebnimi potrebami (ZOUP-1, Ur. l. RS. 58/2011). To pomeni, da ima vsak izmed
sodelujočih mladostnikov s posebnimi potrebami določeno vrsto primanjkljajev, ovir ali
motenj, pri čemer Kriteriji (Vovk-Ornik 2015, 6–36) opredeljujejo devet različnih
skupin otrok s posebnimi potrebami. Že same posebne potrebe (npr. učne težave,
kronične bolezni, specifične učne težave, motnje pozornosti in koncentracije itn.) so
lahko dejavnik, ki ima vlogo pri nižjem zadovoljstvu s šolo, saj učence pogosto ovirajo
pri tem, da bi se šole veselili, bi jim bila zanimiva in zabavna ter jim otežujejo proces
učenja. Prav to pa so aspekti zadovoljstva s šolo, ki so jih učenci na lestvici
Zadovoljstvo s šolo vprašalnika MSLSS ocenjevali. Sexon in Madan-Swain (1995, 361)
pri tem poudarjata, da nudi šolsko okolje otroku možnosti za učenje, socializacijo z
vrstniki, doživljanje uspeha in razvoj večje samostojnosti in obvladovanja okolja.
Raziskave (npr. Kesić 2012, 84; Karas 2013, 37) tudi kažejo, da slovenski učenci s
posebnimi potrebami dodatno strokovno pomoč in prilagoditve, kar jim omogoča
odločba, dobro sprejemajo in doživljajo kot koristno. Naši rezultati (tabela 14 in slika 2)
kažejo, da slovenski učenci s posebnimi potrebami s šolo niso zadovoljni. Verjetno gre
za različni stvari, in sicer na eni strani zadovoljstvo s dodatno pomočjo in
prilagoditvami ter s šolo kot izobraževalnim procesom in šolskim okoljem na drugi
strani. Glede na to, da so mladostniki s posebnimi potrebami bolj kot s šolo zadovoljni s
seboj in prijatelji, morajo na nižje zadovoljstvo s šolo vplivati drugi dejavniki kot
samopodoba in medosebni odnosi. Sicer ugotovitve mnogih raziskav (npr. Tur-Kaspa et
al. 1999, 47; Parvi in Monda-Amaya 2000, 22; Prah 2011, 88) kažejo, da so otroci in
mladostniki z učnimi težavami slabše sprejeti med vrstniki, so bolj osamljeni ter se
čutijo manj povezane z vrstniki. Rezultati pričujoče raziskave (tabela 14 in slika 2) kljub
temu kažejo, da so mladostniki s posebnimi potrebami med vsemi področji življenja
najbolj zadovoljni prav s prijatelji. Seveda ni nujno, da so ti prijatelji sošolci in vrstniki
iz šole, verjetno gre lahko tudi za vrstnike in prijatelje iz domačega okolja, saj
mladostniki s posebnimi potrebami prav tako doživljajo visoko zadovoljstvo z okoljem.
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Pomembno je, da imajo mladostniki s posebnimi potrebami dobre odnose s svojimi
vrstniki, saj osnovo za subjektivno zadovoljstvo z življenjem predstavlja tudi otrokova
oziroma mladostnikova pripadnost vrstniški skupini (Umek et al. 2004, navedeno v
Golob 2013, 68).
Nadalje mladostniki s posebnimi potrebami doživljajo nižje zadovoljstvo s seboj kot
njihovi vrstniki, vendar pa razlike niso statistično pomembne. Kljub temu moramo biti
pozorni na to, kako mladostniki s posebnimi potrebami doživljajo sebe. Ena izmed
razvojnih nalog v mladostništvu je tudi prilagajanje na telesne spremembe (Havinghurst
1997, navedeno v Zupančič 2004, 521) in mladostniki s posebnimi potrebami se ne
prilagajajo samo na svoje telesne in psihične spremembe zaradi odraščanja, temveč se
soočajo tudi s tem, kako sprejeti sebe oziroma svoje omejene sposobnosti, ovire, motnje
ali primanjkljaje. Ker sodelujoči mladostniki s posebnimi potrebami ne izražajo
statistično pomembno nižjega zadovoljstva s seboj kot njihovi vrstniki, kaže, da so s
seboj in svojimi posebnimi potrebami zadovoljni v približno enaki meri kot so s seboj
zadovljni njihovi vrstniki. Imeti posebne potrebe torej ni dejavnik, ki bi mladostnike
oviral pri izražanju zadovoljstva s seboj oziroma pri sprejemanju sebe. Zadovoljstvo s
seboj pri mladostnikih s posebnimi potrebami lahko osvetlimo tudi z vidika
samopodobe. Prahova (2011, 140) namreč poroča, da imajo učenci z učnimi težavami
nižjo splošno samopodobo kot njihovi vrstniki, predvsem je nižja njihova socialna
samopodoba. Podobno poroča Potočnikova (2009, 137), da imajo učenci s posebnimi
potrebami, ki obiskujejo šolo s prilagojenim programom, višjo telesno samopodobo,
njihovi vrstniki iz rednih osnovnih šol pa višjo akademsko samopodobo. Vidiki
zadovoljstva s seboj, ki jih meri lestvica Zadovoljstvo s seboj vprašalnika MSLSS, se
nanašajo tudi na osebnostne lastnosti (npr. sem prijazen, sem zabaven, drugim sem
všeč), ki so tudi vključene v samopodobo.
Mladostniki s posebnimi potrebami izražajo statistično pomembno nižje zadovoljstvo s
prijatelji. Mladostniki s posebnimi potrebami so še vedno mladostniki in zanje je v
zgodnjem mladostništvu značilno, da se začenjajo osamosvajati od staršev, zato pa
prijateljski odnosi zanje postajajo še posebej pomembni in so eden izmed vidikov
življenja, ki jim prinaša občutke sreče in zadovoljstva. Vendar pa so manj zadovoljni s
prijatelji kot njihovi vrstniki, vzrok pa lahko iščemo tako v morebitnem nesprejemanju
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posebnih potreb s strani prijateljev kot tudi v šibkejših socialnih spretnostih
mladostnikov s posebnimi potrebami.
Sodelujoči mladostniki s posebnimi potrebami izražajo nizko zadovoljstvo z življenjem,
tudi nižje kot njihovi vrstniki, vendar pa razlike med skupinama niso statistično
pomembne. Kljub temu je razlika zanimiva, saj glede na mejno vrednost rezultati
mladostnikov s posebnimi potrebam pomenijo nizko zadovoljstvo z življenjem, rezultati
njihovih vrstnikov pa pomenijo visoko zadovoljstvo z življenjem. K večjemu
psihičnemu blagostanju otrok oz. mladostnikov s posebnimi potrebami doprinesejo
različni dejavniki, npr. pripadnost vrstniški skupini (Golob 2013, 68), medosebni
odnosi, emocionalna stabilnost, proaktivnost, zastavljanje ciljev (Hojati in Abbasi 2013,
67) ter upanje (Snyder 2002, navedeno v Hojati in Abbasi 2013, 75). Tako kot ostali
mladostniki, so tudi mladostniki s posebnimi potrebami najmanj zadovoljni s šolo in to
kljub temu da jim šola nudi dodatno strokovno pomoč in prilagoditve pri načinih
izvajanja pouka ter ocenjevanja znanja. Za nadaljnje raziskovanje bi bilo smiselno
preučiti, kako mladostniki s posebnimi potrebami doživljajo koristnost dodatne
strokovne pomoči in prilagoditev ter ali jih šole tudi ustrezno izvajajo. Verjetno pa ima
svojo vlogo tudi splošna klima sprejemanja otrok s posebnimi potrebami v posamezni
šoli in odnos učiteljev do učno manj uspešnih ali učno posebnih učencev.
Odgovor na 2. raziskovalno vprašanje: Na drugo raziskovalno vprašanje »Kakšna je
stopnja zadovoljstva z življenjem mladostnikov s posebnimi potrebami?« lahko
odgovorimo, da izražajo nizko splošno zadovoljstvo z življenjem. Sodelujoči
mladostniki s posebnimi potrebami so najbolj zadovoljni s svojimi prijatelji in z
okoljem, nato z družino in s seboj, najmanj pa s šolo. Razlike v doživljanju zadovoljstva
z življenjem in s posameznimi vidiki življenja so med skupinama sicer manjše,
statistično pomembne pa so pri zadovoljstvu s prijatelji, in sicer mladostniki s posebnmi
potrebami poročajo o nižjem zadovoljstvu s prijatelji kot njihovi vrstniki.
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10.1.3 Navezanost mladostnikov na starše in prijatelje ter razlike v
kvaliteti navezanosti glede na spol

V tretjem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kakšna je kvaliteta navezanosti na
starše in prijatelje pri slovenskih mladostnikih. Pri tem nas je tudi zanimalo, kakšne so
razlike v navezanosti glede na objekt navezanosti ter pri posameznem vidiku
navezanosti ter glede na spol.
Iz tabele 16 je razvidno, da mladostniki čutijo visoko zaupanje do mame, komunikacijo
z mamo pogosto doživljajo kot kvalitetno, redkeje pa se od nje čutijo odtujene. Iz tabele
17 je razvidno, da mladostniki čutijo visoko zaupanje do očeta, komunikacijo z očetom
včasih do pogosto doživljajo kot kvalitetno, od očeta pa se redko čutijo odtujene.
Rezultati (tabeli 16 in 17) torej kažejo, da so slovenski mladostniki kvalitetno navezani
na svoje starše, saj v odnosu tako z mamo kot z očetom doživljajo vzajemno zaupanje,
komunikacijo kot kvalitetno doživljajo v srednji meri, redko pa v odnosu do staršev
čutijo odtujenost. Za navezanost na starše v obdobju mladostništva je namreč značilno,
da se začne spreminjati njena naloga, saj se mladostnik trudi postati avtonomen in manj
odvisen od staršev oziroma skrbnikov (Ward in Carlson 1995, navedeno v Allen in
Land 1999, 319). Iz rezultatov je razvidno, da mladostniki pogosteje doživljajo
zaupanje v odnosu do staršev kot kvalitetno komunikacijo. Vzrok je mogoče ta, da v
mladostništvu pride do (manjšega do zmernega) porasta konfliktov med starši in
mladostniki, vendar imajo ti pozitivno funkcijo v procesu osamosvajanja. Mladostniki
ne zavračajo svojih staršev, temveč od njih želijo nasvete, zaščito in pomoč, precej pa
so jim podobni glede stališč, vrednot in moralnih načel (Zupančič in Svetina 2004, 589).
Nižjo stopnjo kvalitete komunikacije v primerjavi z zaupanjem in bližino v odnosu s
starši (tabeli 16 in 17) bi lahko pojasnili tudi s tem, da imajo mladostniki v odnosu do
staršev včasih izmenično vlogo otroka in odraslega, od staršev pa izmenično pričakujejo
vlogo starša in partnerja (Zupančič in Svetina 2004, 591). Zato so mladostniki včasih
lahko s komunikacijo v odnosu s starši zadovoljni in doživljajo, da jih starši razumejo,
včasih pa ob prepirih in svojih ambivalentnih pričakovanjih komunikacijo s starši
doživljajo kot slabo, se čutijo nerazumljene in neslišane. V procesu individualizacije je
za zgodnje mladostništvo, v katero spadajo sodelujoči mladostniki, značilno prav
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spoznavanje psihološke različnosti od staršev, poudarjanje različnosti od staršev,
preizkušanje različnega vedenja ne glede na opozorila ipd. (Zupančič in Svetina 2004,
593), kar lahko vodi do pogostejših konfliktov in manj ustrezne komunikacije med
starši in mladostniki. Kljub temu pa sodelujoči mladostniki pogosto doživljajo
vzajemno zaupanje v odnosu s starši, staršem zaupajo in čutijo, da tudi starši zaupajo
njim, hkrati pa ne čutijo pogosto oddaljenosti, temveč bližino v odnosu. Sekundarna
individualizacija ali osamosvajanje od staršev je proces, skozi katerega se odnosi med
mladostniki in njihovimi starši spremenijo tako, da postanejo mladostniki na področju
vedenja, čustvovanja in vrednot samostojni ter hkrati v odnosu do staršev ohranijo
zaupanje in naklonjenost (Zupančič in Svetina 2004, 592). Tudi pri vzorcu sodelujočih
mladostnikov se kaže na eni strani povezanost s starši in na drugi strani srednje
kvalitetna komunikacija. Za uspešno osamosvajanje mladostnika od družine pa je
potrebno ravnovesje med mladostnikovo potrebo po ločitvi in hkratnim ohranjanjem
čustvene povezanosti (Gavazzi et al. 1993, navedeno v Zupančič in Svetina 2004, 592).
Ena izmed najpomembnejših razvojnih nalog v mladostništvu je osamosvajanje od
staršev, oblikovanje intimnih odnosov z vrstniki (Zupančič in Svetina 2004, 589) ter
priprava na partnerstvo in družino (Havinghurst 1972, navedeno v Zupančič 2004, 521).
Za doseganje teh razvojih nalog sta ključnega pomena navezanost na starše, ki izhaja iz
otroštva, ter navezanost na prijatelje, ki se razvija med odraščanjem. Iz tabele 18 je
razvidno, da mladostniki čutijo zelo visoko zaupanje do prijateljev, komunikacijo s
prijatelji zelo pogosto doživljajo kot kvalitetno, od prijateljev pa se redko čutijo
odtujene. Rezultati kažejo, da mladostniki zaupajo svojim prijateljem in hkrati tudi
čutijo, da prijatelji zaupajo njim, se čutijo z njimi povezani in tudi komunikacijo z njimi
ocenjujejo kot kvalitetno. To je pravzaprav razumljivo, saj v mladostništvu postanejo
odnosi z vrstniki pomembnejši kot v otroštvu, saj vrstniška skupina postane
mladostniku referenčna. Nanjo je mladostnik močno čustveno navezan, v njen
zadovoljuje mnoge svoje potrebe, se z njo identificira ipd. (Zupančič in Svetina 2004,
600). Posameznikom ti odnosi služijo kot prototip odraslega vedenja na področju
vsakdanjega življenja. Tisti mladostniki, ki ne uspejo vzpostaviti zadovoljivih odnosov
z vrstniki do obdobja zgodnje odraslosti, imajo v nadaljevanju svojega življenja
značilno več težav kot mladostniki, ki so uspeli oblikovati kakovostne vrstniške odnose.
Raziskave kažejo, da je verjetno prav kakovost vrstniških, zlasti prijateljskih odnosov v
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mladostništvu najboljši napovednik posameznikovega prilagajanja v odraslosti (Conger
1991, navedeno v Zupančič in Svetina 2004, 600). Naši rezultati (tabela 18) lahko
kažejo, da so mladostniki na dobri poti k oblikovanju kakovostnih vrstniških odnosov,
saj se kot taki kažejo že v zgodnjem mladostništvu. Prijateljstva imajo prav posebno
mesto v mladostnikovem življenju in so v primerjavi s prijateljstvi v drugih razvojnih
obdobjih najbolj čustveno intenzivna in intimna (Conger 1991, navedeno v Zupančič in
Svetina 2004, 605). Mladostništvo ni obdobje, kjer mladostnik opusti potrebo po
navezanosti in vedenja navezanosti, temveč je obdobje, kjer mladostnik postopoma
potrebo navezanosti zadovoljuje v vrstniških odnosih. Ta prenos prav tako zahteva
spremembo od hierarhične starševske navezanosti (otrok – skrbnik) do vrstniške
navezanosti, kjer oba (mladostnik in vrstnik) nudita in dajeta oporo, skrb drug drugemu.
Čeprav je prenos navezanosti s staršev na vrstnike sprva neroden in v določenih
obdobjih celo disfunkcionalen, je prav nujnost mladostnikovega premagovanja tega
procesa tista spodbuda, ki v polnem razvije njegove sposobnosti za odrasle odnose
navezanosti (Allen in Land 1999, 323). V obdobju adolescence gre namreč za največji
premik v razvoju navezanosti, saj se otrok iz prejemnika skrbi spremeni v skrbnika
(Cassidy in Shaver 1999, navedeno v Kompan Erzar 2006, 102) ter v prihodnosti sam
postane figura navezanosti za svoje potomce (Ward in Carlson 1995, navedeno v Allen
in Land 1999, 319).
Nadalje nas je zanimala bolj natančna primerjava v navezanosti glede na objekt
navezanosti, torej med navezanostjo na starše in prijatelje. Iz tabele 19, kjer so
predstavljeni skupni rezultati vprašalnika IPPA, je razvidno, da so mladostniki najbolj
navezani na prijatelje, nato na mamo in nazadnje na očeta. Dobljene rezultate lahko
razložimo s tem, da mladostniki med odraščanjem svoje potrebe po navezanosti ne
zadovoljujejo samo v odnosu s starši, temveč vedno bolj intenzivno tudi v odnosu z
vrstniki. Tako zadovoljevanje potrebe po navezanosti pri drugih (ne pri starših) v
mladostništvu se lahko razume kot nasprotujoče ciljem sistema navezanosti, vendar gre
za enak princip kot v obdobju diferenciacije v otroštvu, ko otrok raziskuje svoje okolje
in se razen v stresnih situacijah tudi oddaljuje od staršev (Ainsworth 1989, navedeno v
Allen in Land 1999, 321). V začetku in sredi mladostništva se večina mladostnikov v
stresnih situacijah obrne na starše (Steinberg 1990; Farley in Davis 1997, navedeno v
Allen in Land 1999, 321). Tudi Bowlby (1973, navedeno v Allen in Land 1999, 321)
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razlaga, da je mladostnikovo iskanje avtonomije del sistema raziskovanja, ki ima včasih
navidezno nasprotne cilje kot sistem navezanosti, vendar ima za cilj zmanjšanje moči
sistema navezanosti na starše. Mladostnik raziskuje življenje (do neke mere) brez
emocionalne navezanosti na starše, brez katerega bi bilo doseganje razvojnih nalog v
mladostništvu in mladi odraslosti (vzpostavitev dolgotrajnega intimnega odnosa,
doseganje poklicne kariere ipd.) težko oziroma celo nemogoče. Mladostnik lahko
(čustveno) raziskuje možnost neodvisnega življenja od staršev tudi zato, ker ve, da se v
stiski vedno lahko obrne in zanese nanje. Tudi raziskovalne ugotovitve kažejo, da je
mladostnikovo iskanje avtonomije visoko povezano s pozitivnim odnosom s starši
(Allen et al. 1994, navedeno v Allen in Land 1999, 322). Čeprav v raziskavi nismo
merili stopnje avtonomije mladostnikov, nam višja stopnja navezanosti na prijatelje kot
na starše lahko kaže na prav na to, da mladostniki sicer ohranjajo zadovoljevanje
potrebe po navezanosti tudi v odnosu s starši, hkrati pa razvijajo vedno bolj kakovostne
odnose z vrstniki, v katerih se učijo zadovoljevati svojo potrebo po navezanosti in
potrebe po navezanosti svojih vrstnikov, torej se učijo vzajemnih medosebnih odnosov.
Nadalje smo pregledali, kako se razporejajo rezultati pri vsakem izmed treh merjenih
vidikov navezanosti glede na objekt navezanosti. Pri doživljanju vzajemnega zaupanja
rezultati kažejo (tabela 20), da mladostniki najbolj pogosto čutijo vzajemno zaupanje v
odnosu z mamo, nato pa v odnosu s prijatelji ter nazadnje v odnosu z očetom. Iz slike 3
je tudi razvidno, da izmed vseh vidikov navezanosti mladostniki najpogosteje doživljajo
prav zaupanje v odnosu do staršev in prijateljev. Kaže se torej, da je prav vzajemno
zaupanje tista kvaliteta pri zadovoljevanju navezanosti v odnosu tako z vrstniki kot s
starši, ki jo mladostniki najpogosteje doživljajo. Pri doživljanju kvalitete komunikacije
v odnosu rezultati (tabela 21) kažejo, da mladostniki najpogosteje dobro komunikacijo
doživljajo v odnosu z mamo, nato v odnosu s prijatelji ter malo manj pogosto v odnosu
z očetom. Rezultati torej kažejo, da mladostniki komunikacijo v odnosih včasih
doživljajo kot bolj in drugič kot manj kakovostno. Rezultati za pogostost občutij
odtujenosti v odnosu (tabela 22) kažejo, da mladostniki najredkeje čutijo odtujenost v
odnosu z mamo in očetom, sicer pa se tudi v odnosu s prijatelji redko čutijo odtujene oz.
nepovezane. Rezultate na lestvicah Odtujenost bi lahko tudi obratno vrednotili in jih
nato razumeli kot pokazatelj bližine. Zato lahko sklepamo, da mladostniki pogosto
občutijo bližino in čustveni stik s svojimi starši celo malo pogosteje kot s prijatelji.
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Podobno razlagata tudi Nickersonova in Nagle (2005, 249), in sicer da mladostniki
izražajo več zaupanja in doživljajo boljšo komunikacijo v odnosih s prijatelji kot s starši
ter poudarjata, da mladostniki v prijateljskih odnosih pogosteje zadovoljujejo potrebo
po bližini in varnem zavetju, kot svojo varno osnovo pa še vedno doživljajo svoje
starše.
Nadalje so nas zanimale tudi razlike v kvaliteti navezanosti na starše in prijatelje glede
na spol. Iz tabele 19, kjer so predstavljeni skupni rezultati navezanosti vprašalnika
IPPA, je razvidno, da so dekleta bolj navezana na mamo, očeta in prijatelje kot fantje.
Razlike so statistično pomembne pri navezanosti na mamo in prijatelje, pri navezanosti
na očeta pa ni statistično pomembnih razlik med spoloma. Nadalje rezultati (tabela 20)
kažejo, da dekleta doživljajo statistično pomembno večje zaupanje v odnosu s prijatelji
in očetom kot fantje, pri zaupanju v odnosu z mamo pa ni statistično pomembnih razlik
med spoloma. Pri komunikacijskem vidiku navezanosti (tabela 21) dekleta tako v
odnosu s starši kot v odnosu s prijatelji pogosteje doživljajo komunikacijo kot
kvalitetno kot fantje, pri čemer so razlike statistično pomembne pri doživljanju
komunikacije v odnosu z mamo in prijatelji, pri doživljanju kvalitete komunikacije v
odnosu z očetom pa med spoloma ni statistično pomembnih razlik. Rezultati na
področju odtujenosti oziroma bližine v odnosu (tabela 22) so bolj razgibani, in sicer
kažejo, da dekleta občutijo več odtujenosti v odnosu z očetom kot fantje, v odnosu z
mamo in s prijatelji pa dekleta čutijo manj odtujenosti kot fantje. Vendar pa opažene
razlike niso statistično pomembne. Podobno poročata tudi Nickersonova in Nagle
(2005, 249), ki sta preučevala navezanost na starše in prijatelje v poznem otroštvu in
zgodnjem mladostništvu, in sicer da dekleta doživljajo več vzajemnega zaupanja, boljšo
komunikacijo in izražajo višjo splošno kvaliteto navezanosti na prijatelje kot dečki.
Odgovor na 3. raziskovalno vprašanje: Na tretje raziskovalno vprašanje »Kako so
slovenski mladostniki navezani na starše in prijatelje?«, kjer so nas zanimale značilnosti
navezanosti na starše in prijatelje z vidika vzajemnega zaupanja, kvalitete komunikacije
in občutenja odtujenosti, lahko odgovorimo, da so slovenski mladostniki na pomembne
figure navezanosti v svojem življenju dobro navezani. Rezultati kažejo, da mladostniki
čutijo veliko stopnjo navezanosti na svoje prijatelje, nato na mamo in nazadnje na očeta.
Mladostniki tako v odnosu s prijatelji kot v odnosu s starši doživljajo veliko
medsebojno zaupanje, dobro komunikacijo ter malo odtujenosti oziroma veliko bližine
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in povezanosti. Pri doživljanju vzajemnega zaupanja v odnosu z mamo ni razlik glede
na spol, dekleta pa doživljajo več zaupanja v odnosu z očetom in prijatelji kot fantje. V
odnosu z očetom tako dekleta kot fantje v enaki meri doživljajo kvalitetno
komunikacijo, bolj kvalitetno komunikacijo pa dekleta v primerjavi s fanti doživljajo v
odnosu z mamo in s prijatelji. Pri doživljanju odtujenosti oziroma bližine v odnosu ni
razlik med spoloma, saj se tako fantje kot dekleta pogosto čutijo povezane s svojimi
starši in prijatelji.

