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SAMOPODOBA MLADOSTNIKOV Z LAŢJO MOTNJO V DUŠEVNEM RAZVOJU 

V POVEZAVI S SOCIALNIMI DEJAVNIKI 

 

IZVLEČEK 

Namen magistrskega dela je preučiti splošno samopodobo mladostnikov z laţjo motnjo v 

duševnem razvoju in socialne dejavnike, ki vplivajo na njeno oblikovanje. Kot instrument 

raziskave smo uporabili anketni vprašalnik, s katerim smo raziskali področja: zadovoljstvo s 

samim seboj, socialni in intelektualni status, anksioznost, priljubljenost in telesni videz. 

Preverili smo tudi povezanost zaznane splošne in akademske samopodobe z doseţenim učnim 

uspehom ob zaključku 1. letnika ter delovanje socialnega okolja (druţina, prijatelji, vrstniki, 

mediji in materialno stanje druţine) na oblikovanje samopodobe. V raziskavi je sodelovalo 44 

dijakov in 37 dijakinj drugih letnikov različnih srednješolskih programov niţjega poklicnega 

izobraţevanja. Na podlagi prejšnjih študij smo predvidevali, da ne bo razlik med spoloma, da 

bo njihova splošna samopodoba zadovoljiva ter da bosta akademska samopodoba in učna 

uspešnost v pozitivni korelaciji. Prav tako smo predvidevali, da so socialni dejavniki v 

pomembni povezavi s splošno samopodobo. Pri analizi podatkov smo izhajali iz opisne 

statistike, izračunov Pearsonovega koeficienta korelacij, Shapiro – Wilk in Mann–Whitney U-

testa. Rezultati so potrdili naša predvidevanja. Vpogled v stanje samopodobe dijakov in 

dijakinj z laţjo motnjo v duševnem razvoju bo v pomoč učiteljem pri načrtovanju vzgojno-

izobraţevalnega dela z mladostniki ter pri njihovem vključevanju v širše socialno okolje.  

 

 

 

 

 

 

 

Ključne besede: samopodoba, socialni dejavniki samopodobe, laţja motnja v duševnem 

razvoju, niţje poklicno izobraţevanje, učna uspešnost. 



 
 

 
 

SELF-IMAGE OF ADOLESCENTS WITH MILD INTELLECTUAL DISABILITY IN 

CONNECTION WITH SOCIAL FACTORS          

 

ABSTRACT   

The aim of this master’s thesis is to analyse common self-image of adolescents with mild 

intellectual disability in mental development and social factors that influence its formation. 

We used questionnaire as an instrument with which we investigated the following fields: self -

contentment, social and intellectual status, anxiety, popularity and physical appearance. We 

have also analysed the connection between recognized general and academic self-image and 

reached educational achievement at the end of 1
st
 grade as well the action of social 

environment (family, friends, coevals, media and material situation of the family) on self-

image formation. There were forty-four male and thirty-seven 2nd grade female pupils of 

different secondary school programmes of short term vocational education. Based on previous 

studies, we expect no differences between sexes, their self-image to be satisfactory and the 

academic self-image and educational achievement to be in positive correlation. We equally 

expected social factors to be in important connection with general self-image. At data analysis 

we used descriptive statistics, calculations of Pearson’s correlations coefficient, Shapiro-Wilk 

and Mann–Whitney U-test. The results confirmed our speculations. The insight into condition 

of self-image of pupils with mild disability in mental development will be a help to teachers 

in planning the educational process with adolescents and their integration in broader social 

environment. 

 

 

 

 

 

 

Key words: self-image, social factors of self-image, mild disability in mental development, 
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1 UVOD 

Samopodoba določa meje naših zmoţnosti – kaj lahko doseţemo in česa ne. Pri mladostniku 

je samopodoba še toliko bolj pomembna. Ţe v rani mladosti mora izoblikovati svoj »jaz«, kar 

pa lahko doseţe ob podpori druţine, prijateljev, učiteljev in drugih okoljskih dejavnikov. 

Mladostniki z laţjo motnjo v duševnem razvoju (v nadaljevanju LMDR) potrebujejo za 

oblikovanje pozitivne samopodobe znatno več podpore in spodbud kot zdravi vrstniki. 

Raziskave o samopodobi mladostnikov z LMDR v obdobju adolescence so redke in v 

neskladju z ugotovitvami različnih avtorjev. Vzroke za nasprotujoče si študije lahko najdemo 

v razlikah znotraj preučevane populacije in v socialnih okoljih, kjer le-ta ţivi. V teoretičnem 

delu magistrskega dela predstavljamo teme, ki se navezujejo na temeljne pojme samopodobe, 

njene posamezne komponente in dejavnike, ki delujejo na njeno oblikovanje. Osrednji namen 

magistrskega dela je raziskati samopodobo slovenskih dijakov z LMDR in povezanost 

socialnih dejavnikov z njenim oblikovanjem.  

 

2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 ADOLESCENCA 

Adolescenca je obdobje prehajanja otroka v interakciji s socialnim okoljem in procesi 

duševnega dozorevanja v odraslost (Hrovat, Magajna, 1987, v Poljšak Škraban, 2004; 

Tomori, 1998, v Roškar, 2008; Lepičnik Vodopivec, 2011). To je čas, ko mladostnik išče 

odgovore na vprašanji »Kdo sem?« in »Kaj hočem postati?« (Gorenc, 2011: 10). V tem 

obdobju se mladostnik »prepozna, ima svojo lastno usmeritev, je subjekt, ki lahko doţivlja 

sebe in ima sposobnost samorefleksije in hkrati nekdo, ki predvideva odgovornost za sebe in 

za svoja dejanja« (Ubbels, 2012 po Cavell, 2006, v Okorn, 2012: 6). Musek (2005, v Lepičnik 

Vodopivec, 2011) poudarja, da je to obdobje, v katerem se posameznik nekaj časa oblikuje, 

preden razvije močnejšo identiteto in samopodobo. Cauffman in Steinberg (2000, v Smetana, 

Campione Barr, Metzger, 2006) navajata, da raziskave mladostniškega razvoja moţganov 

dokazujejo, da mladostnik v svojih odločitvah ni zrel do sredine dvajsetih let. 

Adolescenca kot socialni pojem predstavlja klasično mladost od 14. do 19. leta starosti 

(Šaponja, 2006). Spodnja in zgornja meja adolescence sta teţko določljivi, saj so dejavniki 

razvoja odvisni od spola, posameznika, kulture in okolja bivanja (Majcen, 2013). Smetana idr. 
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(2006) razčlenijo mladost v tri razvojna obdobja: zgodnje mladostništvo (starost 10–13 let), 

srednje mladostništvo (14–17 let) in pozna adolescenca (od 18. do zgodnjega 20. leta). V tem 

obdobju se med mladostniki tkejo močne čustvene vezi. Poljšak Škraban (1996) meni, da 

mladostnik »išče ljudi in ideje«, katerim bo zaupal in se pred njimi tudi dokazoval. 

Prijateljevanje druţi vrstnike, hkrati pa tudi spodbuja njihov socialno-kognitivni napredek na 

področjih kot so reševanje konfliktov, recipročnost, intimnost, zaupanje in zvestoba 

(Buhrmester, Furman, 1987, v Hauser Cram, Wyngaarden, Kersh, 2009). 

Maksimovič (1991) pravi, da imajo mladi probleme z oblikovanjem predstav o lastnem telesu, 

teţave v dojemanju druţbene in spolne vloge, ter nizko zavest o lastnih sposobnostih in 

kompetentnostih. V tem obdobju poteka proces ločevanja mladostnika od primarne druţine in 

njegovo vključevanje v skupino vrstnikov, ki zahteva določeno mero prilagajanja za 

pridobitev enakopravnosti članstva. Adolescenti izraţajo teţnjo po neodvisnosti in ţeljo po 

samostojnem vodenju lastnih ţivljenj. Ovire, ki vodijo v krizo identitete, so pri mladostniku 

vsiljene norme in omejitve s prepovedmi odraslih (Hauser Cram idr., 2009). Gorenc (2011: 

11) med pomembne razvojne naloge v adolescenci prišteva: »telesne spremembe in dojemanje 

videza; oddaljevanje od druţine in oblikovanje vzajemnih odnosov z njimi; oblikovanje 

socialne spolne vloge in novih stabilnih socialnih odnosov z vrstniki; razvoj socialno 

odgovornega vedenja; pripravo na poklicno delo, partnerstvo in druţino ter oblikovanje 

vrednot«. Ule (1996, v Šaponja, 2006: 13) navaja, da je vrednote v adolescenci teţko 

»pojmovno in empirično identificirati«, saj se te sidrajo preteţno na mladostnikovi nezavedni 

ravni. Ţivljenjski stil adolescenta je močno podvrţen njegovim prepričanjem, interesom, 

izkušnjam, ţeljam in medijskim prepričanjem. Ti dejavniki narekujejo način njegovega 

oblačenja, hranjenja in delovanja v druţbi. Iz raziskave »Mladina 2000«, Ule in Kuhar (2002, 

v Šaponja, 2006: 14) povzemata ugotovitve, da pri adolescentih med najpomembnejšimi 

vrednotami izstopajo »zdravje, resnično prijateljstvo in druţinsko ţivljenje«. 

 

2.2 SAMOPODOBA MLADOSTNIKOV 

Samopodoba je »organizirana celota lastnosti, potez, pojmovanj, občutij, mnenj, podob, 

stališč in sposobnosti« (Lebarič, Kobal, Kolenc, 2002; Kobal Grum, 2008; Dolenc, 2010), ki 

tvori mnoţico zavestnih in nezavednih odnosov, katere posameznik vzpostavlja do samega 

sebe (Kobal, 2000). Samopodobo razumemo kot pojem samega sebe, pojem sebe in 

pojmovanje samega sebe (Juriševič, 1997), kar ima velik pomen za »človekovo trdnost in 
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odpornost« (Kos Mikuš, 2002). Kolenc (2006) meni, da je samopodoba v korelaciji z 

uspešnostjo na različnih področjih in je tesno povezana z obstoječim vrednostnim sistemom 

posameznika. Samopodoba se oblikuje postopoma, od nediferenciranega in splošnega stanja k 

večji kompleksnosti, razčlenjenosti in hierarhični urejenosti (Dolenc, 2010). Shavelson in 

Bolun sta strukturirala model samopodobe, ki sta ga hierarhično uredila po posameznih 

področjih; akademsko (jezik, matematika, naravoslovne vede, zgodovina) in neakademsko 

(telesna, čustvena in socialna samopodoba). Področja so z zorenjem posameznika vse bolj 

številčna (Shavelson, Bolun, 1982, v Kobal Grum, 2008). Marsh in O’Neill, (1984, v Kobal 

Grum, 2008) menita, da samopodobo v poznem mladostništvu sestavlja 13 področij: 

akademska samopodoba, matematične sposobnosti, verbalno izraţanje, ustvarjalnost in 

reševanje problemov, splošna samopodoba, telesne sposobnosti, zunanji videz, odnosi z 

vrstniki istega/različnega spola ter odnosi s starši, iskrenost in zanesljivost, emocije in 

varnost, duhovnost in religija.  

 

Številni avtorji navajajo, da razlike v splošni samopodobi med spoloma niso statistično 

pomembne, se pa pojavljajo na posameznih področjih samopodobe (Juriševič, 1999; Marčič, 

2006; Majcen, 2013).  

 

V procesu vzgoje in izobraţevanja ima samopodoba na čustveno-motivacijskem delu velik 

pomen kot »modifikacijski element«, ki vpliva na oblikovanje avtonomne, neodvisne in 

kritične osebnosti (Dolenc, 2010). Marčič (2006) je v vzorcu, ki ga je predstavljalo 392 

slovenskih srednješolcev, ugotovila, da imajo fantje višje samospoštovanje in bolj pozitivno 

samopodobo na področjih telesne samopodobe, obvladovanja impulzov in razpoloţenj ter v 

spolnem vedenju. Dekleta imajo boljšo akademsko samopodobo in višje poklicne cilje. Fantje 

v prostem času pogosteje gledajo televizijo in uporabljajo računalnik ter se glede zdravja 

škodljivih dejanj vedejo bolj drzno, saj pogosteje segajo po alkoholu in kadijo marihuano. 