10.1.4 Navezanost mladostnikov s posebnimi potrebami na starše in
prijatelje ter primerjava z vrstniki

V četrtem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, kakšna je kvaliteta navezanosti na
starše in prijatelje pri slovenskih mladostnikih s posebnimi potrebami. Pri tem nas je
tudi zanimalo, kakšne so razlike v navezanosti glede na objekt navezanosti. Predvsem
nas je zanimalo, kakšne so razlike v primerjavi z njihovimi vrstniki, ki niso opredeljeni
kot učenci s posebnimi potrebami.
Iz tabele 16 je razvidno, da mladostniki s posebnimi potrebami na skupnih lestvicah
navezanosti dosegajo najvišje rezultate pri navezanosti na prijatelje, nato pri
navezanosti na mamo ter nazadnje pri navezanosti na očeta. Tako kot za vse
mladostnike, tudi za mladostnike s posebnimi potrebami velja, da je ena izmed
najpomembnejših razvojnih nalog v mladostništvu osamosvajanje od staršev in
oblikovanje intimnih odnosov z vrstniki (Zupančič in Svetina 2004, 589).
Pregled rezultatov glede na vidik navezanosti nam dodatno osvetli kvaliteto navezanosti
mladostnikov s posebnimi potrebami v odnosu s starši in prijatelji. Rezultati (tabela 23)
kažejo, da mladostniki s posebnimi potrebami doživljajo najvišje zaupanje v odnosu z
mamo, nato v odnosu s prijatelji ter v odnosu z očetom. Tudi komunikacijo doživljajo
kot najbolj kvalitetno v odnosu z mamo, nato z očetom ter s prijatelji. Iz rezultatov vseh
treh lestvic odtujenosti je razvidno, da so nizki, kar pomeni, da redko doživljajo
odtujenost od staršev in prijateljev oziroma da pogosteje doživljajo bližino v odnosu, in
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sicer največ z mamo, nato z očetom in nazadnje s prijatelji. Mnoge raziskave (npr.
Horvat in Košir 2013, 162; Pavri in Monda-Amaya 2000, 22; Tur-Kaspa, Margalit in
Most 1999, 47; Prah 2011, 140) ugotavljajo, da imajo učenci z učnimi težavami šibkejše
socialne spretnosti, so pogosteje osamljeni ali zavrnjeni učenci, so v socialnih stikih bolj
zadržani in tesnobni ipd. S tem lahko razložimo, zakaj so za mladostnike s posebnimi
potrebami iz naše raziskave pomembnejši odnosi s starši, saj svoje potrebe po
sprejetosti in povezanosti v večji meri zadovoljujejo v odnosu z mamo in očetom ter
šele nato v odnosih s prijatelji. Ker pa je ena izmed pomembnih razvojnih nalog
oblikovanje prijateljskih odnosov z vrstniki in je tudi razvoj navezanosti tak, da prehaja
od navezanosti na starše k navezanosti na vrstnike in kasneje na življenjskega partnerja,
menimo, da je pomembno, da mladostniki s posebnimi potrebami kljub morebitnim
šibkejšim socialnim spretnostim in negativnim izkušnjam v vrstniških odnosih
oblikujejo zadovoljujoče prijateljske odnose. Menimo, da se je tega treba zavedati pri
vzgojno-izobraževalnem delu z mladostniki s posebnimi potrebami ali pri terapevtskih
obravnavah družin mladostnikov s posebnimi potrebami. Odnosi med mladostniki s
posebnimi potrebami in njihovimi starši imajo namreč tudi svoje posebnosti, in sicer
nekatere raziskave (npr. Smith in Grzywacz 2014, 309; Fulgosi-Masnjak, Masnjak in
Lakovnik 2012, 74) kažejo, da starši otrok s posebnimi potrebami doživljajo nižje
psihično blagostanje, Gantarjeva (2009, 98) pa ugotavlja, da starši poročajo o dobrih
družinskih odnosih ter da povedo, da vlagajo veliko truda v vsakodnevno šolsko delo z
otrokom s posebnimi potrebam. Tudi Erzar (2007, 190) razlaga, da današnja družba
visoko ceni znanje in šolanje, zato si starši prizadevajo, da bi imeli otroci dober šolski
uspeh, in v šolo vlagajo veliko energije, denarja in skrbi. Problemi, ki so povezani s
šolo, v družinah vedno vzbudijo veliko skrbi, strahu, nemoči in jeze, o čemer poroča
tudi Gantarjeva (2009, 98), in sicer da starši ob soočenju z diagnozo otroka s posebnimi
potrebami doživljajo občutke strahu, jeze, žalosti in nemoči. Smernice za sodelovanje s
starši otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami vključujejo pridobivanje zaupanja
staršev, pomoč staršem pri razumevanju otrok s posebnimi potrebami, svetovanje za
uspešno šolsko delo doma (Twes in Merali 2008, 140), motivacijske tehnike za
povečanje občutka kontrole (Smith in Grzywacz 2014, 209), pogostejša srečanja med
šolo in starši, pogostejša izmenjava informacij, hospitacije staršev pri strokovni
obravnavi otroka (Bučar 2012, 87). Iz ugotovitev naše raziskave pa dodajamo, da naj bo
delo s starši usmerjeno predvsem na sprejemanje mladostnika s posebnimi potrebami,
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na usmerjanje staršev pri usmerjanju mladostnika v odnosih z vrstniki in prijatelji ter
spremljanje pri preoblikovanju njihovega odnosa navezanosti.
Nadalje nas je zanimala primerjava med rezultati mladostnikov s posebnimi potrebami
in njihovimi vrstniki v navezanosti na starše in vrstnike. Iz rezultatov (tabela 16) na
skupnih lestvicah vprašalnika navezanosti je razvidno, da pri navezanosti na mamo in
očeta ni statistično pomembnih razlik med mladostniki s posebnimi potrebami in
njihovimi vrstniki. Pri navezanosti na prijatelje so statistično pomembne razlike med
mladostniki s posebnimi potrebami in njihovimi vrstniki, in sicer mladostniki s
posebnimi potrebami doživljajo manj kvalitetno navezanost na prijatelje kot njihovi
vrstniki. Kot smo že navedli, mnoge raziskave (npr. Horvat in Košir 2013, 162; Pavri in
Monda-Amaya 2000, 22; Tur-Kaspa, Margalit in Most 1999, 47; Prah 2011, 140)
ugotavljajo, da imajo učenci z učnimi težavami šibkejše socialne spretnosti, so
pogosteje osamljeni ali zavrnjeni učenci, so v socialnih stikih bolj zadržani in tesnobni
ipd., Taljatova (2013, 58) pa celo ugotavlja, da so učenci s posebnimi potrebami
izpostavljeni tudi nekaterim negativnim posledicam v vrstniških odnosih (npr. da jih
sošolci zbadajo, jim očitajo boljšo oceno zaradi prilagoditev, jim ne pomagajo, jim ne
posodijo pripomočkov, se jim ob neznanju smejijo ipd.). Sklepamo lahko, da
mladostniki s posebnimi potrebami doživljajo manj kvalitetno navezanost v prijateljskih
odnosih kot njihovi vrstniki, ker imajo tudi dejansko v odnosih z vrstniki več težav
(Prah 2011, 140). Prahova (2011, 143, 144) predlaga, naj šola nameni več pozornosti
tudi socialnemu razvoju učencev s posebnimi potrebami, saj na razvoj njihovih
socialnih spretnosti vpliva tudi kvaliteta socialnih odnosov v razredu, ki za nekatere
otroke pomeni edino ustrezno okolje učenja socialnih veščin. Z vidika ugotovitev naše
raziskave so take smernice še posebej smiselne, saj so mladostniki s posebnimi
potrebami manj zadovoljni s prijateljskimi odnosi kot njihovi vrstniki, hkrati pa v
odnosih z vrstniki doživljajo manj kvalitetno navezanost kot vrstniki. Predlagamo, da je
preventivno delo z mladostniki s posebnimi potrebami in ostalimi učenci usmerjeno v
učenje socialnih veščin ter krepitvi empatije in razumevanja med njimi.
Iz tabele 17, kjer so predstavljene primerjave med mladostniki s posebnimi potrebami in
njihovimi vrstniki na lestvicah zaupanja, je razvidno, da ni statistično pomembnih razlik
med mladostniki s posebnimi potrebami in njihovimi vrstniki v zaupanju do mame.
Razlike pa so pomembne v zaupanju do očeta in prijateljev, in sicer mladostniki s
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posebnimi potrebami izražajo manjše zaupanje do očeta in prijateljev kot njihovi
vrstniki. Slovenski mladostniki (brez posebnih potreb) mame opisujejo kot bolj
sodelovalne pri postavljanju pravil dogovorov kot očete. Nadalje poročajo, da se mame
več pogovarjajo s svojimi otroki kot očetje in med družinskimi konflikti večkrat
podprejo želje mladostnikov v primerjavi z očeti (Zupančič in Svetina 1995–2000,
navedeno v Zupančič in Svetina 2004, 598). Tudi sicer imajo mame na mladostnike v
različnih kulturnih okoljih večji vpliv kot očetje (Zupančič in Svetina 2004, 598).
Čeprav v omenjenih raziskavah niso bili vključeni mladostniki s posebnimi potrebami,
je v splošnem vsakodnevna vključenost mame v življenje mladostnika verjetno tudi pri
mladostnikih s posebnimi potrebami tisti dejavnik, ki vodi do večje mere vzajemnega
zaupanja v odnosu med mamo in mladostnikom. Glede na to, da imajo mladostniki s
posebnimi potrebami oteženo šolanje zaradi svojih ovir, motenj ali primanjkljajev v
primerjavi z vrstniki ter več težav v medosebnih odnosih, je odnos z mamo verjetno
tisti, ki jim nudi prostor za zaupanje doživljanja ob vsakodnevnih dogodkih v šoli, med
prijatelji in tudi v družini. Tako pa se med mamo in mladostnikom oblikuje in krepi
doživljanje vzajemnega zaupanja.
Iz tabele 18, kjer so predstavljene primerjave med mladostniki s posebnimi potrebami in
njihovimi vrstniki na lestvicah komunikacije, je razvidno, da ni statistično pomembnih
razlik med mladostniki s posebnimi potrebami in njihovimi vrstniki v doživljaju
kakovosti komunikacije v odnosu s starši. Mladostniki z in brez posebnih potreb torej
podobno doživljajo komunikacijo z mamo in očetom, in sicer v vseh odnosih kot
srednje kakovostno – včasih kot bolj in včasih kot manj kakovostno. Razlike (tabela 18
in slika 4) med skupinama mladostnikov pa so statistično pomembne pri doživljanju
komunikacije v odnosu s prijatelji, in sicer mladostniki s posebnimi potrebami redkeje
doživljajo komunikacijo kot kakovostno v primerjavi z vrstniki. Vsebina lestvice
Komunikacija – prijatelji se nanaša predvsem na to, kako mladostniki čutijo, da so v
komunikaciji slišani, razumljeni in varni. Rezultati torej kažejo, da se mladostniki s
posebnimi potrebami v odnosih s prijatelji redkeje čutijo razumljene. Ena od možnih
razlag je, da njihovi vrstniki, ki nimajo posebnih potreb, dejansko v določeni meri res ne
razumejo, kako je biti otrok z motnjo, s težavami ali primanjkljaji, kako je živeti in se
šolati s takimi posebnostmi. Kesićeva (2012, 24) povzema ugotovitve nekaterih
slovenskih raziskav, ki kažejo, da imajo osnovnošolci do svojih vrstnikov s posebnimi
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potrebami pozitiven odnos (npr. se družijo z njimi, se jih ne izogibajo, razumejo njihove
težave in sprejemajo njihove prilagoditve pri pouku, jim tudi sami pomagajo ipd.).
Iz tabele 19, kjer so predstavljene primerjave med mladostniki s posebnimi potrebami in
njihovimi vrstniki na lestvicah odtujenosti, je razvidno, da obstajajo statistično
pomembne razlike med mladostniki s posebnimi potrebami in njihovimi vrstniki v
doživljanju odtujenosti od mame in očeta, in sicer mladostniki s posebnimi potrebami
doživljajo manj odtujenosti od mame kot njihovi vrstniki ter več odtujenosti od očeta
kot njihovi vrstniki. Obe skupini mladostnikov pa doživljata manj odtujenosti in torej
več bližine v odnosu s prijatelji kot v odnosu s starši, kjer pa razlike med skupinama
sicer niso statistično pomembe. Rezultati kažejo, da mladostniki s posebnimi potrebami
občutijo več bližine v odnosu z mamo kot njihovi vrstniki, v odnosu z očetom pa ravno
nasprotno občutijo več odtujenosti kot njihovi vrstniki. Glede na to, da se skupini
razlikujeta predvsem v tem, da imajo mladostniki s posebnimi potrebami posebne
potrebe, torej različne motnje, ovire ali primanjkljaje, je prav to lahko tisti dejavnik, ki
doprinese k bližini oziroma odtujenosti v odnosu s starši. Verjetno si lahko razlagamo,
da so prav posebne potrebe tiste, ki odnos med mamo in mladostnikom s posebnimi
potrebami še poglobijo, ju bolj povežejo med seboj. Po drugi strani pa so lahko ravno
otrokova različnost od drugih ter težave v razvoju in pri šolanju tisto, kar odnos med
mladostnikom s posebnimi potrebami in očetom še dodatno, poleg odraščanja,
obremenjuje in vnaša vanj konflikte, razočaranja, nerazumevanje, nesprejemanje ter s
tem manjša bližino in povečuje oddaljenost v odnosu.
Rezultati (tabele 16–19 in slika 4) kažejo, da se mladostniki s posebnimi potrebami
razlikujejo od vrstnikov pri kvaliteti navezanosti na svoje prijatelje, in sicer so
mladostniki s posebnimi potrebami manj kvalitetno navezani na svoje prijatelje kot
njihovi vrstniki, v odnosu s prijatelji doživljajo manjše vzajemno zaupanje, poročajo o
manj kvalitetni komunikaciji med prijatelji, občutja bližine oz. odtujenosti pa doživljajo
v enaki meri kot njihovi vrstniki. Razlagamo si lahko, da je čustveni stik s prijatelji
pomemben za vse mladostnike, ne glede na določene posebnosti. Možno je tudi, da
prijatelji mladostnika s posebnimi potrebami doživljajo kot drugačnega in zanje njegove
posebne potrebe in z njimi povezane morebitne težave, ovire in prilagoditve
predstavljajo tisti dejavnik, ki preprečuje ustvarjanje bližine in čustvenega stika v
odnosu. Ali pa je mladostnik s posebnimi potrebami tisti, ki doživlja, da so njegove
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posebne potrebe ovira za oblikovanje dobrega prijateljskega odnosa. Sicer nekatere
raziskave (Kesić 2012, 84; Taljat 2013, 58) kažejo, da imajo učenci pozitivna stališča do
vrstnikov z učnimi težavami, vendar pa mnoge raziskave (Prah 2011, 116; Tur-Kaspa,
Margalit in Most 1999, 47; Horvat in Košir 2013, 162) kažejo tudi, da so učenci s
posebnimi potrebami dejansko slabše sprejeti med vrstniki, poročajo o večji
osamljenosti, doživljajo več zavrnitev, se pri sociometrični preizkušnji uvrščajo med
zavrnjene učence ter so v socialnih stikih bolj zaržani in izkazujejo višjo stopnjo
socialne anksioznosti.
Odgovor na 4. raziskovalno vprašanje: Na četrto raziskovalno vprašanje »Kako so
slovenski mladostniki s posebnimi potrebami navezani na starše in prijatelje?«, kjer so
nas zanimale značilnosti navezanosti na starše in prijatelje z vidika vzajemnega
zaupanja, kvalitete komunikacije in občutenja odtujenosti, lahko odgovorimo, da so
slovenski mladostniki s posebnimi potrebami kvalitetno navezani na svoje starše in
prijatelje. Največ vzajemnega zaupanja občutijo v odnosu z mamo, v malo manjši meri
pa v odnosu z očetom in s prijatelji. Komunikacijo kot kakovostno razmeroma pogosto
doživljajo v odnosu z mamo in očetom, redkeje pa v odnosih s prijatelji. Mladostniki s
posebnimi potrebami pogosto čutijo bližino in povezanost v odnosu z mamo in
prijatelji, v odnosu z očetom pa ravno nasprotno malo pogosteje občutijo odtujenost in
pomanjkanje čustvenega stika.