Razlike v pogostosti kajenja cigaret in prenajedanja med spoloma niso bile statistično 

pomembne. Raziskava Majcnove (2013), ki jo je izvedla s 417 slovenskimi dijaki prvega 

letnika, od tega je bilo 105 dijakov s posebnimi potrebami, je pokazala, da je splošna 

samopodoba dijakov s posebnimi potrebami statistično slabša v primerjavi z zdravimi 

vrstniki. 
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2.2.1 Dejavniki oblikovanja samopodobe pri mladostnikih  

Juriševič (1997) loči dve skupini dejavnikov, ki vplivata na oblikovanje samopodobe, in sicer 

jih deli na notranje (posameznik sam in njegova aktivna vloga pri tem) in zunanje dejavnike 

(procesi v socialnem okolju).  

McGue idr. (1996, v Steinberg, Morris, 2001) poudarjajo pomembnost psihosocialnega 

razvoja posameznika, na katerega imajo neposredni vpliv druţina, druţba, kultura in širša 

druţba, ki je pomembna na vseh področjih razvoja. Hristovski (2003) izpostavlja štiri nivoje 

podpornih sistemov razvoja, ki se medsebojno povezujejo v koncentričnih strukturah:  

 Mikrosistem je »vzorec aktivnosti, vlog in medosebnih odnosov, ki jih posameznik 

doţivlja« in neposredno vplivajo na njegovo ţivljenje (druţina, šola, skupina 

vrstnikov, delovno mesto); 

 Mezosistem obsega povezave med direktnimi ali indirektnimi procesi, ki povezujejo 

dva ali več mikrosistemov (npr. sestanki med starši in učitelji; šola in športna 

skupina); 

 Ekosistem vključuje povezave dveh ali več sistemov, v katere posameznik ni 

neposredno vključen kot aktivni član, vendar pa nanj posredno vplivajo. Ti sistemi so 

lahko časopis, mediji, delovno mesto staršev, soseščina ...; 

 Makrosistem zajema celoten vzorec mikro-, mezo- in ekosistemov dane kulture in 

vključuje »splošno-kulturne, politične, socialne, verske in ekonomske vrednote« 

(Batistič Zorec, 2000, v Hristovski, 2003). 

Raziskave dokazujejo, da tudi področja biosocialnega razvoja pomembno vplivajo na 

oblikovanje samopodobe. Velik vpliv imajo predvsem genetski, prehrambeni in zdravstveni 

dejavniki. Genetski dejavniki (Raevuori idr., 2007) predvsem v srednji adolescenci pojasnijo 

do 40 % dednostnega deleţa. McGuire (1996, v Steinberg, Morris, 2001) meni, da genetski 

dejavniki vplivajo na sposobnosti, samopodobo in inteligenco. Povezani so tudi s 

ponotranjenimi teţavami v mladostništvu, kot sta tveganje za samomor in potrto razpoloţenje 

(Blumenthal, Kupfer 1988; Jacobson, Rowe, 1999, v Steinberg, Morris, 2001). Prav tako 

vplivajo na agresivnost, nesocialno vedenje, in prestopništvo (Neiderhiser idr., 1999, v 

Steinberg, Morris, 2001).  

Juriševič (1997) poudarja pomembnost duševnega zdravja za oblikovanje mladostnikove 

samopodobe. Število stresorjev v domačem in širšem okolju, stopnja ranljivosti in odpornosti 
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mladostnika ter varovalni dejavniki so po besedah Rae Granta (1991, v Mikuš Kos, 1999) 

ključni za izid mladostnikovega duševnega zdravja. Cajnko (1999) pravi, da je posamezen 

dejavnik v nekem časovnem obdobju in v določeni situaciji za posameznika lahko varovalen, 

nevtralen ali ogroţajoč dejavnik. 

Varovalni dejavniki krepijo duševno zdravje in preprečujejo nastanek psihosocialnih motenj 

(Cajnko, 1999). Mikuš Kos (2000, v Horvat, 2003) poudarja, da povečujejo odpornost in 

zmanjšujejo učinke neugodnih okoliščin. Varovalni dejavniki »prispevajo k prekinitvi 

negativnega razvoja posameznika« in ga varujejo »pred kasnejšim neprilagojenim izidom« 

(Horvat, 2003: 310). Mikuš Kos (1999) našteva varovalne dejavnike, ki so lahko notranje 

narave (temperament, zmoţnosti prilagajanja in sposobnosti reševanja problemov, kognitivne 

sposobnosti, samopodoba, motivacijske značilnosti) ali zunanje narave (druţinski odnosi, 

socialne zmoţnosti vzpostavljanja in vzdrţevanja prijateljskih vezi s prijatelji, socialno-

ekonomske okoliščine, sposobnost prevzemanja različnih vlog v druţini, organizacijske 

sposobnosti, discipliniranost itd.). Cajnko (1999) omenja »kontekstualne in interpersonalne 

varovalne dejavnike«, kot so izkušnje in odnosi s starši, sorojenci, prijatelji, pozitivnimi 

vrstniki in s šolo. Magajna (2006) pravi, da sta samospoštovanje in samozavedanje glavna 

varovalna dejavnika, ki zniţujeta tesnobo in potrtost ter preprečujeta razvoj depresivnosti in 

anksioznosti. 

 

Najbolj ogroţajoči dejavniki psihosocialnega razvoja po mednarodni klasifikaciji bolezni so 

(Mikuš Kos, 1999: 17):  

 Abnormalni odnosi v druţini (spori med odraslimi, trpinčenja in spolne zlorabe v 

druţini, pomanjkanje topline, sovraštvo do otroka); 

 Duševne motnje, invalidnost v druţini (prizadetost staršev ali sorojencev, 

deviantnosti); 

 Neustrezna komunikacija v druţini (nezdravi vzorci druţinskih odnosov); 

 Nekvalitetna vzgoja v druţini (neustrezen nadzor in pritiski staršev na otroka, 

pretirana zaščita staršev); 

 Neustrezno neposredno okolje (institucionalna vzgoja, abnormna starševska situacija, 

druţinska izolacija); 

 Aktivni ţivljenjski dogodki (ogroţajoče okolje, spolna zloraba zunaj druţine, 

dogajanja z izgubo samospoštovanja); 

 Druţbeni stresorji (preganjanje, diskriminacija, migracija); 
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 Kronični stresorji povezani s šolo in delom (mobbing, konfliktni odnosi, podrejenosti); 

 Stresne situacije zaradi otrokove motenosti (segregirana institucionalna vzgoja, 

motenost v samospoštovanju zaradi otrokove motenosti).  

 

Nacionalni program duševnega zdravja v Sloveniji opozarja, da se pri otrocih in mladostnikih 

kaţe slaba skrb za lastno zdravje in nizka stopnja lastnega zadovoljstva. Na primarni ravni 

zdravstvenega varstva mladostniki stari nad 15 let obiščejo zdravnika zaradi duševnih in 

vedenjskih motenj in zaradi uţivanja alkohola. V tem starostnem obdobju so obiski pri 

specialistih psihologih in psihiatrih pogostejši pri dekletih kot pri fantih. Pri obeh spolih se v 

enaki meri pojavljajo teţave s stresom, anksioznostjo in depresijo. Dekleta imajo več teţav z 

motnjami hranjenja, pri fantih so pogostejši pojavi shizofrenije in blodenj (»Resolucija o 

nacionalnem programu duševnega zdravja 2011–2016«). 

 

1.1.1 Duševne motnje 

 

O duševnih motnjah pri otroku oz. mladostniku govorimo takrat, ko je stanje dolgotrajno in so 

čustvene stiske tako izrazite, da je potrebno poiskati strokovno pomoč (Mikuš Kos, 1985). 

Motnje vključujejo duševno trpljenje, kot so ţalost, tesnobnost in depresivnost; 

psihosomatske motnje, ki izvirajo iz duševne stiske in se kaţejo kot glavoboli in bolečine v 

trebuhu; odklon v razvoju (slaba telesna kondicija, slabša odpornost na okuţbe, motnje 

spanja, spremenjene prehranske navade) in negativno delovanje na okolico, kot sta 

agresivnost in destruktivnost (Tomori, 1999). 

 

Anksioznost ali tesnobno stanje je odraz neugodnega čustvenega odziva, ki ga spremljajo 

pretirana skrb, mučna občutja ţalosti, nemir, strah in občutki brezizhodnosti (Groleger, Strah 

Trotovšek, Tomori, 1996; Ilin, 1997). Vsi ti čustveni odzivi so negativno povezani z 

dojemanjem lastne učinkovitosti, ki se na vedenjskem področju odraţajo kot umik ali beg 

pred situacijami (Flere idr., 2008). Z razvojem kognitivnih procesov postanejo strahovi in 

anksioznost vse bolj osredotočeni na telesne, zdravstvene, šolske in socialne skrbi (Hribar, 

Magajna, 2011). Dernovšek, Gorenc in Jeriček (2006) vidijo vzroke nastanka anksioznih 

motenj v: 

 dejavnikih, ki so prisotni ţe dalj časa pred razvojem motenj (dedni dejavniki, 

nagnjenost k tesnobnosti, osebnostne značilnosti); 
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 dejavnikih, ki sproţijo motnje (stres, neprijetni dogodki, smrt, ločitev, osamljenost, 

zdravstvene teţave); 

 dejavnikih, ki vzdrţujejo motnje (dodatne teţave, ki povečajo tesnobo, kot so 

nezaupanje vase, teţave v medsebojnih odnosih). 

Za mladostnike je značilna po intenziteti nihajoča, vendar stalno prisotna anksioznost, kateri 

se pogosto pridruţujejo depresivne motnje in socialna izolacija (Groleger idr., 1996). 

Depresivnost in anksioznost v mladostniškem obdobju najpogosteje srečujemo tudi z drugimi 

motnjami, kot so šolska neuspešnost, motnje hranjenja, zloraba psihoaktivnih snovi. Če se 

intenzivnost anksioznosti okrepi, se pri mladostnikih lahko pojavi samopoškodovanje (Ilin, 

1997). Mandel in Marcus (1995, v Hribar, Magajna, 2011) navajata, da je kar 10–20 % 

učencev anksioznih, ker kljub zmoţnostim ne razvijejo svojih potencialov. Za anksioznost v 

šolski situaciji je značilna stalna napetost, pretirana zaskrbljenost, nerealistično ocenjevanje 

lastnih sposobnosti, nezaupanje vase ... Raziskave kaţejo, da imajo anksiozni učenci teţave s 

predelovanjem informacij, ki zniţujejo učno storilnost pri branju in pri matematiki (Hribar, 

Magajna, 2011). 

Socialna anksioznost se nanaša na pretirano skrb za socialno podobo, kjer ţeli biti mladostnik 

v določeni skupini ljudi sprejet in podprt. Socialno anksiozni učenci so srameţljivi in plašni, 

izogibajo se sodelovanju v šolskih dejavnostih, dajejo videz zmedenosti in raztresenosti, 

imajo pogoste glavobole in razne telesne bolečine (Hribar, Magajna, 2011). Majcen (2013) v 

raziskavi s 417 slovenskimi dijaki srednjih poklicnih šol (vključeni so tudi dijaki s posebnimi 

potrebami) ugotavlja, da se stopnja socialne anksioznosti pri dijakih s starostjo povečuje, pri 

čemer razlik med spoloma ni zaznati. Prav tako opaţa, da je stopnja socialne anksioznosti 

višja pri dijakih z učnimi teţavami kot pri dijakih brez posebnih potreb. 

Depresija je najpogostejša duševna motnja razpoloţenja in čustvovanja, ki se v svetu pojavlja 

od 5 do 10 % pri moških in od 12 do 20 % pri ţenskah (Murray, Lopez, 1997, v Kores 

Plesničar, 2006). V Sloveniji je po podatkih Inštituta za varovanje zdravja zaradi depresije 

poiskalo zdravniško pomoč 5,8 % populacije, od tega je bilo 2,5-krat več ţensk kot moških 

(Kores Plesničar, 2006). Mnogi strokovnjaki izvor depresije iščejo v bioloških in genskih 

dejavnikih, osebnostnih lastnostih, telesnih boleznih ter v stresnem okolju. Simptomi 

depresije, ki postavijo njeno diagnozo, morajo biti prisotni najmanj dva tedna in se kaţejo kot 

potlačeno razpoloţenje, velika utrujenost, zmanjšana aktivnost in izguba interesa. Pogosto so 

pridruţene še motnje spanja in hranjenja, negativne misli, nizka stopnja samozaupanja, 
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motnje pozornosti in koncentracije. Ţenske pogosteje navajajo telesne simptome in 

anksioznosti, medtem ko moški bolj poročajo o utrujenosti, motnjah spanja in o izgubi 

interesov (Kores Plesničar, 2006). V otroštvu se depresija izraţa s somatizacijo telesnih tegob 

ali z vedenjskimi motnjami (Groleger idr., 1996). Stopnja pojavnosti pri otrocih mlajših od 

trinajst let je 1–3 %, kar pa naraste na 9 % pri mladostnikih in mladih odraslih (Lewinsohn 

idr., 1998, v Kiddle, Dagnan, 2011). V adolescenci se klinična slika depresije kaţe s 

psihopatologijo, ki se izraţa pri odraslih. Depresija pri mladostnikih je pogosto zamenjana s 

teţavno puberteto in se najpogosteje kaţe v nemotiviranosti in v učnih teţavah, povečani sta 

tudi negativna samopodoba in samomorilno vedenje. Dejavniki tveganja za razvoj depresije 

pri mladostnikih so spol (pri dekletih se pogosteje pojavlja), sopojav anksioznih motenj, 

izguba ljubljene osebe, zloraba psihoaktivnih snovi, depresija v druţini, močan stres, kronične 

telesne bolezni (Dernovšek idr., 2006). Alkohol v druţini povečuje razvoj depresivnosti. 

Najvišja depresivnost je ugotovljena pri vedenjsko teţavnih mladostnikih, medtem ko so 

druţine z večjim številom otrok zaščitni dejavnik pred depresivnostjo (Groleger idr., 1996). 

 

2.3 PODROČJA SAMOPODOBE 

 

2.3.1 Akademska samopodoba 

 

Akademska samopodoba je zelo pomembna za učni uspeh in vključuje pet področij: 

samooceno učnih sposobnost, matematično uspešnost, verbalne sposobnosti, samozaupanje in 

teţnjo po učnem uspehu (House, 1993, v Lebarič, Kobal, Kolenc, 2002; Kobal, 2000). Tudi 

Smrtnik Vitulić in Prosen (2011) po različnih avtorjih (Bratko idr., 2006; Marjanovič Umek, 

Sočan, Bajc, 2006; Puklek Levpušček, Zupančič, 2009; Smrtnik Vitulić, Zupančič, 2010) 

podobno navajata psihološke dejavnike, ki pomembno vplivajo na učno uspešnost kot so: 

osebnostne značilnosti, kognitivne sposobnosti, govorna kompetentnost, učna motivacija in 

samospoštovanje. Marsh idr. (1983, v Kobal, 2012) menijo, da je učna uspešnost bolj 

povezana z akademskimi kot pa z neakademskimi vidiki samopodobe. 

V prvih letih šolanja je učna samopodoba otroka pod vplivom njegovih izkušenj in povratnih 

informacij, ki jih le-ta dobi od učitelja (Juriševič, 1999). Kasneje, v višjih razredih, je 

akademska samopodoba mladostnika pomembno povezana z učno motivacijo, ki vključuje 

predstavo o lastnih sposobnostih za šolsko delo in vrednostni sistem odnosa do znanja 

(Lebarič, Kobal, Kolenc 2002). Juriševič (1999) pravi, da šele pri dvanajstletnikih lahko 

potrdimo povezavo med akademsko samopodobo in učno uspešnostjo. Avtorica je v raziskavi 
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ugotovila, da imajo otroci z visoko samopodobo pri branju in matematiki višji splošni učni 

uspeh in obratno. Kavkler idr. (2010, v Flere idr., 2008) navajajo, da so ocene iz zaključnega 

razreda osnovne šole iz slovenskega jezika, matematike in tujega jezika dober napovedovalec 

šolske uspešnosti v srednji šoli. Učenci z niţjim učnim uspehom so v druţbi pogosto označeni 

kot manj uspešni in manj sposobni, kar se posledično odraţa v slabši učni samopodobi in 

zmanjšani motivaciji za učenje. Šolski neuspeh ima močan vpliv na celoten osebnostni razvoj 

otroka (Ţibert, 2011). Avtorica meni, da se otrok, ki ne izpolnjuje »splošnih meril 

uspešnosti«, počuti manjvreden, odrinjen in nesposoben, kar resno ogroţa njegovo 

samospoštovanje in negativno vpliva na razvoj samopodobe. Tako otrok v samoobrambi išče 

destruktivne načine dokazovanja »uspešnosti«, kot so: impulzivnost, agresivnost, zaprtost 

vase in popolna izoliranost. Drugačno mnenje ima Mencin Čeplak (2002), ki meni, da šolska 

neuspešnost ni nujno usodna za samopodobo in samospoštovanje, saj raziskovalni podatki 

Centra za socialno psihologijo iz leta 1999 dokazujejo, da velik deleţ (45 %) osmošolcev, ki v 

šoli dosegajo slabe rezultate, ne izraţa nezadovoljstva s šolo in s seboj. Poleg ocen in 

spričeval šolska uspešnost zajema tudi druge, dolgoročno zelo pomembne, razseţnosti 

osebnostnega razvoja, kot so: »sposobnost pridobivanja in izkazovanja znanja; razvoj 

mišljenja, presoje, oblikovanja stališč, iskanje rešitev; razvoj delovnih navad, načrtovanja in 

organiziranja individualnega in skupinskega dela; učenje sodelovanja z drugimi, razvoj 

različnih spretnosti in veščin …« (Tomori, 2002, v Ţibert, 2011). 

 

2.3.2 Telesna samopodoba 

 

Telesna samopodoba je po Thompsonu oznaka za notranjo predstavo o lastnem zunanjem 

videzu (Thomson idr., 1999, v Kuhar, 2004). Ta notranji pogled se navezuje na čustva in 

misli, ki v različnih situacijah vplivajo na posameznikovo vedenje. Stein (1996, v Dolenc, 

2010) poudarja, da je potrebno ločiti telesni videz, ki se nanaša na zaznavanje telesne 

privlačnosti od konstrukta telesne samopodobe, ki vključuje zavedanje gibalnih sposobnosti in 

spretnosti, kot tudi zaznavo telesnega videza. Na podlagi ocene lastnega videza posameznik 

oblikuje pozitivno ali negativno telesno samopodobo. Prva zviša samospoštovanje in vpliva 

na uspešnejše medosebne odnose, druga pa lahko vodi v osamo in depresijo. Dittmar (2000, v 

Kuhar, Leskošek, 2008) pravi, da je adolescenca najbolj kritično obdobje razvoja telesne 

samopodobe, ki se v tem obdobju zniţuje (Stein ind., 1998, v Dolenc, 2010) ţe zaradi 

številnih sprememb na kognitivnem področju. Adolescenti postajajo vedno bolj kritični in 

nezadovoljni do lastnih kompetenc. Telesna samopodoba je odvisna tako od osebnostnih 
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značilnosti posameznika kot od socialnega okolja. Številne raziskave opozarjajo, da mlada 

dekleta zaradi nezmoţnosti prilagoditve telesnega videza, ki ga zahteva današnja druţba, 

trpijo za depresijo in nizkim samospoštovanjem (Gimlin, 2002, v Kuhar, Leskošek, 2008). 

Kuharjeva je leta 2002 izvedla anketo o telesni samopodobi slovenskih srednješolcev. 

Rezultati kaţejo, da so slovenski dijaki nezadovoljni predvsem s telesno teţo: 53 % deklet bi 

si ţelelo vitkejšo postavo (deklet s previsokim indeksom telesne teţe je bilo v celotnem 

vzorcu le 4,5 %). Isto bi si ţelelo tudi 11 % fantov (previsok ITM je imelo v celotnem vzorcu 

13 % fantov). Visok odstotek deklet je nezadovoljnih s posameznimi deli telesa: 57 % z boki 

in stegni, 42 % s trebuhom, 44 % jih moti celulit. Med fanti si jih 58 % ţeli, da bi bili bolj 

mišičasti. Tretjina deklet je nezadovoljnih z oprsjem, enak odstotek fantov s prsnim košem 

(Kuhar, 2004). Tuje raziskave (Marsh, 1998; Bertollo, Pasqualotto, 2000; Klomsten, Skaalvik, 

Espnes, 2004; Mälano, Nonot, Bilard, 2004, v Dolenc, 2010) kaţejo, da imajo fantje glede 

telesnih sposobnosti in zunanjega videza v povprečju bolj pozitivno telesno samopodobo. 

Številne študije ugotavljajo tudi visoko povezanost med telesno samopodobo, 

samospoštovanjem in celostnim poimenovanjem samega sebe (Boivin, Vitaro, Gagnon, 1992, 

v Dolenc, 2010). Roţman (2013) pravi, da se mladostniki neredko srečujejo s »kronično 

odtujitvijo doţivljanja sebe«, kar sporočajo s svojim škodljivim vedenjem »skozi prekomerno 

uţivanje alkohola, zlorabo drog, z zapletanjem v škodljiva intimna razmerja, s problematiko 

motenj hranjenja«. Tušak in Faganel (2004) poudarjata pozitivnost učinkov ukvarjanja s 

športom, ki se odraţajo na mladostnikovi samopodobi in izgradnji samozaupanja v telesne 

sposobnosti in socialne spretnosti.  

 

2.3.3 Socialna samopodoba 

 

Socialne interakcije mladostnika z drugimi, ki so del njegovega psihološkega okolja, so 

pomembne pri oblikovanju njegove socialne samopodobe (Juriševič, 1997). Hillov model 

adolescentovega razvoja opisuje primarne (kognitivne, telesne, socialne) spremembe, ki jih 

posameznik v interakciji z okoljem doţivi v drugem desetletju njegovega ţivljenja 

(Hristovski, 2003). Primarne spremembe posledično tvorijo sekundarne, kot so osvobajanje 

od druţine; oblikovanje vedenja do nasprotnega spola in ţelja po spolnih stikih; iskanje pravih 

prijateljev ter vzajemno oblikovanje skupnih stališč, izkušenj, mnenj; vprašanja identitete; 

osredotočenost na izobraţevanje, poklic, osebnostne cilje; oblikovanje načrtov za prihodnost. 

Juriševič (1997) navaja, da ima socialna samopodoba vlogo zaznavanja lastnih socialnih 
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kompetentnosti in vlogo socialne sprejetosti. Socialna sprejetost je »na odnose vezan 

konstrukt«, ki oceni, v kolikšni meri je nek posameznik všečen prijateljem, vrstnikom, članom 

skupine, posameznikom (Buhs, Ladd, 2001, v Horvat, Košir, 2013). Odnosi z vrstniki 

postanejo v mladostništvu zelo pomembni. Najprej se poglabljajo odnosi s prijatelji istega 

spola, kasneje se intimnejši odnosi razširijo tudi na nasprotni spol. Dijaki so v tem obdobju za 

malo priljubljenosti pripravljeni storiti veliko, tudi proti svoji volji. To pomeni, da se dijaki 

iščejo in ţelijo ugajati drugim. Ravno v tem obdobju dijaki padejo pod neţelene vplive 

druţbe, ki vodi v prestopništva. Negativne vrstniške izkušnje s sprejetostjo lahko vodijo v 

pomanjkanje samozavesti in samospoštovanja, nemalokrat tudi v socialno izolacijo. Kar 

veliko mladostnikov zaradi debelosti, telesnih hib, srameţljivosti, plahosti ter nezaupanja s 

teţavo navezuje in ohranja stike s sovrstniki (Strniša, 2003 v Cerar, 2007). Moharan Martin in 

Schumacher pravita, da je socialno osamljen mladostnik zaprt vase in ima teţave s 

sodelovanjem v druţbenih aktivnostih, je nezaupljiv v intimnih podatkih, se boji zavrnitve in 

se spopada s teţavami v duševnem zdravju (Cerar, 2007). Mladostniki, ki trpijo za socialno 

anksioznostjo, se zatekajo v virtualni svet (splet), ki jim predstavlja druţbo. Engelberg in 

Sjoeberg (2004, v Cerar, 2007: 296) predvidevata, da imajo osamljeni mladostniki slabše 

razvite socialno-kognitivne veščine, zato več časa namenijo spletu, ker »ostajajo nevidni in le 

opazujejo interakcijo drugih« Številni avtorji so mnenja, da televizijski mediji in svetovni 

splet širijo svoj vpliv in oblikujejo mladostnikovo nastajajočo identiteto (Kink, 2009). 