10.1.5 Povezanost med merami psihičnega blagostanja ter kvaliteto
navezanosti na starše in prijatelje

V petem raziskovalnem vprašanju nas je zanimala narava povezanosti med merami
zadovoljstva in merami navezanosti. V peti hipotezi smo preverjali povezavo med
zadovoljstvom z družino in navezanostjo na starše, v šesti hipotezi pa povezavo med
zadovoljstvom s prijatelji ter navezanostjo na prijatelje.
Iz tabele 20, kjer so predstavljeni rezultati v odnosu z mamo, je razvidno, da so tako
navezanost na mamo kot vsi trije vidiki navezanosti (zaupanje, komunikacija in
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odsotnost) statistično pomembno povezani z mladostnikovim splošnim zadovoljstvom z
življenjem in zadovoljstvom z družino. Korelacije med vidiki navezanosti na mamo in
splošnim zadovoljstvom z življenjem so šibke (tj. okoli 0,30). Močnejše pa so med
vidiki navezanosti na mamo in zadovoljstvom z družino, in sicer so najvišje povezave z
zaupanjem in komunikacijo (zmerno močne korelacije, tj. okoli 0,63). Rezultati kažejo,
da imajo mladostniki, ki so bolj zadovoljni s svojim življenjem, tudi bolj kakovostne
odnose s svojimi starši. Še močnejša pa je povezava med zadovoljstvom z družino in
navezanostjo na mamo, in sicer tisti mladostniki, ki so v svoji družini bolj srečni, tudi
občutijo več vzajemnega zaupanja in doživljajo bolj kakovostno komunikacijo v odnosu
z mamo. Nadalje rezultati (tabela 20) kažejo, da so korelacije med odtujenostjo od
mame in merama zadovoljstva negativne ter statistično pomembne. To pomeni, da
mladostniki, ki so bolj srečni v življenju in v družini, doživljajo v odnosu z mamo manj
odtujenosti in torej več bližine in čustvenega stika. Podobno sta tudi Ma in Huebner
(2008, 177) preučevala povezanost med navezanostjo na starše in vrstnike ter
zadovoljstvom z življenjem v zgodnjem mladostništvu in poročata, da je tako
navezanost na starše (r = 0,53) kot na prijatelje (r = 0,34) pozitivno povezana z
zadovoljstvom z življenjem, pri čemer je močnejši prediktor zadovoljstva navezanost na
starše.
Poglejmo najprej povezanost med psihičnim blagostanjem mladostnika in kakovostjo
odnosa z očetom, kar je prikazano v tabeli 21. Razvidno je, da so tako nevezanost na
očeta kot vsi trije vidiki navezanosti (zaupanje, komunikacija in odsotnost) statistično
pomembno povezani z mladostnikovim splošnim zadovoljstvom z življenjem in
zadovoljstvom z družino. Korelacije med vidiki navezanosti na očeta in splošnim
zadovoljstvom z življenjem so šibke (tj. okoli 0,30). Močnejše pa so med vidiki
navezanosti na očeta in zadovoljstvom z družino, in sicer je najvišja povezava z
zaupanjem (zmerno močna korelacija, tj. okoli 0,65). Rezultati kažejo, da so
mladostniki, ki so tako v življenju kot v družini bolj srečni, tudi bolj kvalitetno navezani
na očeta ter v odnosu z očetom tudi občutijo večje vzajemno zaupanje ter komunikacijo
doživljajo kot bolj kakovostno. Nadalje rezultati iz tabele 21 kažejo, da so korelacije
med odtujenostjo od očeta in merama zadovoljstva negativne ter statistično pomembne.
To pomeni, da mladostniki, ki so s svojim življenjem in v svoji družini bolj zadovoljni,
v odnosu z očetom doživljajo manj odtujenosti in torej več bližine in povezanosti.
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Odnos z očetom je za psihično blagostanje otrok in mladostnikov pomemben, kar v
metaanalizi ugotavljata Adamsons in Johnson (2013, 589) ter poudarjata, da deluje
najbolj blagodejno, da je oče vključen v otrokovo oziroma mladostnikovo življenje.
Rezultati (tabeli 20 in 21) kažejo, da so povezave med psihičnim blagostanjem
mladostnikov in navezanostjo na starše statistično pomembne. Kako mladostnik
doživlja svoje življenje in predvsem kako se počuti v svoji družini, je povezano s tem,
kako doživlja odnose s starši, kako se v odnosu tako z mamo kot z očetom čuti
povezanega, razumljenega, slišanega in varnega. Če takih razmer v družini oziroma v
odnosih med starši in mladostniki ni, potem so verjetno mladostniki tako s svojim
življenjem kot svojo družino manj zadovoljni in občutijo manjšo stopnjo sreče. Petts
(2014, 760) razlaga, da se otroci in mladostniki za blagostanje večinoma zanašajo na
starše in druge odrasle, zato so spremembe v strukturi družine (npr. konflikti med starši,
razveza ipd.) za njihov psihični razvoj lahko še posebej problematične, saj vodijo do
nižje stopnje psihičnega blagostanja pri mladostnikih. Tudi Raja, McGee in Stanton
(1992, 471) poročajo, da so nižje stopnje doživljanja navezanosti na starše povezane
tudi z nižjim psihičnim blagostanjem. Mladostniki, ki so doživljaji višje stopnje
navezanosti in starše in vrstnike, pa so poročali tudi o višji stopnji psihičnega
blagostanja.
Rezultati iz prvega (tabela 11) in tretjega raziskovalnega vprašanja kažejo (tabele 16, 17
in 18), da sodelujoči mladostniki povprečno poročajo o visokem zadovoljstvu z družino
in imajo kakovostne odnose s svojimi starši. Petts (2014, 760) razlaga, da v splošnem
torej velja, da višja kvaliteta odnosa med mladostniki in starši poveča verjetnost, da
mladostnik med odraščanjem doživlja višje psihično blagostanje, pri čemer ima ugodne
učinke na psihično blagostanje mladostnika avtoritativno starševstvo (topli odnosi,
podpora in povezanost z otroki), negativne pa velika stopnja konfliktov znotraj družine.
Pomembnost povezanosti med zadovoljstvom s starši in navezanostjo na starše, kar smo
ugotovili v naši raziskavi, se sklada tudi z ugotovitvami nekaterih drugih tujih raziskav
(npr. Oldfield, Humprey in Heborn 2016, 26; Guarnieri, Ponti in Tani 2010, 126;
Labile, Carlo in Raffaelli 2000, 54; Schwartz et al. 2012, 70).
Nadalje nas je zanimala povezanost med zadovoljstvom s prijatelji in navezanostjo na
prijatelje. Iz tabele 22 je razvidno, da so tako navezanost na prijatelje kot vsi trije vidiki
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navezanosti (zaupanje, komunikacija in odsotnost) statistično pomembno povezani z
mladostnikovim splošnim zadovoljstvom z življenjem in zadovoljstvom s prijatelji.
Korelacije med vidiki navezanosti na prijatelje in splošnim zadovoljstvom z življenjem
so šibke (tj. okoli 0,25). Močnejše pa so med vidiki navezanosti na prijatelje in
zadovoljstvom s prijatelji (tj. med 0,55 in 0,70), in sicer je najvišja povezava z
zaupanjem (močna korelacija, tj. okoli 0,71). Rezultati torej kažejo, da so mladostniki,
ki so bolj srečni v življenju, tudi bolj kvalitetno navezani na svoje prijatelje. Večje pa je
povezava med zadovoljstvom s prijatelji in posameznimi vidiki navezanosti.
Mladostniki, ki izražajo višje zadovoljstvo s svojimi prijatelji, v odnosu z njimi tudi
doživljajo več vzajemnega zaupanja, komunikacija med njimi je boljša in se čutijo bolj
razumljene. Nadalje rezultati kažejo (tabela 22), da so korelacije med odtujenostjo od
prijateljev in merama zadovoljstva negativne in statistično pomembne. Mladostniki, ki v
odnosih s prijatelji doživljajo več bližine in čustvenega stika, so z odnosi tudi bolj
zadovoljni. Obratno pa mladostniki, ki s prijateljskimi odnosi niso zadovoljni, v njih
tudi doživljajo manj bližine in več oddaljenosti.
Za širše razumevanje povezanosti med merami zadovoljstva z življenjem in
navezanostjo na starše in prijatelje smo izračunali (tabela 33) še korelacije med njimi.
Rezultati kažejo, da so statistično pomembno pozitivno z navezanostjo na mamo, očeta
in prijatelje povezani zadovoljstvo s šolo, s seboj in z okoljem, vendar so korelacije
šibkejše (tj. od 0,23 do 0,37). Mladostniki, ki v odnosih tako s starši kot prijatelji
doživljajo več povezanosti, zaupanja, razumevanja in bližine, doživljajo tudi višje
zadovoljstvo v šoli, s seboj in s svojim življenjskim okoljem. Tudi iz vseslovenske
raziskave o zdravju mladostnikov (Pucelj 2011, 69) se kaže, da večina slovenskih
mladostnikov poroča, da je z življenjem zadovoljna, pri tem pa ima pomembno vlogo
sestava družine in njen socialno-ekonomski status, na zadovoljstvo s šolo pa družina
vpliva preko denarnega blagostanja, izobrazbe matere, zaposlenosti staršev in tipa
družine. Tudi naši rezultati kažejo, da je kvaliteta odnosa s starši pomembno povezana z
zadovoljstvom v šoli. Za otroka so topli, ljubeči odnosi z odraslo osebo varovalni
dejavnik pred stresom in lahko pripomorejo k izboljšanju dejavnikov, ki so povezani z
zadovoljstvom z življenjem (Baker 1999; Edwards idr. 2007; Poehlmann 2003,
navedeno v Edwards in Shannon 2008, 131). K razumevanju povezanosti odnosa med
navezanostjo in zadovoljstvom z življenjem nam pomaga tudi razlaga Sarasona in
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sodelavcev (1990, navedeno v Lee 2015, 904), da navezanost na starše oziroma
skrbnike, ki se oblikuje v otroštvu, vpliva tako na občutke lastne vrednosti kot na
oblikovanje odnosov z vrstniki. Posamezniki s pozitivnim občutkom lastne vrednosti
imajo boljše socialne spretnosti in oblikujejo bolj kvalitetne odnose z drugimi ter tudi
odnose doživljajo kot bolj podpirajoče in zadovoljive.
Odgovor na 5. raziskovalno vprašanje: Na peto raziskovalno vprašanje »Kakšna je
povezanost med zadovoljstvom z življenjem, družino in prijatelji ter z navezanostjo na
starše in vrstnike?« lahko odgovorimo, da so z življenjem, s starši in prijatelji bolj
zadovoljni tisti mladostniki, ki tudi doživljajo večjo povezanost v odnosih s starši in z
vrstniki. Na podlagi rezultatov lahko peto hipotezo potrdimo, saj so se pokazale
pomembne pozitivne povezave med zadovoljstvom z družino in navezanostjo na starše.
Mladostniki, ki so s svojo družino bolj zadovoljni in v njej občutijo višje psihično
blagostanje, tudi v odnosih z mamo in očetom doživljajo večjo povezanost, bližino in
zaupanje. Nadalje lahko na podlagi rezultatov potrdimo tudi šesto hipotezo, saj so se
pokazale pomembne pozitivne povezave med zadovoljstvom s prijatelji in navezanostjo
na prijatelje. Mladostniki, ki v prijateljskih odnosih občutijo višje psihično blagostanje,
v teh odnosih doživljajo tudi večjo povezanost, bližino in zaupanje.

10.1.6 Povezanost med merami psihičnega blagostanja ter učnim
uspehom, zdravjem in športno pripravljenostjo

V šestem raziskovalnem vprašanju nas je zanimala narava povezanosti med
zadovoljstvom z življenjem ter učnim uspehom, zdravjem in športno pripravljenostjo. V
sedmi hipotezi smo preverjali povezanost med merami psihičnega blagostanja
(zadovoljstvo z življenjem, s seboj in šolo) in merami uspeha (učni uspeh), zdravja
(indeks telesne mase, kožna guba) in športne pripravljenosti (šprinterska hitrost, športna
vzdržljivost in indeks gibalne učinkovitosti).
Rezultati (tabela 24) kažejo, da so tako splošno zadovoljstvo z življenjem kot
zadovoljstvo s šolo in s seboj statistično pomembno povezani, pri čemer so vse
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povezave pozitivne. Korelacija med učnim uspehom in zadovoljstvom s šolo je zmerna
(tj. okoli 0,37). Mladostniki, ki imajo višji učni uspeh, so tudi s šolo bolj zadovoljni. To
je razumljivo, da mladostniki, ki imajo višje ocene, v šolo rajši hodijo, se jim zdi
zanimiva in zabavna ter ocenjujejo, da se v šoli veliko naučijo. Obratno pa
mladostnikom z nižjimi ocenami le-te nižajo zadovoljstvo s šolo. Zadovoljstvo učencev
s šolo je tisto, ki ustvarja zmožnost dobrega akademskega, vedenjskega in socialnega
funkcioniranja v šoli (Edwards in Shannon 2008, 129). Nezadovoljstvo z izkušnjami v
šoli pa je povezano s težavami pri šolskem funkcioniranju, vedenju, sodelovanju pri
pouku ter obiskovanju pouka (Huebner, Funk in Gilman 2000, navedeno v Edwards in
Shannon 2008, 130). Nadalje rezultati (tabela 32) kažejo, da je korelacija med učnim
uspehom in splošnim zadovoljstvom z življenjem šibka (tj. okoli 0,17), z zadovoljstvom
s seboj pa je zelo nizka oziroma skoraj neobstoječa (tj. okoli 0,08). V manjši meri se
torej kaže, da učno bolj uspešni mladostniki doživljajo tudi višje psihično blagostanje
ter so s seboj malo bolj zadovoljni. Učni uspeh za mladostnike verjetno ni tisti dejavnik,
ki bi v večji meri doprinesel k zadovoljstvu z življenjem. Rezultati (tabela 25) namreč
kažejo, da se učni uspeh v večji meri ter statistično pomembno povezuje z indeksom
gibalne učinkovitosti. Učenci, ki so v šoli bolj uspešni, so bolj verjetno tudi boljše
športno pripravljeni. O povezanosti med učnim uspehom in občutjem sreče poročata
Quinn in Duckworth (2005, 5), in sicer da so učenci z večjim doživljanjem psihičnega
blagostanja dosegli višje šolske ocene, pri čemer so nadzorovali vpliv inteligentnosti in
pretekle šolske dosežke. Učenci, ki so uspešni v šoli, so uspešni zato, ker so srečni,
hkrati pa jih tudi šolski uspeh osrečuje. Puceljeva (2011, 56) povzema ugotovitve
raziskav, ki kažejo, da je subjektivno dojemanje šolske uspešnosti doslednejši in
močnejši napovedovalec zdravja in blaginje kot objektivni učni uspeh ter da imajo
slabši učni uspeh mladostniki s prekomerno telesno težo.
Korelacije psihičnega blagostanja z merami zdravja in športne pripravljenosti (tabela
25) kažejo, da sta kazalca zdravja (indeks telesne mase in kožna guba) negativno
povezana z vsemi tremi merami zadovoljstva, povezave pa niso vse statistično
pomembne in so nizke oziroma skoraj neobstoječe (tj. od 0,02 do 0,16). Tudi meri
hitrosti (tek na 60 m) in vzdržljivosti (tek na 600 m) sta negativno povezani z vsemi
tremi merami zadovoljstva, povezave večinoma tudi niso statistično pomembne ter so
nizke oziroma skoraj neobstoječe (tj. od 0,002 do 0,16). Povezave med indeksom
173

gibalne učinkovitosti in merami zadovoljstva so pozitivne, vendar tudi nizke. Rezultati
se ne skladajo s poročanji Lyubomirskyeve (2007, 245), ki razlaga, da ima telesna
vadba številne pozitivne učinke za zdravje in psihično blagostanje (npr. telesna vadba
zmanjša anksioznost, depresivnost, stres, varuje pred prezgodnjo umrljivostjo) ter da je
telesna aktivnost najbolj učinkovit dejavnik, ki spodbuja občutja sreče in zadovoljstva.
Pri tem pa velja poudariti, da so slednje ugotovitve pridobljene na vzorcih odraslih
posameznikov, v naši raziskavi pa so sodelovali mladostniki, glede na osebne podatke
pa jih večina tudi ne trenira aktivno nobenega športa.
Odgovor na 6. raziskovalno vprašanje: Na podlagi rezultatov lahko sedmo hipotezo
delno potrdimo. Potrjen je del hipoteze, ki predvideva povezavo med psihičnim
blagostanjem in učnim uspehom, in sicer mladostniki, ki so s svojim življenjem,
predvsem pa s šolo bolj zadovoljni, dosegajo tudi boljši učni uspeh. Del hipoteze, ki
predvideva povezavo med psihičnim blagostanjem in kazalci zdravja, pa ni v celoti
potrjen. Rezultati namreč kažejo pomembne povezave med zadovoljstvom s šolo in
indeksom telesne mase ter kožno gubo ter zadovoljstvom s seboj in kožno gubo. V
manjši meri velja, da so mladostniki z višjimi vrednostmi indeksa telesne mase in
debelejšo kožno gubo s šolo in seboj manj zadovoljni. Del hipoteze, ki predvideva
povezavo med psihičnim blagostanjem in športno pripravljenostjo, tudi ni v celoti
potrjen. Rezultati namreč kažejo, da obstajajo šibke povezave med šprtintersko hitrostjo
in zadovoljstvom s seboj ter športno vzdržljivostjo in gibalno učinkovitostjo ter
zadovoljstvom s seboj in s šolo. V manjši meri torej velja, da so bolj srečni tisti
mladostniki, ki so hitrejši, bolj vzdržljivi in bolj gibljivi.

10.1.7 Povezanost med kvaliteto navezanosti na starše in prijatelje ter
zadovoljstvom z življenjem in učnim uspehom

Pri sedmem raziskovalnem vprašanju nas je zanimala narava povezanosti med
navezanostjo na starše in prijatelje ter zadovoljstvom z življenjem in učno uspešnostjo.
V osmi hipotezi smo preverjali povezanost med navezanostjo na starše in mladostnike
ter psihičnim blagostanjem in šolskim uspehom.
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Iz tabele 26 je razvidno, da je splošno zadovoljstvo z življenjem statistično pomembno
pozitivno povezano z navezanostjo na mamo, očeta in prijatelje. Korelaciji z
navezanostjo na starše (obe r = 0,31) sta višji kot korelacija z navezanostjo na prijatelje
(r = 0,27). Za odrasle je značilno, da imajo srečni posamezniki boljše medosebne
odnose kot njihovi manj srečni vrstniki. Srečni ljudje imajo več prijateljev, njihovi
osebni odnosi s prijatelji in družinskimi člani so bolj kvalitetni, s strani prijateljev,
družine in sodelavcev občutijo več podpore (Lyubomirsky, King in Deiner 2005, 824).
Podobno kažejo tudi raziskave, ki so preučevale povezanost med psihičnim
blagostanjem in navezanostjo pri mladostnikih (npr. Oldfield, Humprey in Heborn
2016, 26; Guarnieri, Ponti in Tani 2010, 126; Labile, Carlo in Raffaelli 2000, 54;
Schwartz et al. 2012, 70; Ma in Huebner 2008, 177; Raja, McGee in Stanton 1992,
471), in sicer kažejo, da je doživljanje kvalitetne navezanosti v odnosu s starši verjetno
povezano tudi z večjim psihičnim blagostanjem mladostnikov, s čimer se skladajo tudi
ugotovitve naše raziskave.
Nadalje je iz tabele 34 razvidno, da je učni uspeh statistično pomembno pozitivno
povezan z navezanostjo na starše in prijatelje. Korelacija z navezanostjo na prijatelje (r
= 0,22) je višja od korelacije z navezanostjo na mamo (r = 0,17) in očeta (r = 0,13).
Podobno o povezanosti med zadovoljstvom s šolo in navezanostjo poročajo Oldfield,
Humprey in Hebronova (2016, 21), in sicer da varna navezanost in zadovoljstvo s šolo
spodbujata prosocialno vedenje mladostnikov, pri čemer je najpomembnejši prediktor
navezanost na vrstnike. Lyubomirsky, King in Diener (2005, 846) v metaanalizi
zaključujejo, da obstajajo obsežni dokazi, da so srečni ljudje uspešni ljudje. Del razlage
je, da uspeh vodi do sreče, drugi del pa je obraten – sreča vodi do uspeha. V naši
raziskavi se povezave med psihičnim blagostanjem in uspehom niso pokazale kot tako
močne.
Odgovor na 7. raziskovalno vprašanje: Na sedmo raziskovalno vprašanje »Kakšna je
povezanost med navezanostjo na starše in prijatelje ter zadovoljstvom z življenjem in
učno uspešnostjo?« lahko odgovorimo, da se navezanost na starše in prijatelje povezuje
tako z zadovoljstvom z življenjem kot tudi z učno uspešnostjo. Na podlagi rezultatov
lahko potrdimo osmo hipotezo, in sicer so mladostniki, ki so bolj kvalitetno navezani na
starše in prijatelje, tudi bolj zadovoljni z življenjem in učno bolj uspešni. Poudariti pa
velja, da so povezave med navezanostjo in učnim uspehom šibkejše.
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10.1.8 Druge zanimive ugotovitve

Iz tabele 7 je razvidno, da večina sodelujočih mladostnikov sebe opisuje kot verne
osebe, pri čemer se kot verne pogosteje opišejo mladostniki s posebnimi potrebami kot
njihovi vrstniki, v obeh skupinah pa pogosteje dekleta. Nadaljnih statističnih izračunov
s podatki o vernosti zaradi drugih ciljev raziskave nismo izvajali. Dobljeni rezultati
(slika 1 in slika 2) kažejo, da sodelujoči mladostniki doživljajo visoko zadovoljstvo z
življenjem, mladostniki s posebnimi potrebami pa doživljajo nizko zadovoljstvo z
življenjem (statistično pomembno nižje kot vrstniki le pri zadovoljstvu s prijatelji). Pri
tem je zanimivo, da mladostniki s posebnimi potrebami, ki se v večji meri kot vrstniki
opredeljujejo kot verne osebe, doživljajo nižje zadovoljstvo z življenjem. Ne moremo
razlagati, da vernost vpliva na nižje psihično blagostanje, saj tega nismo statistično
preverjali, prav tako pa ugotovitve mnogih raziskav (npr. Ebstyne King 2006, 331, Petts
2014, 759; Mahoney in Cano 2014, 735; Good in Willoughby 2006, 51) kažejo, da je
vera pomemben dejavnik, ki spodbuja psihično blagostanje, predstavlja varovalni
dejavnik pred vedenjskimi težavami in je vir opore v stiskah (preko vere same in preko
vključenosti v versko skupnost) ter mladostniku posreduje vrednote in ga usmerja k
iskanju smisla. Tako si lahko razlagamo, da verjetno tudi sodelujoči mladostniki s
posebnimi potrebami, ki so verni, v svoji veri in verski skupnosti dobijo vir opore za
soočanje s svojimi primankljaji, ovirami ali motnjami, tako lažje sprejemajo sebe ter
lahko preko vere najdejo smisel v svojih posebnih potrebah.
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10.2 Razprava kvalitativnega dela raziskave

V kvalitativnem delu raziskave smo opravili intervjuje s sedmimi mladostniki s
posebnimi potrebami, ki so opisali svojo izkušnjo, kako je biti mladostnik s posebnimi
potrebami doma, v šoli, med prijatelji in kako doživljajo same sebe.

10.2.1 Doživljanje sreče v življenju pri mladostnikih s posebnimi
potrebami

Najprej nas je zanimalo, kako so mladostniki s posebnimi potrebami srečni v življenju.
Pri doživljanju sreče v življenju (tabela 27) smo kot značilne lastnosti izkušnje
mladostnikov s posebnimi potrebami opredelili doživljanje sreče ali odsotnost
doživljanja sreče ter sprejemanje lastnih posebnih potreb.
O doživljanju sreče v življenju večina mladostnikov s posebnimi potrebami pove, da so
srečni, osrečujejo pa jih prijatelji (Nika: »Osrečujejo me prijatelji,« in Mojca: »Srečna
sem, ko spoznam novo prijateljico.«), družina (Jože: »Familija me osrečuje.«), dobre
ocene v šoli (Miha: »Srečen sem, kadar dobim dobro oceno,« in Mojca: »Srečna sem,
ko dobim dobro oceno.«) ter dobri odnosi s starši in sorojenci. Tudi raziskave o
psihičnem blagostanju mladostnikov (npr. Rice, Ashby in Gilman 2011, 563; Ash in
Huebner 1998, 316) kažejo, da so mladostniki najbolj zadovoljni s svojimi prijatelji in
družino ter da k doživljanju sreče v življenju največ doprinese zadovoljstvo z družino.
Nekateri mladostniki opisujejo, da so sprejeli svoje posebne potrebe – Grega,
dolgotrajno bolan učenec pravi: »Sem se navadil na svojo napako.« Marjan, učenec z
disleksijo, pa pravi: »Disleksija me ne ovira v življenju, sploh ne.« Nika celo opisuje, da
ne le, da je učne težave ne ovirajo v življenju, ampak v tem vidi tudi prednosti, in sicer
v prilagoditvah, ki jih ima v šoli. Nasprotno pa čuti Pavle, ki pravi: »Učne težave me
ovirajo, sem zato nesrečen, ker je samo to pomembno, kako ti gre v šoli.« Pavletovo
razmišljanje pravzaprav odraža ugotovitve nekaterih raziskav (npr. Edwards in Shannon
2008, 129; Gilman, Huebner in Furlong 2014, 4), ki opisujejo, da nezadovoljstvo s šolo
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ne samo da vpliva na zmožnost dobrega akademskega in socialnega funkcioniranja v
šoli, temveč ima tudi pomembno vlogo pri motivaciji, duševnem zdravju.
Drugi mladostniki opisujejo, da so včasih manj srečni zaradi drugih stvari, na primer
Marjan zaradi materine smrti (»Mogoče bi rad spremenil, da mi mami ne bi umrla,
drugače pa je še nekako dobro.«), Miha in Pavle pa zaradi slabega učnega uspeha.
Quinn in Duckworth (2005, 5) celo ugotavljata, da so učenci v šoli uspešni zato, ker so
srečni, hkrati pa jih tudi šolski uspeh osrečuje. Tako nam izkušnja Pavleta in Mihe
kažeta na obraten primer, in sicer da tudi doživljanje nesrečnosti vodi do učnega
neuspeha, ki hkrati vodi do novih občutij nesrečnosti.
Iz intervjujev je razvidno, da mladostniki s posebnimi potrebami zelo različno
doživljajo srečo v svojem življenju, nekateri so bolj in drugi manj srečni. Osrečujejo jih
dobri odnosi z družinskimi člani in prijatelji ter dober uspeh v šoli, neuspeh in
življenjske stiske (npr. smrt mame) pa zmanjšujejo njihovo stopnjo psihičnega
blagostanja.

10.2.2 Doživljanje zadovoljstva z družino pri mladostnikih s posebnimi
potrebami

Pri naslednji glavni temi, doživljanju sreče v družini (tabela 28), smo kot značilne
lastnosti mladostnikov s posebnimi potrebami opredelili razumevanje v družini,
nezadovoljstvo z družino, pomembnost odnosa s sorojenci ter kako posebne potrebe
vplivajo na družino.
Velika večina sodelujočih mladostnikov s posebnimi potrebami pove, da je v svoji
družini srečna in zadovoljna. K zadovoljstvu z družino po izkušnjah sodelujočih
mladostnikov doprinese razumevanje z družinskimi člani, nizka stopnja konfliktov v
družini, pomoč med družinskimi člani, skupen čas in občutenje, da jih imajo starši radi.
Grega omeni, da je pomembno tudi, da mu »kdaj izpolnijo želje«. Jože opozori na vlogo
alkoholizma v družini, in sicer poroča, da so »navadna družina, ker pomoje ati ne pije
več«. Tudi Potts (2014, 760) povzema, da v splošnem velja, da višja kvaliteta odnosa
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med mladostniki in starši poveča verjetnost, da mladostnik med odraščanjem doživlja
višje psihično blagostanje.
Nika izpostavi pomen hvaležnosti pri doživljanju zadovoljstva, saj pove, da je »vesela,
da jih ima, ker eni še tega nimajo«. Froh in sodelavci (2011, 311) razlagajo, da
hvaležnost usmeri mladostnika, da je pozoren na dobrobit in blaginjo v svojem življenju
ter da to zazna tudi v pri drugih ljudeh. Tudi Cvetkova (2014, 85) poroča o ugotovitvah
raziskav, da je doživljanje hvaležnosti povečano z višjo stopnjo psihičnega blagostanja,
doživljanja smiselnosti življenja ter je povezana z večjo kvaliteto medsebojnih odnosov,
empatijo in tudi z večjim zadovoljstvom z družino.
Nasprotno pa dva sodelujoča mladostnika s posebnimi potrebami opišeta, kako
doživljata nezadovoljstvo s svojo družino. Mojca izpostavi nerazumevanje z mamo ter
občutek, da »starši ne razumejo vsega«, zaradi česar staršem ne zaupa, svojih doživljanj
pa ne deli s starši, ker se boji, da ne bodo razumeli in jo bodo s svojimi komentarji
prizadeli. Tako je razvidno, da je pri mladostnikovem doživljanju zadovoljstva z
družino pomembno, da je razumljen, sprejet in slišan. Nadalje pa Marjan izpostavi,
kako v mladostnikovo srečo poseže smrt v družini in opiše, da je po mamini smrti in
posledični selitvi k očetu manj zadovoljen z družino. Poleg tega izpostavi še odnose z
novo družino, z mačeho in očetovimi novimi otroki. Pove, da jih »ne čuti vedno kot del
družine«. Stresni življenjski dogodki, kot so smrt v družini, ločitev staršev in selitev,
pustijo sled v mladostnikovem življenju. Potts (2014, 760) poudarja, da je družina eden
izmed najpomembnejših dejavnikov, ki vpliva na psihično blagostanje otrok in
mladostnikov, spremembe v družini in v strukturi družine (npr. smrt, ločitev) lahko
vplivajo na potek mladostnikovega psihičnega blagostanja, saj motnja v podpori s strani
staršev vodi do nižje stopnje blagostanja pri mladostnikih, kar lahko vztraja tudi v
odraslosti.
Skoraj vsi sodelujoči mladostniki s posebnimi potrebami so opisali, da je imeti
sorojence tako pozitivno kot tudi včasih negativno. Miha in Nika vidita dobro stran
prvorojencev, in sicer da pomagajo mlajšim. Pavle in Mojca pravita, da za mlajše
sorojence starši bolj skrbijo, jih imajo rajši in jim več dovolijo. Marjan pravi celo, da
mlajši sorojenci niso pridni in jih zato »daje v red«, vendar tega starši ne odobravajo.
Nasprotno pa Miha pove, da je celo »včasih dobro, da ti tamal teži« in tako izpostavlja
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tudi zabavno plat bratskih oz. sestrskih konfliktov. Odnosi s sorojenci so del odnosov v
družini, zato prispevajo k mladostnikovemu doživljanju zadovoljstva z družino. So tudi
sicer pomembni odnosi za mladostnika, in sicer bratje in sestre mladostniku nudijo
varno zavetje v odraščanju, kot opisuje Kompan Erzarjeva (2003, 152), Zupančičeva in
Svetina (2004, 599) pa povzemata, da so odnosi mladostnikov s sorojenci razmeroma
intenzivni in pomembni, konflikti med njimi pa se pojavljajo zaradi vsakodnevnih
problemov. Doživljanja odnosov s mlajšimi in starejšimi sorojenci sodelujočih
mladostnikov se skladajo z razlago Singerja (1992, navedeno v Zupančič in Svetina
2004, 599), ki pravi, da starejši sorojenci pogosto prevzamejo vlogo zaupnikov in
vedenjskih modelov mlajšim.
Nadalje sodelujoči mladostniki opisujejo, kako je biti otrok s posebnimi potrebami v
družini. Grega, Marjan in Nika doživljajo, da njihove posebne potrebe ne vplivajo na
družino, saj so jih sprejeli, se jih navadili ali pa sploh niso pomembne za doživljanje
sreče. Grega pove, da so se »vsi tega navadili« in Nika lepo opiše, da »jo imata ati in
mami rada, tudi če imam učne težave« in tudi Mojca pove: »Ati in mami sprejemata
moje posebnosti.« Marjan pa celo trdi, da »disleksija nima nobene veze s srečo v
družini«. Za mladostnike s posebnimi potrebami je verjetno pomembno, da čutijo, da jih
starši sprejemajo oz. da sprejemajo tudi njihove motnje oz. ovire in z njimi povezane
težave. Vendar ni vedno tako, saj Bučarjeva (2012, 87) navaja, da v nekaterih primerih
starši ne sprejemajo mladostnikovih posebnih potreb, Golobova (2009, 50) pa poroča,
da se starši ob soočenju z diagnozo običajno srečujejo z občutki strahu, žalosti, nemoči
in tudi jeze.
Tudi ostali sodelujoči mladostniki opisujejo, da so posebne potrebe del njihove družine
tudi v negativnem smislu. Opisujejo, da se starši »sekirajo za šolo« in si želijo, da bi
imeli boljše ocene. Pavle pove tudi, da so starši razočarani nad njim, kadar dobi
negativno oceno, in da se glede njegovega slabega učnega uspeha »ati vsak dan dere in
mami mi grozi, da bom mogel med počitnicami delati, če ne bom naredil razreda«. Iz
teh doživljanj je razvidno, da učni neuspeh verjetno prinese napetost v družino in je
ukvarjanje s šolo lahko stres na celo družino. Nasprotno pa Nika opisuje, da doživlja
podporo staršev glede šole, vendar pa ji mama in oče pri šolskem delu ne pomagata
»ker ne razumeta snovi ali ne znata odgovorov na naloge«. Tudi to, da ima otrok
posebne potrebe in da mu starši ne znajo oziroma ne zmorejo pomagati, je lahko vir
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nezadovoljstva v družini. Fulgosi-Masnjak, Masnjak in Lakovnik (2012, 74) v raziskavi
o subjektivnem blagostanju staršev otrok s posebnimi potrebami razlagajo, da imajo
otrokove razvojne težave ali motnje velik vpliv na ostale družinske člane, in sicer je
stopnja subjektivnega blagostanja staršev odvisna od vrste in stopnje otrokovih
posebnih potreb. Tudi Smith in Grzywacz (2014, 309) ugotavljata, da starši otrok s
posebnimi potrebami poročajo o slabšem psihičnem zdravju in o pogostejših
depresivnih simptomih ter o večjih omejitvah pri vsakodnevnih dejavnostih, pri čemer
kot varovalni dejavnik pred negativnimi izidi deluje občutek kontrole.
Zato je še posebej pomembno sodelovanje staršev s šolo, da jih strokovni delavci (npr.
šolska svetovalna služba, izvajalci dodatne strokovne pomoči) usmerjajo pri pomoči
otroku doma, kar spodbujajo tako slovenske kot tudi tuje raziskave (npr. Twes in Merali
2008, 140; Bučar 2012, 87; Lipičnik 2007, 67), tudi sicer pa je vključevanje staršev v
šolanje otrok eden izmed dejavnikov, ki povečuje zadovoljstvo s šolo (Edwards in
Shannon (2008, 130).
Mojca pa je izpostavila še en vidik posebnih potreb v družini, in sicer, da so lahko tudi
breme za starše, saj jih skrbi za otroka, jim ni prijetno zaradi otrokove bolezni ali
oviranosti, imajo veliko dodatnih pregledov pri zdravnikih. Izpostavi tudi, da pri
občutenju ljubezni same posebne potrebe nimajo pomembne vloge, saj sama čuti, da
njene »posebnosti sprejemata«, vendar pravi: »Nisem prepričana, da me imata res
rada. Pa ne zaradi mojih posebnih potreb. Na splošno imam občutek, da imata brata
bolj rada.« Smith in Grzywacz (2014, 208) poudarjata, da sta skrb in vzgoja otroka s
posebnimi potrebami za starše pogosto lahko stresni, naporni in vodita do poslabšanja
fizičnega in psihičnega zdravja, zato je pomembno, da strokovnjaki poskrbijo tudi za
starše otrok s posebnimi potrebami.
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10.2.3 Doživljanje zadovoljstva s šolo pri mladostnikih s posebnimi
potrebami