Steinberg in Morris (2001) sta po več avtorjih (Steinberg 1995; Urberg idr., 1997; Wentzel, 

Caldwell, 1997) preučevala načine, s katerimi vrstniki vplivajo na razvoj adolescenta. 

Ugotovila sta, da vrstniki vplivajo na akademske doseţke in prosocialno vedenje kot tudi na 

problem zlorabe alkohola in drog, kajenja cigaret in prestopništva. Večina mladostnikov je 

pod največjim vplivom vrstnikov v obdobju srednje adolescence. Hartup (1996, v Steinberg, 

Morris, 2001) navaja, da si mladostniki izbirajo prijatelje s podobnim vedenjem in identiteto.  

 

2.3.4 Druţinska samopodoba 

 

Vloga druţine pri oblikovanju mladostnikove samopodobe je zelo velika (Poljšak Škraban, 

2002). Znotraj druţine so za zdrav mladostnikov razvoj odločilnega pomena spoštljivi 

medsebojni odnosi ali vsaj dober odnos otroka z enim od staršev, dober odnos z brati in 

sestrami, realna pričakovanja, skladnost mladostnika z druţinskimi zahtevami in podpora 

staršev (Horvat, 2003; Gomezel, Kobolt, 2012). Juriševič (1997: 66) pravi, da starši vplivajo 
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na posamezne sestavine mladostnikove samopodobe tako, da »etiketirajo njegovo vedenje in 

njegove značilnosti, sporočajo pomembnost posameznih področij udejstvovanja ter določajo 

kriterije za ocenjevanje otrokovih dejavnosti«. Poljšak Škraban (2002) po Olson (1989) 

navaja, da je najbolj stresno obdobje druţine prav v obdobju adolescence, ker v zaznavanju 

odnosov med starši in mladostnikom ni skladnosti. Oboji menijo, da je medsebojna 

komunikacija »skopa in slaba«. Speece (1990, v Hauser Cram idr., 2009) je v raziskavi odkril, 

da večina mladostnikov v času srednješolskega obdobja ţivi pri starših in da jih od tega 75 % 

navaja, da bi raje ţiveli sami, neodvisno od staršev, ker jih ti omejujejo v avtonomiji. Dubas 

in Petersen (1996, v Smetana, Campione Barr, Metzger, 2006) poročata, da se odnosi med 

mladostnikom in njegovimi starši izboljšajo, ko mladi zapustijo dom. Raziskave v zadnjih 30-

ih letih kaţejo, da je skrajna odtujenost od staršev, mladostniško uporništvo in aktivno 

zavračanje vrednot odraslih izjema in ne pravilo. Smetana, Campione Barr in Metzger (2006) 

po drugih raziskovalcih (Collins, Laursen 2004; Steinberg, 1990) navajajo majhen deleţ 

mladostnikov (5–15 %), ki imajo precejšnje teţave v odnosih s starši. V druţinskem krogu 

nastopi po pogostosti in intenzivnosti največ konfliktov med mamo in hčerjo, ker več časa 

preţivita v neposredni interakciji. Steinberg, Silk (2002) sta prepričana, da očetje mladostniku 

nudijo informacijsko in materialno podporo, medtem ko matere zagotavljajo bolj čustveno 

podporo. Število konfliktov in njihova pogostost pojavljanja doseţejo vrh v zgodnji 

adolescenci, nato pa postopoma upadajo, medtem ko se intenzivnost konfliktov povečuje od 

zgodnje do srednje adolescence (Laursen, 1998, v Campione Barr, Metzger, 2006). Steinberg 

in Silk (2002) sta ugotovila, da neustrezen in pomanjkljiv starševski nadzor poveča verjetnost, 

da mladostnik zaide v teţave uporabe drog, opusti šolanje ali pa je njegovo vedenje 

nesocialno.  

Odnos med brati in sestrami je v najstniških letih čustveno nabit s konflikti in tekmovalnostjo 

ter na drugi strani s podporo. Visoka stopnja konfliktnosti v zgodnji adolescenci se postopoma 

zniţuje in v pozni adolescenci, ko mladostniki širijo svoje odnose zunaj druţine, postanejo 

bratski odnosi zrelejši in bolj podprti (Hetherington idr., 1999, v Steinberg, Morris, 2001). 

Precej raziskav kaţe, da je kakovost razmerja mladostnika s starši odvisna od odnosov med 

brati in sestrami (Brody idr., 1994, v Steinberg, Morris, 2001). Starejši sorojenci se v odnosu 

z mlajšimi dojemajo za bolj dominantne in bolj vzgojljive, medtem ko mlajši starejše bolj 

občudujejo, iščejo njihovo bliţino in varnost (Furman, Buhrmester, 1992, v Smetana, 

Campione Barr, Metzger, 2006). Po teoriji socialnega učenja so starejši zgledni model 

mlajšim bratom in sestram. Raziskave kaţejo, da so ti lahko učinkoviti samo, če jih mlajši 
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sorojenci zaznavajo kot simpatične in si ţelijo biti v njihovih krogih ter se od njih učiti 

(Whiteman, Buchanan, 2002, v Smetana, Campione Barr, Metzger, 2006). Pozitivni odnosi 

med brati in sestrami prispevajo k učni uspešnosti, druţabnosti, samostojnosti in k 

samospoštovanju. Hkrati sorojenci vplivajo na razvoj problematičnega vedenja, kot sta 

uporaba drog in antisocialno vedenje. Pomembno vlogo imajo tudi pogledi staršev na otroka. 

Neenako obravnavanje otrok lahko ustvarja konfliktne odnose med brati in sestrami, kar je 

povezano s problematičnim vedenjem, kot sta depresija in antisocialno vedenje (Reiss idr., 

1995, v Steinberg, Morris, 2001).  

Tudi ekonomsko-socialni status druţine ima vpliv na samopodobo mladostnika (Kobolt, 

1997). Košak Babuder (2006) meni, da so otroci iz revnih druţin učno slabši in se pogosto 

soočajo s socialno izključenostjo. V raziskavi je primerjala otroke četrtih razredov, ki so se 

razlikovali po socialno-ekonomskem statusu (kot kriterij revščine je bila upoštevana 

regresirana prehrana) in glede na izobrazbeno raven staršev. Ugotovila je, da je pri otrocih iz 

druţin z niţjim socialno-ekonomskim statusom statistično niţja samopodoba kot pri otrocih 

staršev z višjim socialno-ekonomskim statusom. Avtorica domneva, da niţja samopodoba 

revnejših otrok izhaja iz njihove primerjave z drugimi učno bolj uspešnimi, iz pomanjkanja 

učnih pripomočkov, slabših in manj modnih oblačil, nesprejetosti od sošolcev. Tudi Flere idr. 

(2009) so s slovenskimi dijaki drugih letnikov poklicnih, srednjih strokovnih šol in gimnazij 

izvedli raziskavo in ugotovili, da je povezanost med druţbenim poloţajem druţine in učnim 

uspehom izrazita. Vpliv poloţaja druţine je bolj značilen pri fantih, ki imajo slabši splošni 

učni uspeh. Vendar pa avtorji ugotavljajo, da ekonomsko stanje druţine ni neposredno 

povezano s šolsko uspešnostjo, medtem ko je izobrazba staršev visoko v korelaciji z njo. 

Kljub temu so številni raziskovalci (Considine, Zapala, 2003; Suzuki, Valencia, 1997; Kinard, 

2001, v Flere idr., 2009) mnenja, da lahko starši kljub slabi izobrazbi in nizkemu dohodku z 

zanimanjem in spodbujanjem otroka pri šolskemu delu posredno vplivajo na otrokov odnos 

do šole in na oblikovanje njegove samopodobe (Wiggins, Schatz, 1994, v Flere idr., 2009). 

Considine in Zapala pravita, da je neenakost v šolski uspešnosti mogoče »nevtralizirati« 

znotraj druţine, saj je »enako pomembno, kaj druţina počne, kot to, kaj druţina ima« (Flere 

idr., 2009: 28). 
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2.3.5 Emocionalna samopodoba 

 

V obdobju adolescence je čustvena avtonomija pomembno povezana s procesom postopnega 

ločevanja mladostnika od staršev. Stopnja čustvene samostojnosti je odvisna od kakovosti 

odnosov med mladostnikom in njegovimi starši. Številni avtorji (Turner idr., 1991; Papini, 

Roggman, 1992; Feiring, Lewis, 1993, v Beyers, Gossens, 1999) ugotavljajo, da mladostniki 

iz manj povezanih druţin hitreje razvijejo čustveno avtonomnost, vendar so bolj nagnjeni k 

depresivnosti in imajo niţjo stopnjo samospoštovanja. Pubertetno zorenje je pri dekletih 

hitrejše kot pri fantih in pomembno vpliva na čustveno oddaljevanje od staršev. Dekleta 

dosegajo višjo stopnjo čustvene avtonomije, ki je v pozitivni korelaciji s količino notranjih 

stisk in nanje deluje kot stresna izkušnja.  

 

Giles in Maltby (2004) sta raziskala vpliv medijev na mladostnikovo čustveno osamosvajanje 

od staršev. Prišla sta do ugotovitev, da visoka povezanost z vrstniki in veliko medijsko 

zanimanje zniţujeta mladostnikovo navezanost na starše. Številne medijske osebnosti 

pomembno vplivajo na mladostnike in prevzamejo vloge, ki so jih predhodno imeli starši. 

Boon in Lomore (2001, v Giles, Maltby, 2004) pravita, da kar 75 % odraslih mladih navaja, 

da medijske osebnosti v nekem razvojnem obdobju kot njihovi vzorniki pomembno vplivajo 

na oblikovanje stališč in prepričanj. Večja uporaba medijev v obdobju kritične faze razvoja 

identitete, ki je označena kot odmik od identifikacije s starši, nakazuje, da mladostnik več 

časa preţivi sam v svoji sobi (Cramer, 2001, v Giles, Maltby, 2004). Osebni faktor, kot je 

identifikacija z medijsko osebnostjo, je bolj značilen za mladostnike iz manj povezanih druţin 

in za tiste, ki so socialno osamljeni ali izolirani in nimajo razvitih socialnih veščin.  

 

Veliko avtorjev (Boţič, 2002; Beyers, Goossens, 1999) povezuje emocije z mišljenjem in 

motivacijo. Čustveno stanje vpliva na miselne procese in učenje (Boţič, 2002). Pozitivna 

čustva ugodno vplivajo na miselne procese, nasprotno pa negativna zavirajo učne in socialne 

aktivnosti. Nastale učne teţave in šolski neuspeh še dodatno povečujejo število negativnih 

emocij, kar predstavlja tveganje za otrokovo duševno zdravje. 
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2.4 MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Človek se skozi zaporedna razvojna obdobja, ki sledijo znanim in predvidljivim zakonitostim, 

spreminja na različnih področjih (telesno, spoznavno, čustveno, osebnostno in socialno). 