Pri naslednji glavni temi, kjer nas je zanimalo, kako je biti mladostnik s posebnimi
potrebami v šoli (tabela 29), smo kot značilnosti izkušnje prepoznali na eni strani
zadovoljstvo s šolo in na drugi strani nezadovoljstvo, pričakovanje zaključka šolanja na
osnovni šoli, nato razumevanje in nerazumevanje s strani učiteljev in sošolcev,
prepoznali pa smo tudi, da v šoli dobijo pomoč.
Sodelujoči mladostniki s posebnimi potrebami imajo do šole dvojne občutke, saj so z
nekaterimi vidiki šole zadovoljni, z drugimi pa ne. Iz njihovih odgovorov je razvidno,
da šolo radi obiskujejo zaradi prijateljev, dodatne strokovne pomoči, všeč pa sta jim tudi
dober urnik in šolska prehrana, Miha pa celo slikovito opiše, da mu »včasih paše iti v
šolo«. Nasprotno pa omenjajo več stvari, s katerimi v šoli niso zadovoljni. Nekaj jih
prizna, da ne hodijo radi v šolo, za to pa imajo različne vzroke – nekaterim je
dolgočasno, se jim ne ljubi učiti ali jim ni všeč, da se morajo učiti ali pa je »brezveze«
(Pavle). Marjan izpostavi tudi, da mu učitelji niso všeč in meni, da ga učitelji ne marajo.
Mojca opozori na to, da ne gre rada v šolo, kadar je na vrsti ocenjevanje znanja, motita
pa jo tudi urnik in težka šolska torba. Doživljanje zadovoljstva s šolo pri sodelujočih
mladostnikih je skladno z ugotovitvami vseslovenske raziskave (Pucelj, 2011, 69), kjer
se je več kot 60 % mladostnikov opredelilo, da jim je šola všeč, pri čemer so dekleta in
mlajši mladostniki s šolo bolj zadovoljni, s starostjo pa narašča občutek obremenjenosti
s šolo.
Večina sodelujočih mladostnikov s posebnimi potrebami je v intervjuju tudi omenila, da
se veselijo zaključka osnovne šole. Pri tem imajo različne motive, od tega, da se bodo
osnovne šole »rešili«, da bodo zamenjali okolje ali pa ker imajo slabe odnose z učitelji.
Ena izmed značilnosti izkušnje mladostnikov s posebnimi potrebami je tudi ta, da v
odnosu do učiteljev občutijo različne stopnje sprejemanja njihovih posebnih potreb.
Mladostniki pravijo, da jim učitelji hočejo pomagati, da upoštevajo njihove prilagoditve
iz odločbe. Mojca izpostavi, da »je odnos res dober« in Nika podobno pove, da ne čuti,
da bi nanjo učitelji »gledali drugače kot na ostale učence«. Jože tako pomoč učiteljev
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razume drugače, in sicer pravi, da mora zato »več delati«. K zadovoljstvu v odnosih z
učitelji doprinese prav to, da mladostniki s strani učiteljev čutijo sprejemanje in željo po
pomoči ter da učitelji dejansko upoštevajo in izvajajo prilagoditve, ki so za vsakega
učenca s posebnimi potrebami predpisane v njegovi odločbi. Če tega ni, mladostniki
doživljajo nezadovoljstvo v odnosu z učitelji. Marjan se pri tem sprašuje, »ali pozabijo
ali pa namenoma ne upoštevajo« posebnih potreb, Miha pa izpostavi, da je nesmiselno
imeti prilagoditve, če jih učitelji ne upoštevajo. Slovenske raziskave (Kesić 2012, 46;
Taljat 2013, 58; Karas 2013, 28) kažejo, da imajo učenci s posebnimi potrebami
pozitiven odnos do dodatne strokovne pomoči in prilagoditev ter so zadovoljni z
odnosom učiteljev.
Mojca in Pavle opozorita še na en pomemben vidik odnosa med učenci s posebnimi
potrebami in učitelji – na to, kakšno mnenje imajo učitelji o učencih s posebnimi
potrebami (»Mislijo, da sem len, to tudi rečejo,« pove Pavle) in koliko so empatični do
učencev s posebnim potrebami, kako resnično se vživijo vanje (»Če se učitelji derejo,
ne name, ampak na druge, se bojim. Pa ne pomislijo na to,« pove Mojca). Mojca in
Pavle s svojo izkušnjo nazorno opišeta, kar mnoge raziskave (npr. Edwards in Shannon
2008, 130; Ash in Huebner 1998; 319) poudarjajo o pomenu odnosa z učitelji za
zadovoljstvo s šolo – da so dejavniki, ki povečujejo zadovoljstvo s šolo prijazno,
spodbudno in varno šolsko okolje, zaznavanje učitelja kot skrbnega in prijaznega,
pomoč učitelja, spodbujajoče in skrbno vedenje učitelja, skrbna in varna šolska klima,
pozitivna pričakovanja glede uspeha s strani učencev in učiteljev.
Pri zadovoljstvu s šolo imata pomembno vlogo odnos in podpora, ki jo učenci
doživljajo s strani učiteljev. Pri tem sta za dekleta bolj pomembna čustvena podpora in
pohvala s strani učiteljev. Tako za dekleta kot fante pa je podpora učiteljev povezana
tudi z višjimi učnimi dosežki ter z nižjo stopnjo šolskih in čustvenih problemov,
internalizacijo problemov (Tennant, Demaray, Malecki, Terry, Clary in Elziga 2015,
494).
Podobno je tudi z izkušnjo mladostnikov s posebnimi potrebami v odnosu s sošolci, saj
občutijo različne stopnje sprejemanja njihovih posebnih potreb. Večina sodelujočih
mladostnikov pove, da sošolci vedo, da imajo zaradi posebnih potreb prilagoditve, in
čutijo, da jih dobro sprejemajo. Jože, Miha, Pavle in Nika pravijo, da je za sošolce to
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»navadno«, da jih njihove prilagoditve ne motijo, Miha pa celo pravi »je tako še bolje«,
ker mu sošolci zato nudijo pomoč. Mojca izpostavi, da »sošolke bolje razumejo, fantje
pa ne«, kar kaže na to, da doživlja več razumevanja in empatije s strani deklet kot
fantov v razredu. Podobno opisujeta tudi Kesićeva (2012, 23) in Golobova (2013, 47),
in sicer da na pozitivna stališča do vrstnikov s posebnimi potrebami vplivajo ženski spol
(dekleta so bolj pripravljena pomagati in se družiti s sošolci s posebnimi potreabmi),
boljša kvaliteta življenja, sorodstvo ali prijateljstvo z osebo s posebnimi potrebami in
informiranost o posebnih potrebah ter tudi šolska klima s pozitivnimi odnosi in podporo
med učenci in med učiteljem in učenci. Nadalje Kesićeva (2012, 84) tudi poroča, da
učenci razumejo, da nekateri sošolci potrebujejo pomoč pri učenju, jih ne zasmehujejo,
jim učne pomoči ne zavidajo in se z njimi radi družijo ter jih ne zaznavajo kot
manjvredne ali kot manj sposobne. Podobno doživlja tudi Grega, ki razmišlja, da so mu
sošolci »fouš, ker lahko podaljša test«, a hkrati meni, da mu tega ne zamerijo.
Marjan in Mojca pa opišeta, da s strani sošolcev in drugih učencev ne čutita sprejemanja
posebnih potreb. Marjan opozori na pomen pravega razumevanja posameznikovih
težav, ko pove: »Sploh ne razumejo, kaj je disleksija, in se primerjajo z menoj. Tega
nihče ne razume, razen tisti, ki jo ima. Dokler je nimaš, ne veš, kakšni problemi so to.«
Mojca nadalje izpostavi problem ne samo nesprejemanja učencev s posebnimi
potrebami, temveč celo verbalnega nasilja. Pove, da jo »zafrkavajo«, a ne ve, če so temu
vzrok njene posebne potrebe ali pa se jim zgolj »zdi smešna«. Oba, Marjan in Mojca,
izpostavljata, da je pomembno, da vrstniki razumejo naravo posameznikovih posebnih
potreb, da so seznanjeni s tem, kako je živeti z določeno motnjo ali oviro, ter da
sošolcem s posebnimi potrebami to tudi aktivno pokažejo (npr. preko pomoči,
pogovorov). Pomembno pa je tudi to, kako učenci s posebnimi potrebami razumejo
odzive in vedenje sošolcev – ali posamezno vedenje razumejo kot ponujeno pomoč ali
kot izraz nesprejemanja. Hojati in Abbasi (2013, 67) povzemata, da je za učence s
posebnimi potrebami med drugim značilno, da imajo težave v medosebnih odnosih tudi
zaradi slabšega razumevanja socialnih interakcij (npr. težave z razumevanjem govorice
telesa, izrazov na obrazu, tona glasu in vključevanjem v pogovor). Dejavniki, ki
razlikujejo med tako šolsko kot socialno uspešnejšimi posamezniki z učnimi težavami,
so samozavedanje, proaktivnost, vztrajnost, emocionalna stabilnost, zastavljanje ciljev
in uporaba podpornega sistema.
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Sodelujoči mladostniki s posebnimi potrebami imajo tudi skupno izkušnjo, da v šoli
dobijo pomoč. Pri šolanju s posebnimi potrebami jim pomagajo učitelji, izvajanje
prilagoditev iz odločbe (npr. podaljšan čas pri ocenjevanju znanja, dodatna razlaga,
napovedano ustno ocenjevanje znanja). Vsi tudi povedo, da jim dodatna strokovna
pomoč, ki jo izvajajo specialna pedagoginja, psihologinja ali različni učitelji, koristi.
Nekateri menijo, da jim dodatna strokovna pomoč bolj pomaga, drugi pa pravijo, da je
to odvisno od posameznega učitelja, Pavletu pomaga tudi inštruktorica. Marjan celo
pravi: »Od vsega mi je v šoli najbolj všeč, da imam DSP.« Njihovi odgovori kažejo, da
je za zadovoljstvo s šolo pomembno, da je izvajanje dodatne strokovne pomoči s strani
posameznih izvajalcev kvalitetno, pomemben pa je seveda tudi odnos med izvajalcem in
učencem s posebnimi potrebami. Sodelujoči mladostniki s posebnimi potrebami
povedo, da so hvaležni za dodatno strokovno pomoč. Miha opiše: »Če tega ne bi imel,
bi sigurno manj znal,« in Nika razmišlja: »Ne vem, kako bi bilo brez.« Čeprav imajo
učenci s posebnimi potrebami v življenju na sploh ter pri samem šolanju določene
težave in ovire, je kljub temu pomembno, da na svojo situacijo ne gledajo negativno,
temveč najdejo tudi pozitivne stvari in so hvaležni tako za pomoč s strani drugih kot za
stvari, ki jih vseeno zmorejo, saj je prav hvaležnost eden izmed pomembnih dejavnikov
psihičnega blagostanja tako za otroke (Froh et al. 2011, 313; Cvetek 2014, 85) kot za
odrasle (Lyubomirsky 2007, 90; Emmons in Shelton 2002, 459).
Mojca poleg pomoči s strani strokovnih delavcev šole izpostavi, da so pri šolanju s
posebnimi potrebami pomembni tudi prijateljski odnosi, in pravi: »Pomaga mi tudi
prijateljica iz drugega razreda, da se lahko z njo pogovorim.« Mojca je opredeljena kot
dolgotrajno bolna in gibalno ovirana učenka in večkrat izpostavi vključenost v
zdravniško obravnavo. Tako njena izkušnja opiše ugotovitve raziskav (Sexon in MadanSwain 1995, 361), ki poudarjajo, da je za otroke s kroničnimi boleznimi obiskovanje
šole enako pomembno za socialno preživetje kot je za njihovo telesno zdravje
pomembno ustrezno medicinsko zdravljenje. Šolsko okolje namreč otroku nudi
možnosti za učenje, socializacijo z vrstniki, doživljanje uspeha in razvoj večje
samostojnosti in obvladovanja okolja in je edino okolje, kjer je otrok učenec in ne
pacient.
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10.2.4 Doživljanje zadovoljstva s prijatelji pri mladostnikih s
posebnimi potrebami

Tako kot za vse mladostnike, so tudi za mladostnike s posebnimi potrebami pomembni
odnosi z vrstniki, posebej prijateljski odnosi. Kako je biti mladostnik s posebnimi
potrebami v odnosih s prijatelji, so v intervjujih opisali sodelujoči mladostniki (tabela
30). Kot značilnosti te izkušnje smo izpostavili stopnjo zadovoljstva s prijatelji, opis
dobrih prijateljev ter vlogo, ki jo imajo posebne potrebe v prijateljskih odnosih.
Večina sodelujočih mladostnikov pove, da so zelo zadovoljni s svojimi prijatelji. Mojca
poudari, da »bi bilo čudno brez prijateljev«. Le Pavle pravi, da se s prijatelji ne razume
dobro, ker mu ni všeč, da »drug drugega zafrkavajo«. Tudi Taljatova (2013, 58) poroča
o nekaterih negativnih posledicah, ki jih doživljajo učenci s posebnimi potrebami (npr.
da jih sošolci zbadajo, jim očitajo boljšo oceno zaradi prilagoditev, jim ne pomagajo,
jim ne posodijo pripomočkov, se jim ob neznanju smejijo ipd.).
Večina sodelujočih mladostnikov opiše, kaj jim je všeč pri prijateljih in kakšni so zanje
dobri prijateljski odnosi. Pomembno jim je, da so prijatelji iskreni, prijazni, da niso
žaljivi, da imajo podobna zanimanja, da se razumejo med seboj, da se po nesporazumih
pobotajo, da znajo poslušati, dajo nasvet, se skupaj družijo in tudi učijo, da jim zaupajo
in čutijo, da jih sprejemajo. Kar opisujejo sodelujoči mladostniki s posebnimi
potrebami, je sicer značilno za vse mladostnike, in sicer da si prijatelje izberejo na
podlagi podobnosti v osebnostnih značilnostih, stališčih, interesih, načinu preživljanja
prostega časa (Berndt in Perry 1990, navedeno v Zupančič in Svetina 2004, 605). Tudi
Uletova (1995, navedeno v Zupančič in Svetina 2004, 605) iz slovenske raziskave
poroča, da so za večino mladostnikov pri prijateljih pomembne moralne značilnosti
(npr. poštenost), za polovico je pomembna inteligentnost, za tretjino zanimanje za
glasbo, šport in zabavo.
Nadalje nas je zanimalo, kako vidijo vlogo posebnih potreb v prijateljskih odnosih.
Sodelujoči mladostniki so izpostavili dva vidika, in sicer da so pomemben del odnosa,
kar sta poudarila učenca z vidnejšimi posebnimi potrebami (disleksija, gibalna

186

oviranost), ter da v odnosu niso pomembne, kar so večinoma izpostavili učenci z učnimi
težavami.
Kot smo že pisali, je Marjan izpostavil, da je potrebno razumevanje posamezne težave
(»Sploh ne razumejo, kaj je disleksija in se primerjajo z menoj. Tega nihče ne razume,
razen tisti, ki jo ima. Dokler je nimaš, ne veš, kakšni problemi so to.«), pri čemer se je
sicer nanašal na odnos sošolcev do njegovih posebnih potreb. V odnosu s prijatelji pa je
povedal: »Prijatelji me zastopijo, vejo, da imam disleksijo. Ampak za moje prijatelje ni
važno, da imam disleksijo.« To kaže na razliko med vrstniškim in prijateljskimi odnosi,
in sicer da je med prijatelji prisotno več razumevanja in sprejemanja posameznika kot
splošno v vrstniški skupini. Mojca je opisala, kakšno vlogo ima gibalna oviranost v
prijateljskih odnosih: »Mogoče bi bilo malo drugače, da bi lahko kaj drugega delali ali
se igrali, pa se ne moremo. Ampak nas to nič ne moti. Imam tudi dve prijateljici iz
kolonije, ki sta gibalno ovirani, in lahko bi rekla, da nas to povezuje in bolje razumemo
druga drugo.« Prav to, da si mladostnik s posebnimi potrebami s prijatelji deli izkušnje
in jim je podoben v svojih posebnostih, je lahko tisti dejavnik, ki jih močneje poveže in
jim omogoča večje razumevanje ter kvalitetnejše odnose. Weiner in Schneider (2002,
navedeno v Horvat in Košir 2013, 157) ugotavljata, da se med učenci z učnimi težavami
in ostalimi učenci lahko oblikujejo prijateljski odnosi, vendar pa učenci z učnimi
težavami ta diadna prijateljstva ocenjujejo kot bolj kakovostna v primerjavi z učenci
brez učnih težav.
Posebne potrebe pa niso samo dejavnik povezovanja med prijatelji, temveč so lahko
tudi vir nerazumevanja in nesporazumov. O tem poroča Pavle: »Ja, name drugače
gledajo, me zafrkavajo. Mislim, da me imajo za nesposobnega in neumnega.« Pavletova
izkušnja opisuje, kar ugotavljajo nekatere raziskave (npr. Prah 2011, 140; Horvat in
Košir 2013, 162; Pavri in Monda-Amaya 2000, 22; Tur-Kaspa, Margalit in Most 1999,
47), in sicer učenci s posebnimi potrebami v razredu občutijo osamljenost in pogrešajo
družbo vrstnikov, doživijo več socialnih zavrnitev, imajo manjši občutek povezanosti,
so v sociometričnih preizkušnjah pogosto zavrnjeni učenci, imajo več težav s socialno
integracijo, so v socialnih stikih bolj tesnobni in zadržani ter so bolj socialno anksiozni.
Nasprotno pa večina sodelujočih mladostnikov s posebnimi težavami, natančneje z
učnimi težavami doživlja, da njihove učne težave niso pomemben dejavnik v njihovih
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prijateljskih odnosih. Grega pove: »Malokrat se pogovarjam s prijatelji o tem, ker to ni
tako pomembno,« in tudi Miha pravi: »Moje učne težave niso pomembne. Tudi nekateri
moji prijatelji imajo težave v šoli. Eni pa ne, ampak smo vseeno prijatelji.« Sodelujoči
mladostniki ne doživljajo, da bi jih prijatelji zaradi učnih težav obravnavali kako
drugače in se o tem z njimi tudi ne pogovarjajo. Tako Jože pove: »Prijatelji name ne
gledajo nič drugače in se o tem tudi ne pogovarjam z njimi,« in tudi Nika pravi: »O tem
se ne pogovarjamo. Pomoje ni nič drugače, sem zanje taka, kot vsi ostali.« Te izkušnje s
prijateljskimi odnosi, o katerih pripovedujejo sodelujoči mladostniki s posebnimi
potrebami, se pravzaprav ne razlikujejo od tega, kar je v splošnem mladostnikom
pomembno v prijateljstvih. Youniss in Smolar (1985, navedeno v Zupančič in Svetina
2004, 605) namreč poročata, da tako fantje kot dekleta opisujejo prijatelja kot
posameznika, ki je vedno pripravljen na odprt in odkrit pogovor, vreden zaupanja,
zanesljiv vir opore v kakršnihkoli težavah, posluša drugega (tudi, če se z njim ne
strinja), s katerim si lahko delijo svoja »prava« čustva, interese in stališča ter s katerim
si izmenjujejo nasvete.