Razvoj lahko delno upočasnijo ali popolnoma zaustavijo dejavniki zunanjega ali notranjega 

okolja, ki so povod za nastanek motenj v duševnem razvoju (v nadaljevanju MDR) (Kodrič, 

2010). Osebe z MDR sledijo istim razvojnim zakonitostim kot vsi ostali (Tomori, 1999; 

Kastelic, 2005; Kodrič, 2010), le da njihov razvoj v otroštvu ne poteka enakomerno, različne 

faze razvoja se lahko pojavljajo sočasno (npr. istočasno se lahko pojavijo govor in prvi 

koraki), opazna so tudi odstopanja različnih stopenj. Psihofizične sposobnosti, kot so 

motorika, mišljenje, občutenja, govor in socialne oblike vedenja, so upočasnjene in zaostajajo 

za kronološko starostjo. Kasneje, v odraslosti, se največ teţav pojavlja na področju delovnega 

usposabljanja in vključevanja v delo ter v širšo druţbeno okolje, pri katerem se teţave 

stopnjujejo s stopnjo motnje (Kastelic, 2005). 

V svetu ni enotno določene definicije, ki bi zajela vse kriterije, kateri opišejo značilnosti oseb 

z MDR. Ameriško zdruţenje za intelektualne in razvojne motnje (AAIDD, 2012) določa tri 

temeljne diagnostične kriterije, ki definirajo MDR:  

 motnja odraţa resnejše omejitve v delovanju posameznika, ki so nastale pred 18. 

letom starosti; 

 stopnja intelektualnega delovanja (IQ) je pod 70–75; 

 resnejše omejitve na dveh ali več adaptivnih področjih delovanja. 

Pri nas Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS, št. 58/2011) v 2. členu 

opredeli otroke z MDR kot otroke s posebnimi potrebami. Kriteriji za opredelitev vrste in 

stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi potrebami definirajo MDR kot 

»nevrološko pogojeno razvojno motnjo«, ki se pojavi pred osemnajstim letom starosti in se 

kaţe v zniţanih intelektualnih sposobnostih ter v teţavah prilagajanja 

(www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimi-potrebami.pdf.).  

Danes se večina znanstvenikov zaveda neustreznosti naziva »motnja v duševnem razvoju«, ki 

pri teh osebah in njihovih svojcih povzroča veliko stigmo (Lindsey, 2003), saj manj poučenim 

pušča nejasna in napačna sklepanja, kot je npr.: »MDR je duševna bolezen.« Tomori (1999) 

pravi, da MDR ni duševna bolezen, temveč je ena od znakov prizadetosti osrednjega 

centralnega ţivčevja in je lahko posledica različnih patoloških dejavnikov, ki zmotijo razvoj. 
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Snell idr. (2009) navajajo, da kar v tretjini primerov ni ugotovljenih vzrokov za nastanek 

motnje, so pa za pojav odgovorni: 

 biološki dejavniki (dedne motnje, anomalija enega gena ali različne kromosomske 

spremembe, prirojene metabolične motnje, virusne in druge okuţbe matere, zdravila, 

alkohol ali druge psihoaktivne snovi, ki jih mati uţiva v času nosečnosti, poškodbe in 

zapleti ob porodu, prezgodnji porod, prenizka porodna teţa, poškodbe glave, 

zastrupitve in okuţbe osrednjega ţivčevja); 

  psihosocialni dejavniki (revščina in alkoholizem v druţini, pomanjkanje ustreznih 

spodbud za razvoj otrokovih jezikovnih, socialnih in prilagoditvenih sposobnosti); 

 prepletanje bioloških in psihosocialnih dejavnikov. 

 

Zniţane intelektualne sposobnosti so tiste, ki v največji meri označujejo MDR. Teţave na 

kognitivnem področju se kaţejo v »zniţanih sposobnostih učenja, abstraktnega mišljenja, 

presojanja, sklepanja in reševanja problemov« (www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-

posebnimi-potrebami.pdf). Opara (2009) pravi, da se teţave pojavljajo tudi pri pozornosti in 

motivaciji, predvsem, kadar so v vlogi višji kognitivni procesi, katerim posamezniki ne 

zmorejo slediti. 

Stopnjo MDR ocenjujemo s klinično psihološkim pregledom (Kodrič, 2010). Splošne 

intelektualne sposobnosti morajo biti ocenjene z vsaj enim od standardiziranih psihometričnih 

testov. Vendar pa stopnjo motnje ne opredelimo le na podlagi IQ rezultata, temveč tudi na 

podlagi ocene duševnega delovanja, socialnih, osebnih in vedenjskih značilnosti 

(www.zrss.si/pdf/Kriteriji-motenj-otrok-s-posebnimi-potrebami.pdf).  

DSM-IV-TR (APA, 2000) opredeli štiri stopnje resnosti intelektualne prizadetosti:   

 laţja motnja v duševnem razvoju (IQ 55–70); 

 zmerna motnja v duševnem razvoju (IQ 35–40 do pribliţno 50–55); 

 teţja motnja v duševnem razvoju (IQ 20–25 do pribliţno 35–40) ; 

 teţka motnja v duševnem razvoju (IQ pod 20–25). 

Danes je po priporočilih AAIDD (2012) vedno manjši poudarek na stopnji motnje in vedno 

večji glede na natančnost opisa področij, kjer posameznik potrebuje dodatno podporo, ki je 

lahko stalna, razširjena, občasna ali omejena. 
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2.4.1 LAŢJA MOTNJA V DUŠEVNEM RAZVOJU 

 

Najpogostejši kriteriji za diagnosticiranje oseb z laţjo motnjo v duševnem razvoju (v 

nadaljevanju LMDR) so nizke intelektualne sposobnosti, nizka stopnja ustreznosti socialnega 

vedenja ter pogosta prisotnost vedenjskih teţav (Kocjan Hercigonja, 2000, v Colnerič, 

Zupančič, 2005). Diagnostični in statistični priročnik DSM-IV-TR (APA, 2000) določa, da 

imajo osebe z LMDR inteligenčni količnik (IQ) od 50 oz. 55 do 70. Za starše otrok z LMDR 

je značilna niţja raven intelektualnih sposobnosti, za katere Plomin (1997, v Colnerič, 

Zupančič, 2005) meni, da se prenašajo na potomce. Termin LMDR vključuje manj 

kognitivnih primanjkljajev kot pri osebah z zmerno, teţjo ali teţko MDR, vendar zato ni nič 

manj manjših problemov v njihovem vsakdanjem ţivljenju. Razlike z zdravo populacijo so 

vidne na ţivljenjskih področjih kot so delo, dohodek in socialno ţivljenje. 

 

2.4.1.1 Osebne značilnosti mladostnikov z LMDR 

 

Populacija z LMDR je najštevilčnejša, saj predstavlja med 80 % in 90 % vseh posameznikov 

z MDR (Snell idr., 2009; Penner, Lopez, 2014). Mladostniki z LMDR se po svojem videzu in 

splošnem zunanjem vtisu ne razlikujejo bistveno od zdravih vrstnikov (Johnston, Sinclair, 

1999; Snell idr., 2009). Poskušajo se vključevati v različne aktivnosti, ki so sestavni del 

ţivljenja zdravih oseb, ki pa brez ustreznih oblik pomoči pogosto postanejo ovira 

(Garaigordobil, Pérez, 2007). Tomori (1999: 308) pravi, da se pri tem izpostavljajo različnim 

»preizkušnjam, stresom in potrebam po prilagoditvi, ki pa jih največkrat ne obvladujejo tako 

kot inteligenčno sposobnejši«. Etiologija mladostnikov z LMDR je heterogena in lahko izvira 

iz različnih vzrokov, vključno z okoljskimi dejavniki (Donohue, 2008). 

 

Do sedaj je bilo izvedenih malo raziskav o osebnostnih lastnostih mladostnikov z LMDR 

(Colnerič, Zupančič, 2005; Colnerič , Zupančič, 2010). Avtorici sta osebnostne poteze 

mladostnikov prikazali s perspektive staršev in ugotovili, da je imel preučevan vzorec 

mladostnikov z MDR močnejše izraţena manj zaţelena področja osebnostnih potez  

(odrekljivost, antagonizem, socialna plašnost, boječnost/negotovost, negativno čustvovanje) 

in manj izraţena zaţelena področja (inteligentnost, usmerjenost k doseţku, organiziranost, 

druţabnost, ugodljivost). Med spoloma so pri fantih močneje izraţene oblike 

nesprejemljivosti (antagonizem, močna volja, negativno čustvovanje) in višje ravni dejavnosti 

(Colnerič, Zupančič, 2007). Pri obeh spolih je značilno vedenje, ki je pogosto odraz nerealne 
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ocene lastnih sposobnosti (Kastelic, 2005). Problemske situacije pogosto ne zmorejo reševati 

sami in so odvisni od pomoči drugih. Prav tako imajo teţave s samoodločanjem, ki je 

pomemben napovedovalec učne uspešnosti, hkrati pa je tudi ključni element za uspešen 

prehod v odraslost. Dvaindvajset ameriških srednješolcev z LMDR je bilo vključenih v 

intervencijski program s poudarkom učenja načrtovanja šolskega dela, reševanja problemov in 

samonadzorom s cilji spodbujanja k samostojnemu učenju. Rezultati so pokazali, da so se 

dijakom, ki so sodelovali v intervenciji, znatno povečalo njihovo znanje in spretnosti na 

področju učenja (Palmer idr., 2004, v Donohue, 2008). Wehmeyer in Garner (2003, v Cooney 

idr., 2006) poročata, da avtonomija močno vpliva na stopnjo samoodločanja, ki močno 

korelira z mladostnikovim samodojemanjem in njegovim počutjem. Raziskovalci (Wehmeyer,  

Palmer, 2003, v Jones, 2009) so odkrili, da samostojnejši mladostniki z LMDR po zaključku 

srednješolskega izobraţevanja najdejo prvo zaposlitev ţe v obdobju enega leta. 

 

2.4.1.2 Vedenjske značilnosti mladostnikov z LMDR 

 

Vedenjske značilnosti in način ţivljenja so med mladostniki z LMDR kar precej podobni 

populaciji mladostnikov z intelektualnimi omejitvami, katerih IQ se giblje med 70 in 85 

(Snell idr., 2009; Arvidsson, 2013). Lindblad (2013) po različnih avtorjih (Dekker idr., 2002) 

navaja, da so mladostniki z LMDR socialno manj prilagojeni in bolj agresivni od zdravih 

vrstnikov. Einfeld in Tonge (1996, v Arvidsson, 2013) povzemata, da so neustrezna vedenja, 

kot so moteče in antisocialno obnašanje, čustvene motnje in depresija, pogostejši dejavniki pri 

mladostnikih z LMDR kot pri vrstnikih z zmerno in teţjo MDR. Ruiter idr. (2007, v Hauser 

Cram idr., 2009) so ugotovili, da so imeli otroci z MDR v primerjavi z zdravimi vrstniki več 

teţav z agresijo in pozornostjo v vseh starostih obdobjih, katerih vedenjske teţave so se v 

adolescenci omilile, nasprotno so se povečale teţave v socialnem prilagajanju. Vedenjske 

teţave so bile izrazitejše pri mladostnikih z laţjo MDR iz druţin z nizkim socialno-

ekonomskim statusom, kot pri tistih s hujšimi motnjami v duševnem razvoju. Čeprav je 

verjetnost vedenjskih teţav večja pri mladostnikih z LMDR, več kot polovica teh ne kaţe 

visoke ravni problematičnih vedenj (Emerson, Robertson, Wood, 2005, v Hauser Cram idr., 

2009). Razlike v pogostosti pojavljanja vedenjskih teţav se kaţejo tudi glede na izvor MDR. 

Številni avtorji (Gunn, Cuskelly, 1991; Houser Cram idr., 2001, v Colarič, Zupančič, 2007) 

menijo, da otroci in mladostniki z Downovim sindromom manj pogosto izraţajo agresijo kot 

drugi vrstniki z MDR. Colarič in Zupančič (2007) sta s preučevanjem socialnega vedenja 

slovenskih otrok in mladostnikov z LMDR, starih od 9 do 17 let, ugotovili, da se s starostjo 
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učencev poveča njihova strpnost v šolskem razredu, postanejo bolj mirni v odnosu do 

sošolcev in sodelovalni z učitelji. Tovrstno vedenje mladostnikov z LMDR je primerljivo s 

kronološko mlajšimi zdravimi mladostniki. Dekleta z LMDR so na področjih čustvenega 

izraţanja in interakcije z vrstniki ocenjene višje kot fantje, razen na lestvici samostojnost – 

odvisnost v interakciji z odraslimi. 