10.2.5 Doživljanje sebe pri mladostnikih s posebnimi potrebami

Zadnja glavna tema, ki smo jo obravnavali z intervjuji z mladostniki s posebnimi
potrebami, je, kako doživljajo same sebe (tabela 31). Doživljanje sebe pri sodelujočih
mladostnikih s posebnimi potrebami glede na njihove odgovore lahko opredelimo s
stopnjo zadovoljstva s seboj, z odnosom do opredelitve »otrok s posebnimi potrebami«
ter o stopnji občutenja drugačnosti.
Večina sodelujočih mladostnikov s posebnimi potrebami je kritična do sebe in jasno
opredeli, s čim je pri sebi zadovoljna in s čim ne. Jože pri sebi najprej opaža dobre
lastnosti: »Ful sem zadovoljen s seboj. Všeč mi je, da ko si nekaj zadam, potem to
dosežem in se potrudim za svoj cilj,« in o nezadovoljstvu s seboj ne govori. Tako kot
Jože izpostavi pomen osebne uspešnosti in zavedanja lastnih dobrih lastnosti in
sposobnosti, je na to ponosen tudi Miha, ki pove: »Ponosen sem, da znam delati – se
znajdem v gmajni, naredim drva, delam na kmetiji.« Tudi ostali sodelujoči mladostniki
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povedo, da so zadovoljni s seboj. Grega svoje zadovoljstvo obrazloži z razmišljanjem:
»Sem še dosti normalen, ker mi ne manjka kakšna roka, imam vse.« Tako opozori, da je
pri mladostnikovi subjektivni oceni zadovoljstva s seboj pomembno ne samo, kako
doživljaš sebe, temveč tudi primerjava z drugimi ter hkrati hvaležnost nad tem, kar pa
vendarle zmorejo.
Nadalje sodelujoči mladostniki povedo, da z določenimi svojimi lastnostmi ali
sposobnostmi niso zadovoljni in jih želijo spremeniti. Pri tem vsak izpostavi različno
lastnost ali sposobnost, s katero ni zadovoljen. Nika in Pavle povesta, da bi rada
spremenila svoje sposobnosti, da bi več razumela (Nika) in da bi se lažje učila in
naredila šolo (Pavle). Nasprotno pa se Marjan s tem ne obremenjuje, saj razloži: »Pri
sebi bi rad popravil stvari, ki sem jih naredil slabo ali narobe. Spremeniti hočem stvari,
za katere sem sam kriv. Za disleksijo nisem sam kriv, to bom že zmogel.« Tudi Jože
izpostavi svojo lastnost, ki jo je mogoče spreminjati, in sicer lenobo. Iz Marjanove in
Jožetove pripovedi se čuti, da verjameta v možnost spremembe, Pavle pa kar jasno
pove: »Ampak ne vem, če je to možno.« Iz intervjujev povzamemo lahko, da so
mladostniki s posebnimi potrebami kritični pri ocenjevanju zadovoljstva s seboj, pri
čemer izpostavijo zadovoljstvo z nekaterimi svojimi lastnostmi (npr. vztrajnost,
delavnost) ali pa nezadovoljstvo z drugimi lastnostmi (npr. lenoba, napačna dejanja ali
odločitve) in sposobnostmi (npr. šibko razumevanje, težje učenje). Doživljanje sebe pri
sodelujočih mladostnikih s posebnimi potrebami lahko primerjamo z raziskavo
Potočnikove (2009, 137), kjer kaže, da imajo učenci s posebnimi potrebami nižjo
socialno samopodobo, višjo telesno samopodobo kot njihovi vrstniki, glede na
akademsko samopodobo pa se ne razlikujejo. Podobno poroča tudi Prahova (2011, 140),
in sicer da imajo učenci s posebnimi potrebami nižjo samopodobo kot vrstniki, pri
čemer se kaže predvsem nižja socialna samopodoba. Sodelujoči mladostniki s
posebnimi potrebami ne pripovedujejo direktno o svoji samopodobi, saj opisujejo
zadovoljstvo s seboj, pri čemer so kritični predvsem do svojih dejanj.
Nadalje nas je zanimalo, kako sodelujoči mladostniki dojemajo sebe kot »otroke s
posebnimi potrebami« oziroma kaj jim ta opredelitev iz odločbe pomeni. Iz njihovih
odgovorov je razvidno, da nekateri bolj in drugi manj poznajo opredelitve iz svoje
odločbe, npr. Mojca pove: »Nisem še videla svoje odločbe.« Njihovo doživljanje ob
opredelitvi »otrok s posebnimi potrebami« pa je pravzaprav na kontinuumu. Na začetku
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sta Pavle (»Ne vidim, da imam posebne potrebe.«) in Grega (»Mi je normalno, da sem
tak, kot sem.«), ki se ne dojemata kot otroka oz. mladostnika s posebnimi potrebami.
Nato Jože (»To mi samo pomeni, da se malo težje učim.«), Mojca (»Meni to samo
pomeni, da nekaterih stvari ne morem delati.«) in Nika (»To pomeni, da imam težave,
eni jih pa nimajo.«) razumejo, da imajo določene ovire na nekem področju svojega
življenja. Na koncu pa Marjan (»Zavedam se, da imam disleksijo, Ker sem otrok s
posebnimi potrebami mi je dobro, ker zato dobim pomoč v šoli. Me ta oznaka ne moti.«)
jasno opredeli svoje posebne potrebe, razloži korist take opredelitve z odločbo ter
ponovno jasno pove, da ga ta ne moti. Odgovori mladostnikov s posebnimi potrebami v
tem delu intervjuja so raznoliki in kažejo, da imajo tudi oni različen odnos do same
opredelitve »otrok s posebnimi potrebami«, saj so verjetno o tem eni več in drugi manj
razmišljali ter se pogovarjali o tem s svojimi starši ali izvajalci dodatne strokovne
pomoči.
Nazadnje nas je zanimalo, ali se sodelujoči mladostniki s posebnimi potrebami
doživljajo kot drugačne od drugih oziroma kako doživljajo svojo drugačnost, posebnost.
Tudi pri tem vprašanju so si odgovori različni in sami mladostniki navajajo primere ali
situacije, ko se počutijo drugačne od drugih ter ko se počutijo enake drugim. Grega
jasno pove, v čem je drugačen: »Moja motnja me malo ovira, malo ne – ker ne morem
vsega jesti. Včasih si želim, da bi lahko vse jedel,« vendar pa ima v sebi zavedanje:
»Vem, da sem tak kot ostali, saj smo vsi ljudje.« Podobno razloži tudi Mojca na primeru
svoje gibalne oviranosti: »To pa sem malo, ampak me to ne moti toliko, včasih bolj – ko
se gredo igro, ki se je jaz ne morem (košarko). Me najbolj jezi, ko me drugi ne
sprejemajo. Ne vem, mogoče zaradi česa drugega, ne zaradi tega, ker sem gibalno
ovirana. Ko delam enako kot drugi v razredu, se ne čutim drugačno.« Grega in Mojca,
oba opredeljena kot dolgotrajno bolna otroka, nas s svojim razmišljanjem opozarjata, da
posebne potrebe niso nekaj, kar dela mladostnika drugačnega na vseh nivojih življenja,
temveč samo v določenih situacijah, kjer zaradi svoje motnje, oviranosti ali bolezni ne
more ali ne zmore enako kot vrstniki. Občutenje drugačnosti je verjetno odvisno od
konteksta in ni bistvena značilnost doživljanja sebe.
Marjan, učenec z disleksijo, izpostavi tudi dobre strani občutenja in zavedanja lastne
drugačnosti oz. svojih posebnih potreb: »Opazim, da drugi nimajo takih težav. Ali pa
opazim, da jih nekateri drugi imajo in jih potem razumem.« S tem opozori na
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pomemben vidik življenja s posebnimi potrebami, in sicer ta, da so mladostniki s
posebnimi potrebami lahko bolj razumevajoči in empatični do drugih oseb s posebnimi
potrebami.
Nadalje je iz intervjujev razvidno, da se le Pavle v celoti čuti drugačnega od drugih, in
sicer zaradi slabšega učnega uspeha in šibkejših učnih sposobnosti (»Opazim, da imajo
drugi boljše ocene in da niso ponavljali razreda. Se mi zdi, da nisem dober in da sem
len za šolo.«). Nika pa ravno nasprotno sicer opazi razlike med seboj in drugimi, a se
zaradi njih ne čuti drugačne (»Ne čutim se drugačno. Tudi v šoli se nihče ne jezi name,
če česa ne znam. Me sprejemajo takšno, kot sem, in mi tudi pomagajo.«). Povzamemo
lahko, da je doživljanje lastne drugačnosti pri mladostnikih s posebnimi potrebami
različno pri vsakem posamezniku.
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11. SKLEP OZ. ZAKLJUČKI

11.1 Zaključki kvantitativnega dela raziskave

V kvantitativnem delu raziskave smo preučevali zadovoljstvo z življenjem pri
mladostnikih ter pri njihovih vrstnikih s posebnimi potrebami ter navezanost na starše in
prijatelje. Na podlagi rezultatov lahko izpeljemo naslednje ugotovitve:

 Sodelujoči mladostniki v obdobju zgodnjega mladostništva izražajo visoko
splošno zadovoljstvo z življenjem oziroma doživljajo visoko psihično
blagostanje. Mladostniki so najbolj zadovoljni s svojimi prijatelji in družino,
najmanj pa s šolo. Pomembne so tudi razlike med spoloma, in sicer so dekleta
bolj zadovoljna s prijatelji in šolo, fantje pa s seboj.

 Mladostniki s posebnimi potrebami izražajo nizko splošno zadovoljstvo z
življenjem. Najbolj so zadovoljni s svojimi prijatelji in okoljem, nato z družino
in s seboj, najmanj pa s šolo. Od vrstnikov, ki nimajo posebnih potreb, se
pomembno razlikujejo pri zadovoljstvu s prijatelji, in sicer mladostniki s
posebnimi potrebami poročajo o nižjem zadovoljstvu s prijatelji kot njihovi
vrstniki.

 Sodelujoči mladostniki so na pomembne figure navezanosti v svojem življenju
dobro navezani, saj čutijo veliko stopnjo navezanosti na svoje prijatelje, nato na
mamo in nazadnje na očeta. Mladostniki tako v odnosu s prijatelji kot v odnosu s
starši doživljajo veliko medsebojno zaupanje, dobro komunikacijo ter malo
odtujenosti oziroma veliko bližine in povezanosti. Pojavljajo se tudi razlike med
spoloma, in sicer dekleta doživljajo več zaupanja v odnosu z očetom in s
prijatelji kot fantje ter doživljajo bolj kvalitetno komunikacijo v odnosu z mamo
in s prijatelji. Pri doživljanju odtujenosti oziroma bližine v odnosu ni razlik med
spoloma, saj se tako fantje kot dekleta pogosto čutijo povezane s svojimi starši
in prijatelji.
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 Sodelujoči mladostniki s posebnimi potrebami so kvalitetno navezani na svoje
starše in prijatelje. Največ vzajemnega zaupanja občutijo v odnosu z mamo,
komunikacijo kot kakovostno razmeroma pogosto doživljajo v odnosu z mamo
in očetom, bližino in povezanost pogosto čutijo v odnosu z mamo in prijatelji.
Obstajajo tudi razlike v kvaliteti navezanosti med mladostniki s posebnimi
potrebami in njihovimi vrstniki: mladostniki s posebnimi potrebami doživljajo
manj zaupanja in manj kvalitetno komunikacijo s prijatelji kot njihovi vrstniki
ter doživljajo več bližine in povezanosti v odnosu z mamo kot vrstniki.

 Z življenjem, s starši in prijatelji so bolj zadovoljni tisti mladostniki, ki tudi
doživljajo večjo povezanost v odnosih s starši in z vrstniki. Mladostniki, ki so s
svojo družino bolj zadovoljni in v njej občutijo višje psihično blagostanje, tudi v
odnosih z mamo in očetom doživljajo večjo povezanost, bližino in zaupanje.
Mladostniki, ki v prijateljskih odnosih občutijo višje psihično blagostanje, v teh
odnosih doživljajo tudi večjo povezanost, bližino in zaupanje.

 Mladostniki, ki so s svojim življenjem, predvsem pa s šolo bolj zadovoljni,
dosegajo tudi boljši učni uspeh V manjši meri velja, da so mladostniki z višjimi
vrednostmi indeksa telesne mase in debelejšo kožno gubo s šolo in seboj manj
zadovoljni. V manjši meri tudi velja, da so bolj srečni tisti mladostniki, ki so
hitrejši, bolj vzdržljivi in bolj gibljivi.

 Navezanost na starše in prijatelje se povezuje tako z zadovoljstvom z življenjem
kot tudi z učno uspešnostjo. Mladostniki, ki so bolj kvalitetno navezani na starše
in prijatelje, so tudi bolj zadovoljni z življenjem in učno bolj uspešni kot
mladostniki, ki so na starše in prijatelje manj kvalitetno navezani.

11.2 Zaključki kvalitativnega dela raziskave

Sodelujoči mladostniki s posebnimi potrebami so v intervjujih z nami delili svoja
razmišljanja in doživljanja o tem, kako je biti in živeti kot mladostnik s posebnimi
potrebami v šoli, doma in med prijatelji ter kako doživljajo srečo v življenju in
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zadovoljstvo s seboj. Na podlagi njihovih odgovorov lahko izpeljemo naslednje
ugotovitve:


Mladostniki s posebnimi potrebami zelo različno doživljajo srečo v svojem
življenju. Osrečujejo jih dobri odnosi z družinskimi člani in prijatelji ter dober
uspeh v šoli, šolski neuspeh in življenjske stiske pa zmanjšujejo njihovo stopnjo
psihičnega blagostanja.



Mladostniki s posebnimi potrebami so večinoma zadovoljni v svojih družinah. K
občutenju sreče v družini po njihovem mnenju doprinesejo razumevanje z
družinskimi člani, nizka stopnja konfliktov v družini, pomoč med družinskimi
člani, skupen čas in občutenje, da jih imajo starši radi. Sodelujoči mladostniki
čutijo, da starši sprejemajo njihove posebne potrebe, zaznavajo pa tudi stiske
staršev (npr. zaradi učnega neuspeha, skrbi za zdravje).



Mladostniki s posebnimi potrebami so z nekaterimi vidiki šole zadovoljni (npr.
prijatelji, dodatna strokovna pomoč, dober urnik, prehrana), z drugimi pa ne
(npr. učenje in ocenjevanje znanja, dolgčas, slabi odnosi z učitelji). Sodelujoči
mladostniki s posebnimi potrebami od nekaterih učiteljev in sošolcev čutijo
sprejemanje in željo pomagati. Opozorijo tudi, da nekateri učitelji upoštevajo
njihove prilagoditve iz odločbe, drugi pa ne in to jih moti. Večina pove tudi, da
jim pri šolanju s posebnimi potrebami pomaga dodatna strokovna pomoč.



Mladostniki s posebnimi potrebami so zelo zadovoljni s prijateljskimi odnosi,
pri svojih prijateljih pa cenijo razumevanje, prijaznost, medsebojno pomoč,
uspešno reševanje nesporazumov in podobna zanimanja. Večina čuti, da
prijatelji sprejemajo njihove posebne potrebe ter da le-te ne vplivajo na kvaliteto
prijateljskih odnosov.



Mladostniki s posebnimi potrebami so kritični pri ocenjevanju zadovoljstva s
seboj, pri čemer izpostavijo zadovoljstvo z nekaterimi svojimi lastnostmi (npr.
vztrajnost, delavnost) ali pa nezadovoljstvo z drugimi lastnostmi (npr. lenoba,
napačna dejanja ali odločitve) in sposobnostmi (npr. šibko razumevanje, težje
učenje). Sodelujoči mladostniki imajo različen odnos do opredelitve »otrok oz.
mladostnik s posebnimi potrebami«, in sicer od tega, da se ne dojemajo kot take;
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nekateri razumejo, da imajo določene ovire na nekem področju svojega
življenja; nekaj pa se jih jasno zaveda svojega primanjkljaja, ovire ali motnje in
namena, ki ga ima opredelitev »otrok s posebnimi potrebami« za izobraževanje.


Zaključimo lahko, da se doživljanje zadovoljstva z življenjem pri mladostnikih s
posebnimi potrebami razlikuje med posamezniki. Iz intervjujev je razvidno, da
posebne potrebe niso nekaj, kar dela mladostnika drugačnega na vseh nivojih
življenja, temveč samo v določenih situacijah, kjer zaradi svoje motnje,
oviranosti ali bolezni ne zmore enako kot vrstniki. Občutenje drugačnosti je
verjetno odvisno od konteksta in ni to bistvena značilnost celostnega doživljanja
sebe.

11.3 Uporabnost ugotovitev raziskave

Ugotovitve pričujoče raziskave so lahko izhodišče za oblikovanje smernic za krepitev
psihičnega blagostanja mladostnikov v osnovnih šolah, za krepitev psihičnega
blagostanja učencev s posebnimi potrebami ter nudijo šolskim svetovalnim delavcem in
družinskim terapevtom vpogled v mladostnikovo doživljanje zadovoljstva z življenjem
in odnose s starši in prijatelji.
Na podlagi ugotovitev raziskave in pregleda ugotovitev drugih raziskav, predlagamo
naslednje smernice za krepitev psihičnega blagostanja mladostnikov v osnovnih šolah:


Šola naj se osredotoči na spodbujanje dejavnikov, ki krepijo splošno
zadovoljstvo z življenjem ter zadovoljstvo s šolo ter s tem tudi boljši učni uspeh.
Šola naj oblikuje dejavnosti pri pouku tako, da bodo učenci pogosto doživljali
zanos. Učence naj usmerja v prosocialne dejavnosti, uči naj jih socialnih
spretnosti in jih usmerja k spoznavanju sebe ter naj spodbuja učence k dobrim
medosebnim odnosom. Učence naj uči tudi optimizma in konstruktivnega
spoprijemanja s težavami. Poskrbi naj tudi za učenje spretnosti, ki spodbujajo
občutje sreče in zadovoljstva (npr. hvaležnost, postavljanje ciljev).
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Šola lahko dejavnosti oblikuje usmerjeno za dekleta in fante posebej, in sicer naj
bodo za dekleta usmerjene h krepitvi sprejemanja sebe (npr. spodbujanje
hvaležnosti, skrb telesno aktivnost, postavljanje ciljev, iskanje smisla ipd.), za
fante pa h krepitvi zadovoljstva s šolo in prijatelji (npr. omogočanje dejavnosti,
kjer doživljajo zanos, razvijanje socialnih spretnosti, spodbujanje prosocialnega
vedenja ipd.).



Za krepitev psihičnega blagostanja mladostnikov in s tem spodbujanja boljšega
učnega uspeha, naj šola skrbi tudi za zdravje in športno pripravljenost
mladostnikov. Šola naj oblikuje in izvaja pouk športa in različne športne
dejavnosti (npr. športni dnevi, izbirni predmeti) na način, ki bo mladostnike
navdajal z veseljem do športa, krepl njihove medosebne vezi in jim privzgajal
zdrave življenjske navade.



Za krepitev psihičnega blagostanja otrok s posebnimi potrebami bi šola lahko
pripomogla na različne načine, npr. s kvalitetnim izvajanjem dodatne strokovne
pomoči, z ustreznim izvajanjem prilagoditve iz odločb mladostnikov s
posebnimi potrebami ter z ustvarjanjem šolske klime, ki sprejema in spodbuja
učence s posebnimi potrebami in ni usmerjena samo na učni uspeh, temveč daje
pomembnost tudi dobrim medosebnim odnosom med učenci ter med učenci in
učitelji.



Nadalje bi za krepitev psihičnega blagostanja učencev s posebnimi potrebami
šola pripomoga tudi preko kvalitetnega sodelovanja s starši teh učencev,
vključevanja strašev v načrtovanje, izvajanje in evalvacijo individualiziranega
programa za učence s posebnimi potrebami. Šola, konkretno učitelji, izvajalci
dodatne strokovne pomoči in šolski svetovalni delavci naj učencem s posebnimi
potrebami in njihovim staršem pokažejo, da jih sprejemajo, spoštujejo in
verjamejo, da so v šoli lahko uspešni v okviru svojih zmožnosti.