 

2.4.1.3 Pojav duševnih motenj pri mladostnikih z LMDR 

 

Pojavnost duševnih motenj je pri mladostnikih z MDR višja kot pri zdravih vrstnikih 

(Borthwick Duffy, 1994 v Garaigordobil, Pérez, 2007). Emerson in Hatton (2007) sta v 

vzorcu britanskih mladostnikov brez in z MDR odkrila, da je prevalenca različnih motenj v 

duševnem zdravju bistveno niţja pri zdravih mladostnikih (8 %) v primerjavi z mladostniki z 

motnjami v duševnem razvoju (36 %). Slednji kaţejo višjo pojavnost anksioznih motenj 

(Masi idr., 1999, v Garaigordobil, Pérez, 2007), osebnostnih motenj (Hurley, Folstein, Lam, 

2003, v Garaigordobil, Pérez, 2007), depresivnih motenj in shizofrenije (Lunsky, 2003, v 

Garaigordobil, Pérez, 2007). Med duševnimi motnjami se zlasti pri ţenskah v obdobju 

adolescence najpogosteje pojavljata depresija in shizofrenija (Hauser Cram idr., 2009). 

Garaigordobil in Pérez (2007) ugotavljata, da je za osebe z LMDR z diagnostičnega in 

terapevtskega vidika zelo slabo poskrbljeno, saj je ta populacija najbolj spregledana.  

 

Prevalenca depresije je pri mladostnikih z MDR višja kot pri zdravih vrstnikih (Douma idr., 

2006, v Kiddle, Dagnan, 2011). Tveganje za pojav depresije je večje pri ţenskah z MDR in je 

povezano z biološkimi spremembami v puberteti (Lunsky, 2003, v Kiddle, Dagnan, 2011). 

Raziskava Zion in Jenvey (2006, v Kiddle, Dagnan, 2011), ki sta preučevala temperament 

mladostnikov z MDR, kaţe visoko stopnjo negativnega razpoloţenja in nizko stopnjo 

druţabnosti, kar poveča tveganje za pojav depresije in anksioznosti v zgodnji adolescenci. 

Raziskave so potrdile tudi genetsko povezavo z depresijo predvsem pri osebah z Downovim 

sindromom, pri katerih depresija narašča v obdobju adolescence (Dykens, 2000, v Kiddle, 

Dagnan, 2011). Kognitivni negativni ţivljenjski dogodki (stresorji) so povod za razvoj 

depresije, ki se s starostjo povečuje. Dokazano je, da se mladostniki z LMDR zavedajo 

druţbene stigme in negativnih socialnih posledic njihove invalidnosti (Szivos, 1993; Kiddle, 

Dagnan, 2011).  
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Anksiozne motnje so ena izmed najpogostejših motenj pri osebah z MDR. Pojavnost vseh vrst 

anksioznih motenj je pri osebah z MDR pogostejša kot pri splošni populaciji. Tesnobnega 

stanja osebe z MDR pogosto ne znajo pojasniti tudi zaradi zniţanih komunikacijskih 

sposobnosti, zato stiske manifestirajo v obliki agresije ali drugih vedenjskih motenj. Številni 

raziskovalci menijo, da so prav osebe z MDR najbolj izpostavljene spolnim zlorabam in 

zanemarjanjem. Prav tako je ta populacija bolj ranljiva za moteče učinke travm kot splošna 

populacija, saj številni posamezniki ne zmorejo opisati travmatičnih dogodkov, ki so se 

zgodili v njihovem ţivljenju, jih pa izraţajo v obliki drugih motenj (Putnam, 2009). 

 

 

2.4.1.4 Telesne značilnosti mladostnikov z LMDR 

 

V času adolescence so finomotorične spretnosti, telesni videz in gibalne sposobnosti zelo 

cenjene in so pomembni dejavniki pri oceni priljubljenosti med vrstniki. Filipčič, Strel in 

Rogelj (2008) so spremljali antropometrične značilnosti ter motorične sposobnosti učencev in 

učenk z LMDR, starih med 8 in 15 let. Ugotovili so, da so ti za zdravimi vrstniki zaostali v 

rasti, medtem ko v telesni teţi ni bilo opaziti velikih odstopanj. Tudi več tujih avtorjev 

(Murphy idr., 1992; Bégarie idr., 2011) navaja, da med osnovnošolsko in srednješolsko 

mladino z LMDR v primerjavi z zdravimi vrstniki, glede na spol in starost, ni razlik v ITM in 

v deleţu telesnih maščob. Johnston in Sinclair (1999) sta raziskovali zaznavanje telesne 

privlačnosti in vpliv telesnih sposobnosti na samopodobo pri osnovnošolskih otrocih z LMDR 

ter jih primerjali z enako starimi zdravimi vrstniki. Ugotovili sta, da zmanjšane telesne 

sposobnosti ne vplivajo na telesno samopodobo otrok z LMDR, poleg tega so se učenci 

ocenili kot telesno privlačne. Avtorici kljub temu, da nista našli nobenih razlik med obema 

preučevanima skupinama, menita, da otroci z LMDR niţje dojemajo svoje sposobnosti in jih 

manj realno ocenjujejo kot zdravi vrstniki. Več avtorjev (Burack, Hodapp, Zogler, 1998; Levy 

Schiff, Kedem, Sevilla, 1990, v Zlatečan, 2014) navaja, da tudi starejši mladostniki z LMDR 

manj jasno definirajo doţivljanje telesne samopodobe. 

 

2.4.1.5 Druţina mladostnika z LMDR 

 

Druţina zavzema pomembno vlogo pri razvoju in funkcioniranju mladostnika z MDR (Hauser 

Cram idr., 2009). Večina mladostnikov z MDR poroča, da ima močne in pozitivne odnose s 

svojimi starši. Od zdravih bratov in sester se razlikujejo po tem, da prejemajo veliko več 

starševske pozornosti. Izrazita pozornost in visoka raven zaščite omejujeta mladostnika v 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=B%C3%A9garie%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21443825
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avtonomiji, hkrati pa sta lahko tudi odziv na njegove potrebe. Raziskava Dixon in Reddacliff 

(2001, v Hauser Cram idr., 2009) je pokazala, da zaščitno vedenje staršev, ki pa ni pretirano, 

pozitivno vpliva na mladostnikovo vedenje, saj kasneje v odraslosti vodi v uspešnejše 

zaposlovanje. Na drugi strani pa ţelja po neodvisnosti lahko povzroči konflikt med starši in 

mladostnikom (Hollins, Sinason, 2000, v Kiddle, Dagnan, 2011). Bauman (2004) po drugih 

avtorjih (Kazak, Wilcox, 1984; Harris, 1994) navaja, da so starši otrok z MDR pogosto 

predmet stigmatizacije in socialne izolacije, saj ima druţba kot celota še vedno nizko stopnjo 

tolerance do drugačnosti. Po besedah Kazak in Wilcox starši izraţajo zaskrbljenost zaradi 

prevelike pozornosti, časa in energije, ki jo namenjajo otroku s posebnimi potrebami, medtem 

ko ostali bratje in sestre kaţejo občutja zanemarjenja ali ljubosumja. 

 

Mnenja o prisotnem druţinskem stresu zaradi otroka z MDR so deljena. Raziskave kaţejo, da 

gredo druţine, ko izvejo za otrokovo motnjo, skozi faze ţalovanja. Še posebej so stresna in 

ţalostna obdobja ob razvojnih mejnikih, ko začne otrok hoditi in govoriti ter ko začne in 

zaključi šolanje (Beckman, 1983; Cherry, 1989; Rimmerman, Duvdevani, 1996; Winkler, 

1981, v Bauman, 2004;). Čustvena nihanja pri mladostnikih nastopijo v obdobju adolescence, 

ker ti svojo motnjo povezujejo s socialno izolacijo (Turnbull idr., 1986, v Hauser Cram idr., 

2009). V tem obdobju so za druţino mladostnika z LMDR lahko stresni tudi načrtovanje 

preţivljanja prostega časa, vprašanja v zvezi s spolnostjo, izobraţevanjem in zaposlovanjem. 

Medtem ko določeni avtorji (Crnic, Friedrich Greenberg, 1983; Stoneman,  Brody, 1990, v 

Bauman, 2004) navajajo povečano raven depresije in drugih psihosocialnih motenj, drugi 

avtorji (Bristol, Gallagher,  Schopler, 1988; Goldberg idr., 1986, v Bauman, 2004) ne 

podpirajo teh trditev, saj menijo, da se starši otrok z motnjami ne razlikujejo od drugih skupin 

staršev v ravneh depresije. 

 

Dyson (1997, v Bauman, 2004) je v študiji primerjal očete in matere šoloobveznih otrok z 

MDR ter jih primerjal s starši zdravih otrok glede  stresa, druţinske usklajenosti in socialne 

podpore. Dysona je zanimalo, ali očetje doţivljajo motnjo otroka enako kot matere. 

Predvideval je, da so matere bolj obremenjene z otrokovo motnjo kot očetje. V raziskavi je 

sodelovalo 30 staršev otrok z motnjami v razvoju in 32 staršev zdravih otrok. Predhodne 

raziskave so poročale, da so bili očetje manj pod stresom, domnevno zaradi manjše udeleţbe 

v vlogi vzgojitelja otrok. Dyson je ugotovil, da ni razlik v stopnjah stresa med očeti in 

materami. Vendar pa je bil zaznan stres v zvezi z vzgojo otrok bistveno višji za druţine otrok 

s posebnimi potrebami. Te druţine tudi izraţajo večji pesimizem glede otrokove prihodnosti. 
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Druţine, ki so socialno-ekonomsko bolje podprte, doţivljajo manj stresa in so bolj druţinsko 

usklajene. Ugotovitve kaţejo tudi, da so dobri druţinski odnosi povezani z manj stresa.  

Krauss in Soda (2001, v Hauser Cram idr., 2009) opaţata, da so odnosi med posameznikom s 

posebnimi potrebami in njegovimi brati ter sestrami drugačni od odnosov med zdravimi brati 

in sestrami, saj je prisotne več empatije in čustvene opore skozi vsa razvojna obdobja, 

vključno z adolescenco. Večja ko je stopnja prizadetosti, višja je čustvena opora (Kersh, 2007, 

v Hauser Cram idr., 2009). Prav tako bratje oz. sestre posameznikov s posebnimi potrebami 

priznavajo, da so bolj potrpeţljivi, strpni, sprejemljivi do drugačnosti in da jim zdravje ter 

druţina veliko pomenita. Metaanalizna študija je pokazala, da je anksioznost pri bratih oz. 

sestrah tesno povezana z občutki odgovornosti do brata oz. sestre s posebnimi potrebami 

(Rossiter, Sharpe, 2001, v Hauser Cram idr., 2009). Stopnja konfliktov med posameznikom s 

posebnimi potrebami in brati oz. sestrami je razmeroma nizka (Cuskelly, Gunn, 2003; 

Eisenberg idr., 1998; Fisman idr., 2000; Kaminsky, Dewey, 2001; McHale, Gamble, 1989; 

Roeyers, Mycke, 1995, v Hauser Cram, idr., 2009). Nizozemska študija je pokazala, da kar 75 

% anketiranih mladostnikov izraţa zaskrbljenost glede prihodnosti in zdravstvenega stanja 

brata oz. sestre s posebnimi potrebami (Loots, 2000, v Hauser Cram idr., 2009). 