Ker osnovna šola ni samo izobraževalna, temveč tudi vzgojna inštitucija, naj vse
učence, s posebnimi potrebami in brez le-teh, nauči spretnosti, navad in
prepričanj, ki vodijo do občutij sreče in zadovoljstva v življenju ter s tem k
uspehu v šoli in nadalje tudi k uspehu in zadovoljstvu v odraslem življenju.
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Pri vpeljavi programov za krepitev psihičnega blagostanja v osnovih šolah, ki jih
šola lahko izvaja v okviru ur oddelčne skupnosti, interesnih dejavnosti ali med
rednim poukom, naj se vodstvo šole osredotoči tudi na izobraževanje učiteljev in
šolskih svetovalnih delavcev s področja pozitivne psihologije. Predvsem naj se
osredotočijo na skrb za dobre medosebne odnose, spodbujanje zanosa in
hvaležnosti. Osredotočijo naj se tudi na optimizem, saj imajo prav učitelji (poleg
staršev) pomembno vlogo pri oblikovanju učenčevega pojasnjevalnega sloga
(optimističnega ali pesimističnega razlaganja uspeha oz. neuspeha).

Na podlagi ugotovitev raziskave in pregleda ugotovitev drugih raziskav, predlagamo
naslednje smernice za krepitev psihičnega blagostanja mladostnikov in kvalietetnega
odnosa med starši in mladostniki za strokovne delavce, ki se ukvarjajo z družinami z
mladostniki in z družinami z mladostniki s posebnimi potrebami (npr. šolski svetovalni
delavci, družinski terapevti ipd.):


Da bi bili mladostniki bolj zadovoljni s svojim življenjem, je potrebno okrepiti
pozitivno dožiljanje področij, s katerimi so manj zadovoljni. Večinoma gre za
nezadovoljstvo s šolo. Šolski svetovalni delavci ali družinski terapevti lahko
pomagajo mladostniku in družini, da ugotovijo, kateri so vzroki za
nezadovoljstvo s šolo ter nato v skupnem sodelovanju poskušajo te vzroke rešiti.



To je še posebej pomembno za družine z mladostniki s posebnimi potrebami, ki
imajo več učnih težav in so tako s šolo kot tudi splošno z življenjem manj
zadovoljni. Pomoč strokovnjakov in staršev na šolskem področju naj bo
namenjena izboljšanju učnega uspeha, krepitvi pozitivne samopodobe ter
ustvarjanju dobrih odnosov med mladostnikom s posebnimi potrebami in
učitelji.



Mladostniki, ki so bolj zadovoljni s svojo družino, poročajo tudi o bolj
kvalitetnih odnosih s starši. Zato je za krepitev psihičnega blagostanja tako za
mladostnika kot za člane njegove družine pomembno, da družina sama ali s
pomočjo strokovnjaka skrbi za dobre medsebojne odnose, ki zajemajo vzajemno
zaupanje med člani družine, kvalitetno komunikacijo in občutja bližine. Pri tem
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je še posebej pomemben odnos mladostnika z očetom, saj sodelujoči mladostniki
poročajo o manjšem zaupanju in večjem občutku odtujenosti v odnosu do očeta.


Mladostniki, ki so bolj zadovoljni s svojimi prijatelji, poročajo tudi o bolj
kvalitetnih odnosih s prijatelji. Ker je ena izmed razvojnih nalog odraščanja
osamosvajanje od staršev in oblikovanje odnosov navezanosti z vrstniki, naj
strokovnjaki družini z mladostnikom nudijo podporo v tem procesu. Staršem in
mladostniku naj pomaga, da preoblikujejo svoj odnos navezanosti, da najdejo in
ohranjajo ravnovesje med povezanostjo na eno strani ter svobodo in
oblikovanjem novih odnosov na drugi strani.



To je še posebej pomembno za družine z mladostniki s posebnimi potrebami, saj
le-ti poročajo o manj kvalitetnih odnosih s vrstniki in o nižjem zadovoljstvu z
prijateljskimi odnosi. Mladostnike s posebnimi potrebami naj spodbujajo, da
bodo svoje ovire, primanjkljaje ali motnje sprejeli kot del sebe, se naučili živeti
z njimi in jim pomagajo, da bodo z vrstniki oblikovali dobre odnose.



Nadalje naj strokovnjaki družinam z mladostniki s posebnimi potrebami
pomagajo, da odkrito spregovorijo o stiskah, ki jih posebne potrebe prinašajo s
njihovo življenje. Pomagajo naj jim pri iskanju načinov za sporijemanje tako s
stiskami kot s samim življenjem s posebnimi potrebami. Predvsem pa naj
spodbudijo starše, da mladostnikom s posebnimi potrebami jasno izrazijo, da jih
imajo ne glede na ovire, motnje ali primanjkljaje in druge povezane težave radi.



Pri svetovalnem ali terapevtskem delu z mladostniki oz. z družinami z
mladostniki, naj strokovnjaki vključujejo tudi duhovno področje, če je
mladostnik oz. družina vključena v določeno versko skupnost oziroma če je
zanje duhovnost pomembna. Za krepitev psihičnega blagostanja oziroma za
občutenje sreče v življenju je lahko vera tako za mladostnika kot za celo družino
dobrodošel vir opore in spobdube za spoprijemanje s stiskami zaradi različnih
težav med odraščanjem ali zaradi posebnih potreb.
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11.4 Omejitve in prednosti raziskave

Zavedati se je treba omejitve zgornjih ugotovitev zaradi nekaterih omejitev same
raziskave. Omejitve so povezane z vzorcem sodelujočih mladostnikov v kvantitativnem
in kvalitetivnem delu raziskave, z uporabljenimi merskimi pripomočki in načrtom
raziskave.
Omejitve, ki so povezane z vzorcem sodelujočih mladostnikov, so vezane tako na
kvantitativen kot tudi na kvalitetiven del raziskave. Močna stran same raziskave je sicer
ta, da je v kvantitivnem delu sodelovalo kar 518 mladostnikov, kar je dovolj velik
vzorec. Pomanjkljivost pa je, da vzorec ni reprezentativen za populacijo slovenskih
mladostnikov v obdobju zgodnjega mladostništva. Sodelujoči mladostniki so namreč
prihajali iz gorenjske, osrednjeslovenske in dolenjske regije, iz ostalih regij Slovenije pa
ne. Prav tako so prihajali iz manjših mest in podeželja ter ne iz največjih slovenskih
mest. Vzrok za tako sestavo vzorca ni v načrtu razsikave, saj so bile k sodelovanju
povabljene osnove šole iz več slovenskih regij in iz večjih slovenskih mest, vendar pa se
vse šole za sodelovanje iz različnih vzrokov niso odločile. Ker torej vzorec ni
reprezentativen, ugotovitev ne moremo zagotovo posploševati na celotno populacijo
slovenskih mladostnikov.
Pomanjkljivost pri preučevanju psihičnega blagostanja in navezanosti je tudi vzorec
mladostnikov s posebnimi potrebami, saj je v kvantitativnem delu sodelovalo 46
učencev s posebnimi potrebami, v kvalitativnem delu raziskave pa 7 učencev. Vzorec
učencev s posebnimi potrebami v kvantitaivnem delu raziskave bi moral biti za namene
statistične obdelave večji, vzorec v kvalitativnem delu pa je zaradi metode raziskave
(fenomenološka psihološka metoda) dovolj velik. Vzroki za majhen vzorec sodelujočih
učencev s posebnimi potrebami v kvantiativnem delu raziskave niso v načrtu raziskave,
saj so bili k sodelovanju povabljeni vsi učenci v posameznem izbranem razredu, torej
tudi učenci s posebnimi potrebami. V razgovoru s šolsko svetovalno službo posamezne
šole smo ugotovili, da v nekaterih razredih soglasja za sodelovanje v raziskavi niso
prinesli prav učenci s posebnimi potrebami – pri tem so šolski svetovalni delavci
kometirali, da se starši ali učenci za sodelovanje verjetno niso odločili zato, ker bi to
zahtevalo dodatno branje (branje vprašalnikov in odgovarjanje na vprašanja), kar pa
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učencem z učnimi težavami oziroma drugimi posebnimi potrebami predstavlja težavo,
za to niso dovolj motivirani ali imajo starši druge pomisleke. Nadalje je ena izmed
pomankljivosti v kvalitativnem delu razisakve ta, da sodelujoči mladostniki s posebnimi
potrebami niso imeli vsi enakih posebnih potreb (motenj oz. oviranosti), prav tako pa je
bila večina sodelujočih fantov. Tako se je pri zaključkih, ki se nanašajo na mladostnike
s posebnimi potrebami, treba zavedati, da vzorec ni reprezentativen za vse slovenske
mladostnike s posebnimi potrebami.
Omejitve raziskave se nanašajo tudi na izbiro merskih pripomočkov. Uporabljeni
merski pripomočki (SLSS, MSLSS in IPPA-R) namreč še niso uradno prirejeni za
uporabo v slovenskem prostoru ter tako še nimajo slovenskih norm. So pa dobljeni
rezultati kot oblika preliminarne študije uporabni za začetek priredbe za slovenski
prostor in s tem dajejo možnost za nadaljnje raziskovanje. Pri preučevanju psihičnega
blagostanja smo uporabili merska pripomočka, ki merita zadovoljstvo z življenjem, kar
pa je le eden izmed vidikov psihičnega blagostanja. Z doživljanjem psihičnega
blagostanja so poleg preučevanih dejavnikov (medosebni odnosi s starši in z vrstniki,
učni uspeh, zdravje) povezani tudi drugi (npr. hvaležnost, optimizem itn.), kar bi lahko
preučevali v nadaljnjem raziskovanju. Poudariti moramo tudi pomanjkljivost glede
pridobivanja podatkov o vernosti mladostnikov, saj smo jih o tem povprašali le z enim
vprašanjem (»Ali si veren?«) ter ne s posebnim merskim pripomočkom. Preučevanje
vernosti oz. duhovnosti kot dejavnika psihičnega blagostanja ter povezanost le-te z
navezanostjo na starše in prijatelje je s tako ozko opredeljenim načinom pridobivanja
podatkov omejeno.
Nazadnje velja omeniti tudi omejitve, ki so vezane na sam način izvedbe raziskave.
Mnoge raziskave, ki preučujejo psihično blagostanje, in raziskave, ki preučujejo
navezanost, so oblikovane longitudinalno, v naši raziskavi pa doživljanja mladostnikov
časovno nismo spremljali. Prav tako so mnoge razsiakve, ki preučujejo psihično
blagostanje, naravnane ne samo eksploratorno, temveč akcijsko. V naši raziskavi s
sodelujočimi mladostniki nismo izvajali nobenih preventivnih programov, je pa to
vsekakor koristna smer za nadaljnje raziskovanje (npr. učinkovitost določenih
preventivnih programov ali intervenc za povečanje ali krepitev psihičnega blagostanja
ali kvalitete navezanosti na starše in prijatelje).
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Kljub opisanim omejitvam raziskave pa lahko poudarimo tudi njene prednosti.
Prednosti raziskave se nanašajo predvsem na izbrano področje, vzorec in izvedbo
raziskave.
Prečuevanje pozitivnih vidikov posameznikovega funkcioniranja (pozitivna psihologija)
sicer ni nekaj novega v slovenskem prostoru, vendar pa so v raziskave vključeni zgolj
odrasli. Pričujoča raziskava je torej med prvimi, ki preučuje psihično blagostanje (kot
eno izmed področij pozitivne psihologije) in nekatere dejavnike psihičnega blagostanja
pri mladostnikih. Posebna prednost raziskave je tudi v tem, da preučuje tako psihično
blagostanje kot navezanost tudi pri mladostnikih s posebnimi potrebami. Mladostniki s
posebnimi potrebami, ki so kot učenci s posebnimi potrebami vključeni v redne osnovne
šole, so sicer vključeni v raziskave, vendar večinoma s področja specialne in
rehabilitacijske predagogike ter pedagogike, preučevanje s podorčja psihologije ter
zakonske in družinske terapije pa je pomembna novost v slovenskem prostoru.
Mladostniki s posebnimi potrebami namreč niso zgolj učenci, temveč so posamezniki,
ki živijo odnose v družini in vrstniški skupini, zato je treba preučevati tudi te vidike
njihovega življenja.
Nadalje je pomembna prednost raziskave velik vzorec, saj nam omogoča ustrezno
statistično obdelavo ter zagotavlja večjo zanesljivost in veljavnost ugotovitev. Prednost
je tudi v načrtu raziskave, ki ne ponuja samo statističnega oziroma številskega vpogleda
v preučevano tematiko, temveč preko fenomenološke psihološke metode v
kvalitativnem delu omogoča tudi vpogled v doživljanje mladostnikov s posebnimi
potrebami, kjer s svojimi izkušnjami opišejo, kako je »biti mladostnik s posebnimi
potrebami v šoli, v družini in med prijatelji«. Sodelujoči učenci s posebnimi potrebami
imajo različne posebne potrebe, zato so verjetno tudi njihove izkušnje različne. To pa
daje raziskavi še posebno vrednost, saj prikaže doživljanje širokega spektra
mladostnikov s posebnimi potrebami, od dolgotrajno bolnih mladostnikov, gibalno
oviranih, do mladostnikov z učnimi težavami, z disleksijo ipd.
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POVZETEK

V raziskavi smo preučevali psihično blagostanje pri slovenskih mladostnikih v obdobju
zgodnjega mladostništva ter kvaliteto njihove navezanosti na starše in prijatelje. Kot
kažejo mnoge raziskave s področja pozitivne psihologije, so bolj srečni ljudje bolj
uspešni na različnih področjih življenja, hkrati pa tudi občutenje sreče in zadovoljstva
vodi do uspeha preko določenih sposobnosti, značilnosti in prepričanj (npr. hvaležnost,
optimizem, zanos, skrb za medosebne odnose, konstruktivno spoprijemanje s težavami,
pomoč drugim, postavljanje ciljev, duhovnost, skrb za telesno zdravje). Za otroke in
mladostnike so najpomembnejši dejavniki psihičnega blagostanja medosebni odnosi – v
družini, med vrstniki in v šoli. V raziskavi smo se posebej osredotočili na doživljanje
sreče in zadovoljstva ter značilnosti navezanosti pri mladostnikih s posebnimi
potrebami, saj je med slovenskimi mladostniki okoli 6 % učencev s posebnimi
potrebami, ki so integrirani v redne porgrame osnovne šole. Kot kažejo raziskave, imajo
učenci s posebnimi potrebami poleg učnih težav tudi težave pri funkcioniranju v
vsakdanjem življenju in medosebnih odnosih, so socialno manj spretni, imajo nižjo
samopodobo, so manj sprejeti s strani vrstnikov. Vendar pa ima učenčevo psihično
blagostanje pomembno vlogo pri njegovem učnem uspehu in počutju v šoli.
V raziskavi je sodelovalo 518 mladostnikov od 7. do 9. razreda osnovne šole, od tega je
bilo 46 mladostnikov s posebnimi potrebami. V kvalitativni del raziskave je bilo
vključenih 7 mladostnikov s posebnimi potrebami. Sodelujoči mladostniki so izpolnili
Lestvico zadovoljstva z življenjem za otroke in mladostnike (SLSS, Huebner 1991),
Multidimenzionalno lestvico zadovoljstva z življenjem za otroke in mladostnike
(MSLSS, Huebner 2001) in Vprašalnik o navezanosti na starše in prijatelje (IPPA – R,
Armdsen in Greenberg 2009), v kvalitativnem delu raziskave smo uporabili
fenomenološko psihološko metodo.
Sodelujoči mladostniki doživljajo visoko psihično blagostanje, najbolj so zadovoljni s
svojimi prijatelji in družino, najmanj pa s šolo. Mladostniki so najbolj kvalitetno
navezani na svoje vrstnike, nato na mamo in nazadnje na očeta, pri tem pa so statistično
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pomembne tudi razlike med spoloma. Kvalitetna navezanost na starše in prijatelje se
povezuje z višjim doživljanjem psihičnega blagostanja na posameznih področjih
življenja in boljšim učnim uspehom. Mladostniki s posebnimi potrebami so najbolj
zadovoljni s svojimi prijatelji in okoljem, nato z družino in s seboj ter najmanj s šolo.
Mladostniki s posebnimi potrebami doživljajo statistično pomembno nižjo stopnjo
psihičnega blagostanja kot njihovi vrstniki. Mladostniki s posebnimi potrebami so
najbolj kvalitetno navezani na svoje starše in nato na prijatelje, razlike z vrstniki so
statistično pomembne. V intervjujih opisujejo, kako je biti »otrok s posebnimi
potrebami« v družini, šoli, med prijatelji ter kako doživljajo same sebe. Ugotovitve
rezultatov so koristne za oblikovanje smernic za spodbujanje dejavnikov, ki krepijo
psihično blagostanje v družini in šoli, posebej koristno je za šolsko in terapevtsko
obravnavo mladostnikov s posebnimi potrebami in njihovih družin.

Ključne besede: psihično blagostanje, zadovoljstvo z življenjem, navezanost na starše,
navezanost na vrstnike, mladostniki, otroci in mladostniki s posebnimi potrebami
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ABSTRACT

The subject of research was psychological well-being and parents and peer attachment
of early adolsecents. Many studies of positive psychology show that happy people are
more successful in many aspects of life and that happiness and satisfaction also lead to
success through individuals's skills, characteristics and believes (for example gratitude,
optimism, flow, relationships with others, constructive coping, prosocial behaviour,
setting goals, spirituality, caring for physical health). For children and adolescents the
most important factors of psychological well-being is the quality of realtionships in
family, peer groups and school. The research was also focused on psychological wellbeing and attachment of adolescents with special needs, because there is around 6 % of
students with special needs integrated in slovenian primary and elementary schools.
Many studies show that in addition to learning difficulties students with special needs
also have difficulties in everyday life and relationships with others, have lower social
skills and self-esteem and receive less peer acceptance. But students's psychological
well-being is an importnat factor of school success and school satisfaction.
In quantitative part of research 518 adolescents age 12 to 15 participated, of which 46
were adolescents with special needs. Subjects filled Students's Life Satisfaction Scale
(SLSS, Huebner 1991), Multidimensional Students's Life Satisfaction Scale (MSLSS,
Huebner 2001) and Parent and Peer Attachment Inventory – Revised (IPPA – R,
Armdsen and Green 2009). In qualitative part of research 7 adolescents with special
needs participaed, fenomenological psychological research was used.
Early adolescents reprot high psychological well-being, satisfaction with friends and
family is high, satisfaction with school is low. Early adolescents have high quality of
attachment to friends and mothers and somewhat lower quality of attcahment to fathers.
Gender differences are shown. Attachment to parents and peers is correlated with higher
psychological well-being (satisfaction with life, family, friends) and school success.
Adolescents with special needs report high satisfaction with friends, enviroment and
family, school satisfaction is low. Differences between adolescents with special needs
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and their peers are shown as psychological well-being of special needs adolescents is
lower. In interviews special needs adoelscents discussed the nature of their experience
of being »a person with special needs« in their family, school, among friends and how
they accept themselves. Findings of this research are useful for making guidelines for
enhancing psychological well-being of adolescents in family and school. It is also useful
for therapy with family of special needs adolescents and for school intervention
programs.