 

2.4.1.6 Vpliv socialno-ekonomskega stanja druţine na mladostnika z LMDR 

 

Mnenja različnih avtorjev o vplivih socialno-ekonomskega stanja druţine na mladostnika z 

LMDR so deljena. Gladović (2011) pravi, da na osebno oblikovanje mladostnika socialno-

ekonomsko stanje druţine nima pretirano velikega vpliva, temveč ga imajo razumevanje, 

vzgoja, strpnost in vlaganje truda v druţini. Številni domači avtorji (Flere idr., 2009; Kavkler 

idr., 2010) menijo drugače. Po njihovem mnenju revščina omejuje otrokove komunikacijske 

sposobnosti in spretnosti socialnega vključevanja ter vpliva na teţave pri učenju, ki se iz leta 

v leto šolanja stopnjujejo. Na Švedskem Lindblad (2013) povzema ugotovitve več avtorjev 

(Strømme, Magnus, 2000; Emerson, Hatton, 2007; Sidebotham idr., 2006), ki pravijo, da je 

pojav LMDR povezan s socialnimi in okoljskimi dejavniki tveganja. Druţine otrok z LMDR 

so bolj izpostavljene negativnim ţivljenjskim dogodkom, nizki stopnji zaposlenosti, več je 

revščine. Švedske raziskave so pokazale, da je socialno-ekonomski poloţaj niţji med starši 

otrok z LMDR kot med starši otrok z zmernimi in teţjimi MDR. Socialno-ekonomsko 

prikrajšana ţenska ima petkrat večje tveganje, da bo njen otrok diagnosticiran za laţjo ali 

zmerno MDR. Prav tako je revščina v pomembni povezavi z zanemarjanjem in zlorabo otrok. 

Lujinović (2004) meni, da je revščina neredko vzrok prešolanja otroka iz redne osnovne šole 
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v šolo s prilagojenim programom. Z raziskavo, ki jo je izvedla na Ravnah na Koroškem, je 

ugotovila, da obstaja povezava med brezposelnostjo staršev in prešolanjem otrok na osnovno 

šolo s prilagojenim programom. V študiji primerov prešolanih otrok v prilagojen program je 

odkrila, da so glavni dejavniki za razvoj učne neuspešnosti alkoholizem staršev in teţave v 

druţini, kot so revščina ter kronične bolezni. Lujinović v nadaljevanju razmišlja, da ima 

osnovna šola s prilagojenim programom pomembno »terapevtsko vlogo v smislu 

opogumljanja za ţivljenje«, saj je prilagojena učencem oz. staršem teh otrok, ki se bojujejo z 

revščino. 

 

2.4.1.7 Socialna vključenost mladostnikov z LMDR 

 

Mladostniki z LMDR zaradi svojih značilnosti v psihosocialnem delovanju predstavljajo 

večja tveganja za razvoj teţav na področju socialne prilagojenosti. Ta populacija je deleţna 

manj pobud pri vključevanju v socialne mreţe, v ozadju so tudi glede priljubljenosti med 

vrstniki, kar vodi v večjo socialno izolacijo. Kobolt (1997) pravi, da je mladostnikov poloţaj 

v druţbenem kontekstu oviran tudi zaradi niţje izobrazbene ravni druţine in njenega manj 

ugodnega materialnega stanja. Obstaja nekaj tujih študij v katerih Hauser Cram idr. (2009) po 

drugih avtorjih (Zetlin, Murtaugh, 1988; Heiman, 2000) opozarjajo na zapostavljenost 

mladostnikov z MDR pri vključevanju v socialne mreţe. Ta ranljiva skupina mladostnikov 

nima le manj prijateljev, ampak so ti prijatelji povečini njihovi sorodniki. Zmoţnosti 

prijateljevanja te obrobne skupine so manj stabilne in bolj konfliktne. Heiman navaja trikrat 

do štirikrat višjo raven občutkov osamljenosti mladostnikov z MDR v primerjavi z vrstniki 

brez posebnih potreb. Osebne značilnosti mladih z LMDR so povezane z njihovo ranljivostjo 

(Guralnick, 2005, v Jones, 2009). V adolescenci je prepoznavanje in zavedanje razlik med 

njimi in zdravimi vrstniki še izrazitejše, kar lahko povzroči občutja negotovosti, nemoči, 

manjvrednosti, frustracij in izoliranosti (Evans, 1998; Rowitz, 1988; Zetlin, Turner, 1985, v 

Jones, 2009). Raziskave kaţejo, da je višja stopnja socialne podpore povezana z večjo 

samozavestjo mladostnikov z LMDR, nasprotno je nizka stopnja socialne podpore povezana z 

depresijo in visoko stopnjo zaznane stigmatizacije (Reiss, Benson, 1985; Felson, 1993, v 

Jones, 2009). Harter (1985, v Jones, 2009) navaja štiri vire podpore za otroke in mladostnike: 

starši, učitelji, sošolci, in tesni prijatelji. Pri tem poudarja, da so starši in sošolci pomembnejši 

vir podpore kot sta učitelj in tesen prijatelj. Po besedah Eisenhower, Baker in Blacher (2007, 

v Jones, 2009) so številni učitelji poročali, da so imeli dijaki z LMDR več vedenjskih teţav in 
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posledično slabše odnose z učitelji kot dijaki brez posebnih potreb. Tudi dijaki z LMDR so 

poročali o večjem nezadovoljstvu in slabi povezanosti z učitelji. 

 

V rednih oddelkih so učenci s posebnimi potrebami slabše integrirani in imajo med sošolci 

manjši vpliv. Tudi socialna samopodoba nakazuje, da teţje navezujejo prijateljstva in imajo 

slabše odnose z vrstniki. Njihova socialna izoliranost lahko kasneje vodi v teţave 

vključevanja v širšo druţbo (Gresham, Macmillan, 1997, v Popovicia in Buic Belciu, 2013). 

Učenci z LMDR, ki so sprejeti s strani sošolcev, so mnogo bolj druţabni in pripravljeni 

sodelovati pri različnih dejavnostih kot učenci, ki s strani vrstnikov niso sprejeti (Mash, 

Wolfe, 2002, v Colnerič, Zupančič, 2007). Cooney idr. (2006) poudarjajo, da socialne 

izkušnje mladostnikov z LMDR segajo izven šolskega okolja, le-te pa jim omogočajo realni 

vpogled in samooceno lastnih sposobnosti. Škotska raziskava 63 dijakov z LMDR, starih od 

15–17 let, je pokazala, da sta obe skupini mladostnikov z LMDR, integrirani v redni program 

in vključeni v specialne ustanove, izven šolskega okolja v enaki meri doţivljali stigme. 

Preučevani so navajali, da so jih zdravi vrstniki zasmehovali, se iz njih norčevali in jih 

izključevali iz skupin. Raziskava je tudi pokazala, da so imeli integrirani v rednem šolskem 

programu veliko teţav s sprejetostjo med zdrave vrstnike, medtem ko vrstniki v specialnih 

ustanovah stigmatiziranja niso zaznali (Cooney idr., 2006). 

 

2.4.1.8 Izobraţevanje mladostnikov z LMDR 

 

Jerusalem (1993, v Hauser Cram idr., 2009) poudarja pomembnost obdobja pri prehodu iz 

osnovne v srednjo šolo za oblikovanje mladostnikove samopodobe. Predvsem socialna 

sprejetost ob prihodu v razred je za mladostnika s posebnimi potrebami izrednega pomena in 

v času šolanja pomembno vpliva na učno uspešnost (McDougall idr., 2004, v Majcen, 2013). 

Heterogenost skupin, ki je značilna za osnovnošolsko populacijo, se v srednješolskem 

izobraţevanju razcepi. Razred postane bolj homogen, saj ga oblikuje skupina mladostnikov, 

ki so si po sposobnostih in znanjih bolj podobni. Pri prehodu na srednjo šolo se morajo 

mladostniki prilagoditi na novo učno okolje, nove sošolce in prijatelje, predvsem pa na 

zahteve, ki so lahko za posameznike naporne in stresne. Kavkler (2002) meni, da so zakonsko 

opredeljene oblike pomoči osebam s posebnimi potrebami usmerjene v zmanjševanje 

diskriminacije pri izobraţevanju, ker ta pogojuje socialno izključevanje. Brantley, Huebner in 

Nagle (2002) so pri srednješolcih raziskovali zadovoljstvo s seboj pri vključevanju v 

srednješolski učni proces. Ugotovitve 80 dijakov z LMDR so primerjali z 80 dijaki brez 
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motenj. Obe skupini preučevanih sta bili z vključevanjem v učni proces zadovoljni, vendar pa 

so dijaki z LMDR menili, da teţje sklepajo in vzdrţujejo prijateljstva, da imajo teţave v 

odnosih, predvsem pa da imajo manjši vpliv v razredu. Preučevana skupina mladostnikov z 

LMDR je potrdila, da laţje prijateljuje z vrstniki, ki so jim po osebnih značilnostih in učnih 

sposobnostih bolj enaki.  

V Sloveniji se mladostniki z LMDR po končanem osnovnošolskem izobraţevanju 

prilagojenega programa lahko vpišejo v izobraţevalne programe za pridobitev niţje poklicne 

izobrazbe (NPI), ki praviloma trajajo 2 leti in se zaključijo z zaključnim izpitom (Bela knjiga, 

2011). Način izvajanja izobraţevalnih programov niţjega poklicnega izobraţevanja natančno 

opredeljuje Zakon o poklicnem in strokovnem izobraţevanju (1996) z dopolnili in 

preoblikovanjem iz leta 2006. Navedeni zakon omogoča, da se mladostniki po pridobitvi niţje 

poklicne izobrazbe vpišejo v triletne poklicne izobraţevalne programe ali pa začnejo iskati 

zaposlitev. Bela knjiga (2011) opozarja na skromnost v ponudbi izobraţevalnih programov, 

saj je bilo v šolskem letu 2010/11 razpisanih le sedem različnih vrst programov. Izbira 

programov je še skromnejša za dekleta. Prav tako se je število dijakov z LMDR vključenih v 

niţje poklicno izobraţevanje v obdobju od 2009 do 2013 zmanjšalo, in sicer iz 192 na 133 

(Inštitut RS za socialno varstvo, 2015). Rovšek (2009) opozarja, da je slovenskih otrok z 

LMDR za dve tretjini manj kot pred desetletjem, saj se »skrivajo pod drugimi skupinami 

otrok s posebnimi potrebami ali pa sploh niso usmerjeni«. 

 

2.4.1.9 Učna uspešnost mladostnikov z LMDR 

 

Na splošno imajo mladostniki z LMDR zniţane sposobnosti za učenje in teţave prilagajanja v 

šolskih okoljih (Popovicia, Buic Belciu, 2013). Tiekstra, Minnaert in Hessels (2009) po 

številnih avtorjih (Dulaney, Ellis, 1991; Haywood, Tzuriel, Vaught, 1992; Hessels, Hessels 

Schlatter, 2008; McConaghy, 1988; Paour, 1992; Reed, 1996; Simonoff, Bolton, Rutter, 1998; 

Smith, 1997; Sternberg, 2004; Taylor, 1997; Tomporowski, Tinsley, 1997) navajajo, da dijaki 

z LMDR pogosto nimajo razvitih kognitivnih procesov, ki so potrebni za reševanje nalog, na 

splošno ne raziščejo in ne uporabijo vseh razpoloţljivih informacij, pasivni in površni so v 

kodiranju in shranjevanju informacij, pomanjkljiva je tudi selektivna pozornost. Na področju 

govora imajo teţave z artikulacijo, uporabljajo skromen besedni zaklad, prisotne so tudi druge 

slovnične nepravilnosti. Mnogo mladostnikov z LMDR ima tudi v srednji šoli nerazvito ali 

slabo razvito bralno tehniko, ki se odraţa v slabšem razumevanju prebranega, posledično pa je 



 
 

26 
 

zmanjšan tudi interes do branja. Velik napovedovalec učne uspešnosti v srednji šoli so ocene 

iz matematike, slovenskega in tujega jezika v zaključnem razredu osnovnošolskega 

izobraţevanja (Flere idr., 2009, v Kavkler idr., 2010). Najvišjo napovedno vrednost za učno 

uspešnost ima matematika. Do poznih mladostniških let osvajajo vsebine, ki so na ravni 

zaključenega 6. razreda osnovne šole. Ko zaključijo šolanje, je njihova motnja manj opazna 

(Wilmshurst, 2005, v Penner, Lopez, 2014). Programi niţjega poklicnega izobraţevanja po 

Zakonu o usmerjanju otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami (2000) nudijo dijakom 

ustrezne prilagoditve ter individualiziran program. Kavkler idr. (2010) so z raziskavo 

ugotovili, da je zaradi učnih prilagoditev osip dijakov niţjega poklicnega izobraţevanja med 

vsemi srednješolskimi programi najniţji. Hkrati opaţajo, da je največ učnih teţav zaznati pri 

fantih, in sicer pri splošno-izobraţevalnih predmetih. Teţave pri učenju mladostniki z LMDR 

samoiniciativno slabo prepoznajo. Vzrok temu je pripisati njihovi niţji ravni intelektualnega 

delovanja (metakognitivne zmanjšane sposobnosti zavedanja in presoje). 