Key words: psychological well-being, life satisfaction, parents attachment, peer
attachment, adolescents, children and adolescents with special needs
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PRILOGE

Priloga 1. Soglasje staršev za sodelovanje v raziskavi
Soglasje staršev za sodelovanje otroka v raziskavi

Spodaj podpisani soglašam, da moj otrok sodeluje v magistrski raziskavi psihologinje
Katje Nastran z naslovom »Psihično blagostanje ter navezanost na starše in prijatelje v
zgodnjem mladostništvu«.
Soglašam tudi, da izvajalka raziskave iz šolske dokumentacije pridobi naslednje
podatke: ocene v lanskem šolskem letu, št. ur odsotnosti od pouka, posebni status otroka
(npr. da je opredeljen kot otrok s posebnimi potrebami ali kot nadarjen učenec, obiskuje
učno pomoč, ima status športnika ali kulturnika) in najnovejše podatke iz športnovzgojnega kartona (višina, teža, kožna guba, tek na 60 m, tek na 600 m).
Razumem, da bodo vsi zbrani podatki obdelani anonimno ter bodo varovani skladno z
Zakonom o varstvu osebnih podatkov.
Ime in priimek staršev: ___________________________________________________
Ime in priimek otroka: ____________________________________________________
Osnova šola, ki jo obiskuje otrok: ___________________________________________
Podpis staršev: ___________________________________
Kraj in datum: ____________________________________

i

Priloga 2. Soglasje staršev za sodelovanje v kvalitativnem delu
raziskave za učence s posebnimi potrebami

Soglasje staršev za sodelovanje otroka s posebnimi potrebami
v kvalitativnem delu raziskave

Spodaj podpisani soglašam, da moj otrok sodeluje v kvalitativnem delu magistrske
raziskave psihologinje Katje Nastran z naslovom »Psihično blagostanje ter navezanost
na starše in prijatelje v zgodnjem mladostništvu«.
Razumem, da bo sodelovanje mojega otroka, ki je učenec s posebnimi potrebami,
potekalo v obliki intervjuja, ki ga bo na otrokovi šoli izvedla avtorica raziskave in bo
trajal približno 30 minut. Razumem, da bodo vsi zbrani podatki obdelani anonimno
(otrok si bo izbral svojo šifro) ter bodo varovani skladno z Zakonom o varstvu osebnih
podatkov.
Ime in priimek staršev: ___________________________________________________
Ime in priimek otroka: ____________________________________________________
Osnova šola, ki jo obiskuje otrok: ___________________________________________
Podpis staršev: ___________________________________
Kraj in datum: ____________________________________

ii

Priloga 3. Dodatni statistični izračuni

Tabela 32
Osnovne opisne statistike in test normalnosti porazdelitve (Kolmogorov-Smirnov test)
za rezultate na Lestvici zadovoljstva z življenjem za učence in dijake (SLSS) ter na
Multidimenzionalni lestvici zadovoljstva z življenjem za učence in dijake (MSLSS) za
vzorec mladostnikov brez posebnih potreb glede na spol.

Splošno
zadovoljstvo
z življenjem
(SLSS)

Zadovoljstvo
z družino
(MSLSS)

Zadovoljstvo
s prijatelji
(MSLSS)

Zadovoljstvo
s šolo
(MSLSS)

Zadovoljstvo
z okoljem
(MSLSS)

Zadovoljstvo
s seboj
(MSLSS)

N

M

SD

Min

Max

As

Spl

K-S
test

p

dekleta

262

4,14

0,52

2,57

5,43

-,380

,200

0,098

,000*

fantje

210

4,09

0,57

2,14

5,57

-.906

1,540

0,112

,000*

skupaj

472

4,11

0,54

2,14

5,57

-,65

,93

0,105

,000*

dekleta

262

5,12

0,80

2,00

6,00

-1,33

1,170

0,139

,000*

fantje

210

4,99

0,84

2,43

6,00

-,753

-,209

0,125

,000*

skupaj

468

5,06

0,82

2,00

6,00

-1,05

,668

0,129

,000*

dekleta

262

5,40

0,76

1,00

6,00

-2,13

6,435

0,214

,000*

fantje

210

5,28

0,77

1,56

6,00

-1,80

4,182

0,177

,000*

skupaj

468

5,35

0,76

1,00

6,00

-1,97

5,314

0,198

,000*

dekleta

262

3,75

1,09

1,38

6,00

-,218

-,696

0,082

,000*

fantje

210

3,38

1,16

1,00

5,00

,006

-.736

0,074

,007*

skupaj

468

3,59

1,14

1,00

6,00

-,138

-,739

0,068

,000*

dekleta

262

4,90

0,93

2,11

6,00

-,862

-,022

0,125

,000*

fantje

210

4,91

0,87

1,67

6,00

-,893

,329

0,132

,000*

skupaj

468

4,90

0,90

1,67

6,00

-,883

,131

0,128

,000*

dekleta

262

4,67

0,77

1,43

6,00

-1,02

1,828

0,099

,000*

fantje

210

4,85

0,68

3,00

6,00

-,390

-,336

0,077

,004*

skupaj

468

4,74

0,73

1,43

6,00

-,836

1,373

0,092

,000*

Opombe: Statistična pomembnost odstopanja od normalne porazdelitve na nivoju tveganja α < 0.05 (*).
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Iz tabele je razvidno, da mladostniki izražajo srednje visoko splošno zadovoljstvo z
življenjem, najvišje izražajo zadovoljstvo s prijatelji in z družino, najnižje pa s seboj in
šolo. Dekleta so v primerjavi s fanti malo bolj zadovoljna z življenjem ter z družino,
šolo in prijatelji, s seboj in z okoljem pa fantje izražajo višje zadovoljstvo. Porazdelitev
rezultatov (tako skupno kot po spolu) na vseh lestvicah zadovoljstva statistično
pomembno odstopa od normalne porazdelitve, zato bomo pri testiranju razlik med
spoloma uporabili neparametrični test.

Tabela 33
Osnovne opisne statistike in test normalnosti porazdelitve (Kolmogorov-Smirnov test)
za rezultate na Lestvici zadovoljstva z življenjem za učence in dijake (SLSS) ter na
Multidimenzionalni lestvici zadovoljstva z življenjem za učence in dijake (MSLSS) za
celoten vzorec mladostnikov ne glede na posebne potrebe

Splošno
zadovoljstvo
z življenjem
(SLSS)

Zadovoljstvo
z družino
(MSLSS)

Zadovoljstvo
s prijatelji
(MSLSS)

Zadovoljstvo
s šolo
(MSLSS)

Zadovoljstvo
z okoljem
(MSLSS)

N

M

SD

Min

Max

As

Spl

K-S
test

p

dekleta

281

4,13

0,53

2,57

5,43

-,451

,328

,110

,000*

fantje

237

4,07

0,57

2,14

5,57

-,790

1,080

,113

,000*

skupaj

518

4,10

0,55

2,14

5,57

-,635

,782

,109

,000*

dekleta

280

4,96

0,91

1,71

6,00

-,940

,454

,145

,000*

fantje

237

5,09

0,83

2,00

6,00

-1,35

1,67

,132

,000*

skupaj

517

5,02

0,87

1,71

6,00

-1,15

,984

,135

,000*

dekleta

280

5,38

0,76

1,00

6,00

-2,05

5,953

,208

,000*

fantje

237

5,25

0,83

1,56

6,00

-1,72

3,210

,182

,000*

skupaj

517

5,32

0,79

1,00

6,00

-1,88

4,420

,196

,000*

dekleta

280

3,73

1,08

1,38

6,00

-,200

-,677

,083

,000*

fantje

236

3,35

1,14

1,00

6,00

,058

-,704

,067

,012*

skupaj

516

3,55

1,12

1,00

6,00

-,098

-,729

,061

,000*

dekleta

281

4,90

0,92

2,11

6,00

-,845

-,068

,126

,000*

fantje

237

4,92

0,88

1,67

6,00

-,839

,116

,134

,000*

skupaj

518

4,91

0,90

1,67

6,00

-,842

,005

,127

,000*

iv

Zadovoljstvo
s seboj
(MSLSS)

dekleta

281

4,65

0,80

1,43

6,00

-1,07

1,757

,106

,000*

fantje

236

4,82

0,71

2,14

6,00

-,570

,284

,084

,000*

skupaj

517

4,73

0,76

1,43

6,00

-,909

1,432

,096

,000*

Opombe: Statistična pomembnost odstopanja od normalne porazdelitve na nivoju tveganja α < 0.05 (*).

Iz tabele za celoten vzorec je razvidno, da dekleta izražajo višje splošno zadovoljstvo z
življenjem in zadovoljstvo s šolo kot fantje. Fantje izražajo višje zadovoljstvo z družino,
s prijatelji, z okoljem in s seboj. Porazdelitev rezultatov (tako skupno kot po spolu) na
vseh lestvicah zadovoljstva statistično pomembno odstopa od normalne porazdelitve,
zato bomo pri testiranju razlik med spoloma uporabili neparametrični test.

Tabela 34
Osnovne opisne statistike in test normalnosti porazdelitve (Kolmogorov-Smirnov test)
za rezultate na Lestvici zadovoljstva z življenjem za učence (SLSC) in dijake ter na
Multidimenzionalni lestvici zadovoljstva z življenjem za učence in dijake (MSLSC) za
vzorec mladostnikov s posebnimi potrebami
N

M

SD

Min

Max

As

Spl

K-S
test

p

Splošno
zadovoljstvo
z življenjem
(SLSS)

46

3,97

0,61

2,57

5,14

-0,480

-0,210

0,132

,045*

Zadovoljstvo
z družino
(MSLSS)

46

4,72

1,17

1,17

6,00

-1,011

,060

,195

,000*

Zadovoljstvo
s prijatelji
(MSLSS)

46

5,00

1,04

2,22

6,00

-1.153

0,481

,169

,003*

Zadovoljstvo
s šolo
(MSLSS)

46

3,27

0,95

1,25

5,63

,081

-,336

,059

,200

Zadovoljstvo
z okoljem
(MSLSC)

46

4,95

0,93

3,00

6,00

-,608

-,899

,147

,016*

v

Zadovoljstvo
s seboj
(MSLSS)

46

4,24

0,97

2,00

6,00

-1,058

,751

,145

,019*

Opombe: Statistična pomembnost odstopanja od normalne porazdelitve na nivoju tveganja α < 0.05 (*).

Iz tabele je razvidno, da mladostniki s posebnimi potrebami izražajo splošno
zadovoljstvo z življenjem v srednji meri, najvišje izražajo zadovoljstvo s prijatelji, z
okoljem in družino, najnižje pa s šolo. Porazdelitve rezultatov na vseh lestvicah
zadovoljstva, razen na lestvici Zadovoljstvo s šolo, statistično pomembno odstopajo od
normalne porazdelitve.

Tabela 35
Osnovne opisne statistike in test normalnosti porazdelitve (Kolmogorov-Smirnov test)
za rezultate na prvem delu Vprašalnika navezanosti na starše in vrstnike (IPPA –
mama) za vzorec mladostnikov brez posebnih potreb

Zaupanje –
mama

Komunikacija
– mama

Odtujenost
– mama

Navezanost
na mamo

N

M

SD

Min

Max

As

Spl

K-S
test

p

dekleta

262

4,36

0,63

1,20

5,00

-1,66

3,632

0,166

,000*

fantje

209

4,32

0,59

2,40

5,00

-1,20

1,188

0,147

,000*

skupaj

471

4,34

0,61

1,20

5,00

-1,47

2,66

0,150

,000*

dekleta

262

3,92

0,77

1,44

5,00

-,924

,600

0,111

,000*

fantje

209

3,72

0,73

1,78

5,00

-,347

-,608

0,100

,000*

skupaj

471

3,83

0,76

1,44

5,00

-,652

-,042

0,105

,000*

dekleta

262

2,08

0,78

1,00

4,67

,787

,212

0,129

,000*

fantje

209

2,14

0,69

1,00

4,50

,531

,091

0,086

,000*

skupaj

471

2,11

0,74

1,00

4,67

,682

,165

0,104

,000*

dekleta

256

91,39

9,62

54,0

107,0

-1,15

1,629

0,120

,000*

fantje

209

89,87

9,69

59,0

108,0

-,635

-,175

0,129

,000*

skupaj

465

90,53

9,69

54,0

108,0

-,901

,676

0,111

,000*

Opombe: Statistična pomembnost odstopanja od normalne porazdelitve na nivoju tveganja α < 0.05 (*).
Skupna mera navezanosti se računa kot seštevek odgovorov na vseh treh lestvicah skupaj, pri čemer se
vse postavke za lestvico Odtujenost obratno vrednotijo. Na posamezni lestvici navezanosti (Zaupanje,
vi

Komunikacija, Odtujenost) smo zaradi ustreznejše primerjave med lestvicami izračunali povprečen
rezultat, saj lestvice nimajo enakega števila postavk. Enako velja tudi za IPPA – oče in IPPA – prijatelji.
Ta opomba velja pri vseh nadaljnjih predstavitvah rezultatov vprašalnika IPPA.

Rezultati kažejo, da mladostniki čutijo visoko zaupanje do mame, komunikacijo z
mamo razmeroma pogosto čutijo kot kvalitetno, do mame pa se redkeje čudijo odtujene.
Dekleta čutijo višje zaupanje v odnosu z mamo, boljšo kvaliteto komunikacije in
manjšo odtujenost kot fantje. Porazdelitev rezultatov na vseh treh lestvicah IPPA –
mama statistično pomembno odstopa od normalne porazdelitve.

Tabela 36
Osnovne opisne statistike in test normalnosti porazdelitve (Kolmogorov-Smirnov test)
za rezultate na drugem delu Vprašalnika navezanosti na starše in vrstnike (IPPA – oče)
za vzorec mladostnikov brez posebnih potreb

Zaupanje –
oče

Komunikacija
– oče

Odtujenost
– oče

Navezanost na
očeta

N

M

SD

Min

Max

As

Spl

K-S
test

p

dekleta

262

4,25

0,71

1,00

5,00

-1,36

1,981

0,147

,000*

fantje

209

4,16

0,76

1,00

5,00

-1,69

4,75

0,125

,000*

skupaj

468

4,21

0,74

1,00

5,00

-1,53

3,409

0,141

,000*

dekleta

262

3,51

0,90

1,00

5,00

-,358

-,644

0,085

,000*

fantje

209

3,47

0,87

1,00

5,00

-,481

,442

0,060

,065*

skupaj

468

3,49

0,88

1,00

5,00

-,407

-,197

0,068

,000*

dekleta

262

2,28

0,77

1,00

4,83

,628

,345

0,098

,000*

fantje

209

2,20

0,74

1,00

4,17

,238

-,157

0,065

,030*

skupaj

467

2,25

0,76

1,00

4,83

,470

,180

0,078

,000*

dekleta

256

87,79

11,65

52,0

107,0

-,785

,159

0,106

,000*

fantje

209

86,02

13,41

52,0

107,0

-1,64

7,313

0,073

,000*

skupaj

465

87,00

12,49

52,0

107,0

-1,29

4,597

0,081

,000*

Opombe: Statistična pomembnost odstopanja od normalne porazdelitve na nivoju tveganja α < 0.05 (*).

Rezultati kažejo, da mladostniki čutijo veliko zaupanje do očeta, komunikacijo z
očetom občutijo po navadi kot kvalitetno, redkeje pa se čutijo odtujene od očeta.
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Dekleta čutijo več zaupanja do očeta in boljšo komunikacijo kot fantje, izražajo pa
večjo odtujenost z očetom kot fantje. Porazdelitev rezultatov na vseh lestvicah IPPA –
oče statistično pomembno odstopa od normalne porazdelitve.
Tabela 37
Osnovne opisne statistike in test normalnosti porazdelitve (Kolmogorov-Smirnov test)
za rezultate na tretjem delu Vprašalnika navezanosti na starše in vrstnike (IPPA –
prijatelji) za vzorec mladostnikov brez posebnih potreb

Zaupanje –
prijatelji

Komunikacija
– prijatelji

Odtujenost
– prijatelji

Navezanost na
prijatelje

N

M

SD

Min

Max

As

Spl

K-S
test

p

dekleta

262

4,40

0,72

1,00

5,00

-2,19

5,996

0,202

,000*

fantje

209

4,13

0,75

1,40

5,00

-1,01

,720

0,125

,000*

skupaj

471

4,28

0,75

1,00

5,00

-1.56

2,785

0,168

,000*

dekleta

262

3,89

0,79

1,25

5,00

-1.19

1,472

0,126

,000*

fantje

209

3,34

0,94

1,00

5,00

-,245

-,612

0,060

,065*

skupaj

471

3,71

0,91

1,00

5,00

-,701

-,145

0,104

,000*

dekleta

262

2,40

0,64

1,00

4,29

,341

-,133

0,078

,001*

fantje

209

2,44

0,61

1,00

4,14

,137

1,188

0,065

,030*

skupaj

471

2,42

0,63

1,00

4,29

,251

-,246

0,069

,001*

dekleta

256

101,31

15,67

37,0

125,0

-1,50

2,957

0,115

,000*

fantje

209

92,97

15,84

37,0

121,0

-,567

,231

0,077

,004*

skupaj

465

97,57

16,26

37,0

125,0

-,979

1,040

0,089

,000*

Opombe: Statistična pomembnost odstopanja od normalne porazdelitve na nivoju tveganja α < 0.05 (*).

Rezultati kažejo, da mladostniki čutijo veliko zaupanje do svojih prijateljev, tudi
komunikacijo s prijatelji čutijo kot kvalitetno, redko pa se čutijo nepovezane oz.
odtujene od svojih prijateljev. V odnosu s prijatelji dekleta doživljajo več zaupanja in
boljšo komunikacijo kot fantje, fantje pa v odnosu s prijatelji doživljajo večjo
oddaljenost kot dekleta. Porazdelitev rezultatov na vseh lestvicah IPPA – prijatelji
statistično pomembno odstopa od normalne porazdelitve.

viii

Tabela 38
Osnovne opisne statistike in test normalnosti porazdelitve (Kolmogorov-Smirnov test)
za rezultate na vseh treh delih Vprašalnika navezanosti na starše in vrstnike (IPPA –
mama, IPPA – oče in IPPA – prijatelji) za vzorec mladostnikov s posebnimi potrebami
N

M

SD

Min

Max

As

Spl

K-S
test

p

Zaupanje –
mama

44

4,19

0,76

1,90

5,00

-1,308

1,323

0,161

,006*

Komunikacija
– mama

44

3,73

0,84

1,14

5,00

-,840

,774

0,112

,198

Odtujenost
– mama

45

2,35

0,66

1,17

3,83

,424

-,474

0,166

,003*

Navezanost na
mamo

43

90,09

12,1

58,0

104,0

-1,143

,773

0,146

,023*

Zaupanje
– oče

45

3,90

0,89

1,60

5,00

-,913

-,087

0,162

,005*

Komunikacija
– oče

45

3,50

0,91

1,44

5,00

-,384

-,705

0,108

,200

Odtujenost
– oče

45

2,46

0,79

1,00

4,33

,166

-,612

0,110

,200

Navezanost na
očeta

45

85,87

14,28

52,0

111,0

-,762

,108

0,159

,006*

Zaupanje
– prijatelji

46

3,96

0,94

1,40

5,00

-1,008

,267

0,164

,003*

Komunikacija
– prijatelji

46

3,22

0,96

1,13

5,00

-,607

-,410

0,130

,049*

Odtujenost
– prijatelji

46

2,57

0,68

1,29

3,86

-,503

-,877

0,130

,049*

Navezanost na
prijatelje

46

91,72

16,70

48,0

121,0

-,450

-,163

0,102

,200

Opombe: Statistična pomembnost odstopanja od normalne porazdelitve na nivoju tveganja α < 0.05 (*).

Rezultati kažejo, da mladostniki s posebnimi potrebami najvišje zaupanje izražajo v
odnosu do mame, nato do prijateljev ter do očeta. Tudi komunikacijo doživljajo kot
ix

najbolj kvalitetno v odnosu z mamo, nato z očetom ter s prijatelji. Največ odtujenosti
občutijo v odnosih s prijatelji, več čustvene bližine pa občutijo v odnosu z očetom in
največ z mamo. Rezultati se na večini lestvic vprašalnika IPPA, razen IPPA –
komunikacija z mamo, IPPA – komunikacija z očetom in IPPA – odtujenost z očetom,
porazdeljujejo statistično pomembno različno od normalne porazdelitve.
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