 

2.5 SAMOPODOBA MLADOSTNIKOV Z LMDR 

 

2.5.1.1 Akademska samopodoba mladostnikov z LMDR 

 

Chapman (1988, v Dixon, Marsh, 1997) meni, da močne povezave med akademsko 

samopodobo in učnim uspehom korelirajo. Odnos med akademsko samopodobo in učnim 

uspehom še ni povsem pojasnjen, saj si avtorji niso enotnega mnenja, ali samopodoba vpliva 

na učno uspešnost ali obratno (Pečjak Košir, 2008, v Grmek, 2013). Otroci z niţjimi 

kognitivnimi sposobnostmi se zavedajo, da se ne odlikujejo na akademskih področjih, zato 

svojo energijo usmerjajo na neakademska področja, kot so dojemanje telesnega videza, 

telesne sposobnosti in socialni odnosi (Grmek, 2013). Študije razkrivajo odstopanja v splošni 

in akademski samopodobi med učenci z LMDR, integriranimi v redne oddelke in vključene v 

specializirane ustanove. Slednji imajo višjo akademsko samopodobo (branje, matematika, 

šola), kljub temu da je so raziskave potrdile višje doseţke na matematičnem področju pri 

učencih vključenih v redne oddelke (Tracey, Marsh, 2002; Donohue, 2008; Zlatečan, 2014). 

Zlatečan (2014) meni, da so učenci rednih osnovnih šol veliko bolj obremenjeni in pod večjim 

pritiskom ocen, od njih se veliko več pričakuje, kar vodi v teţje samopotrjevanje in teţje 

doseganje rezultatov. Hkrati je ta skupina učencev tudi bolj kritična do sebe. Prav tako sta 

Tracey in Marsh (2002) s študijo odkrila, da so učenci z LMDR v rednih šolah šibkejši na 

socialnem področju, vendar se od vrstnikov, vključenih v specialne oddelke, ne razlikujejo na 
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področjih telesne samopodobe (videz in telesne sposobnosti) in v odnosih s starši. Opara 

(1997, v Zlatečan, 2014) pravi, da daje osnovna šola s prilagojenim programom v primerjavi z 

redno osnovno šolo manj splošno-izobraţevalnega znanja in bistveno več spretnosti, veščin, 

navad, vrednot in orientacij, ki so koristne in pomembne za niţje poklicno izobraţevanje. 

Karande idr. (2008, v Johnston, 2013) pravijo, da je šolska neuspešnost lahko dejavnik 

tveganja za celostni osebnostni razvoj mladostnika z laţjo motnjo v duševnem razvoju. 

 

2.5.1.2 Splošna samopodoba mladostnikov z LMDR 

 

Evans (1998, v Jones, 2009) ugotavlja, da je relativno malo znanega o splošni samopodobi 

dijakov z LMDR. Silon in Harter (1985, v Johnston, Sinclair, 1999) menita, da imajo 

mladostniki z MDR manj jasno definiran pojem samopodobe kot enako stari vrstniki z učnimi 

teţavami, gibalno ovirani ali vrstniki brez posebnih potreb. Njihovo upočasnjenost v 

oblikovanju stabilne ter kompleksne samopodobe avtorji primerjajo s sposobnostmi, ki jih 

mladostniki z LMDR dosegajo na akademskih področjih. Popovicia in Buic Belciu (2013) 

pravita, da so zniţane intelektualne sposobnosti, nihanja v razpoloţenjih, nemotiviranost, 

nizka stopnja aktivnosti, precenjevanje lastnih zmoţnosti ter nerealna samoocena dejavniki, ki 

oblikujejo samopodobo osebam z LMDR. Durrant, Cunningham in Voelker (1990, v Tracey, 

Marsh, 2002) nadalje s svojimi ugotovitvami poudarjajo večdimenzionalni pomen 

samopodobe: akademska samopodoba je povezana z učnimi rezultati; splošna samopodoba je 

povezana s stopnjo intelektualnih sposobnosti in socialna samopodoba je v povezavi z 

vedenjsko oceno posameznika.  

 

Študije o samopodobi oseb z LMDR razkrivajo nasprotujoče si rezultate. Nekaj študij razkriva 

znatno niţje rezultate o samopodobi in samospoštovanju mladostnikov z LMDR v primerjavi 

z zdravimi vrstniki (Facchini, 1996; Long, 1997; Masi idr., 1999; Szivos, Griffiths, 1990, v 

Garaigordobil, Pérez, 2007). Ti avtorji poudarjajo, da se posamezniki z LMDR zavedajo 

svojih ovir, ki lahko vodijo v občutja manjvrednosti in nesposobnosti. Druge študije navajajo 

pretirano oceno oseb z LMDR o samopodobi in samospoštovanju (Li, Tam, Man, 2006; 

Repetto, Cifuentes, 2000, v Garaigordobil, Pérez, 2007). Rezultate visoke samopodobe 

povezujejo z varovalnimi dejavniki, kot so ločeno poučevanje mladostnikov z LMDR od 

zdravih vrstnikov, specialne ustanove z manj zahtevnim vzgojno-izobraţevalnim programom 

ter terapevtska vloga osnovnih šol s prilagojenim programom v smislu krepitve samopodobe 

mladostnikom z LMDR. Pogosto je nakazana zmedenost med realno in ţeleno samopodobo, 
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saj slednja deluje kot obrambni mehanizem pred manj optimistično realno samopodobo. 

Popovicia in Buic Belciu (2013) po drugih avtorjih (Buic, 2004; Popovici, 2000; Verza, 1988) 

povzemata ugotovitve, da niţje ko so intelektualne sposobnosti, revnejša je samopodoba 

dijakov z LMDR v adolescenci. Njihova samopodoba predstavlja širok spekter variacij, od 

visoko pozitivne do globoko negativne samopodobe, katero oblikujejo subjektivni dejavniki, 

ki so odvisni od osebnostnih in socialnih vplivov. Zlatečan (2014) pravi, da učencem osnovna 

šola s prilagojenim programom gradi dobro samopodobo, saj se počutijo varno in zadovoljno. 

Hkrati pa si postavlja vprašanje, ali je njihova samopodoba, ki je primerljiva s samopodobo 

zdravih vrstnikov, realno ocenjena, glede na to, da niso integrirani v redno osnovno šolo. Tudi 

Todd (2000, v Cooney idr., 2006) poudarja, da so mladostniki z LMDR, ki so vključeni v 

specialne šole, pretirano zaščiteni pred zunanjim okoljem, katero lahko nanje deluje 

stigmativno. Hkrati je njihovo mišljenje takšno, da imajo omejeno zavedanje o lastnih 

sposobnostih (Davies, Jenkins, 1997; Finlay, Lyons, 2000; Todd, 2000, v Cooney idr., 2006). 

Tudi drugi avtorji (Diederich, Moyse 1995; Ninot idr., 2000, v Popovicia in Buic Belciu, 

2013) menijo, da se učinki segregiranega in prilagojenega okolja na samopodobi 

mladostnikov z LMDR odraţajo v precenjenih sposobnostih in veščinah ter s 

pomanjkljivostmi prilagodljivih socialnih veščin. Pri učencih, ki obiskujejo osnovno šolo s 

prilagojenim programom, statistično pomembne povezanosti med učnim uspehom in splošno 

samopodobo ni zaznati, kar pomeni, da učni uspeh ne vpliva na njihovo splošno samopodobo 

(Zlatečan, 2014). Tudi Bybee, Ennis in Zigler (1990, v Jones, 2009) so primerjali splošno 

samopodobo srednješolcev z LMDR, ki so vključeni v domsko vzgojo in ţiveči pri starših. 

Med preučevanima skupinama ni bilo statistično pomembnih razlik v splošni samopodobi. 

Višje so se ocenili na kognitivnem področju ter niţje v telesnih sposobnostih in na socialnem 

področju. 
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3 OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA 

Lahko bi pričakovali, da številni neuspehi na učnem področju, stigme in zavrnitve okolja 

vodijo populacijo mladostnikov z LMDR v negativno samozaznavanje in v slabo 

samopodobo. Vendar je naša miselnost le delno podprta, saj študije o samopodobi 

mladostnikov z LMDR razkrivajo nasprotujoče si ugotovitve. Številni avtorji (Zeidner 

idr.,Rignes v Switzky, 2008) navajajo, da ni razlik v samopodobi med zdravo populacijo in 

mladostniki z LMDR. Spet drugi avtorji (Gorlow, Butler in Guthrie; Rignes v Switzky, 2008) 

menijo, da mladostniki z LMDR precenjujejo svoje sposobnosti, da je njihova ocena manj 

realna in samopodoba slaba. Opaţamo, da je pri nas malo raziskanega področja o samopodobi 

mladostnikov z LMDR v obdobju adolescence, zato smo se odločili to raziskavo izvesti. 

Osrednji namen naše raziskave je bil ugotoviti izraţenost posameznih komponent 

samopodobe, oceniti povezanost samopodobe z učnim uspehom in preveriti ali so socialni 

dejavniki pomembni pri oblikovanju mladostnikove samopodobe. V raziskavi so nas zanimale 

razlike med spoloma. 

 

4 CILJI RAZISKAVE 

S cilji raziskave smo: 

 preučili splošno samopodobo dijakov in dijakinj z LMDR in ugotovili izraţenost 

njenih posameznih komponent (sreča in zadovoljstvo s samim seboj, socialno vedenje, 

anksioznost oz. tesnobnost, priljubljenost, intelektualni in učni status, telesni videz); 

 preverili stopnjo povezanosti zaznane splošne in akademske samopodobe z doseţenim 

učnim uspehom ob zaključku 1. letnika; 

 raziskali stopnjo povezanosti socialnega okolja (druţina, vrstniki, prijatelji, materialno 

stanje druţine in javni mediji) s splošno samopodobo. 

 

4.1 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

Raziskovalni problem smo razčlenili znotraj raziskovalnih vprašanj in hipotez. 
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RAZISKOVALNA VPRAŠANJA: 

1. Ali se pojavljajo razlike v oceni zadovoljstva s seboj med dijaki in dijakinjami? 

2. Ali se pojavljajo razlike v oceni socialnega vedenja med dijaki in dijakinjami? 

3. Ali se pojavljajo razlike v oceni anksioznosti med dijaki in dijakinjami? 

4. Ali se pojavljajo razlike v oceni priljubljenosti med dijaki in dijakinjami? 

5. Ali se pojavljajo razlike v oceni intelektualnega statusa med dijaki in dijakinjami? 

6. Ali se pojavljajo razlike v oceni lastnega telesnega videza med dijaki in dijakinjami?  

7. Ali se pojavljajo razlike v oceni splošne samopodobe med dijaki in dijakinjami? 

 

HIPOTEZE: 

H1: Med dejavnikoma doseţen učni uspeh v 1. letniku in zaznano splošno samopodobo je 

statistično pomembna povezava. 

H2: Med dejavnikoma doseţen učni uspeh v 1. letniku in zaznano akademsko 

samopodobo (intelektualnim statusom) je statistično pomembna povezava. 

H3: Med dejavnikoma pozornost druţine do mladostnika/-ce in njegovo/njeno zaznano 

splošno samopodobo je statistično pomembna povezava. 

H4: Med dejavnikoma priljubljenost mladostnika/-ce med vrstniki/prijatelji in 

njegovo/njeno zaznano splošno samopodobo je statistično pomembna povezava. 

H5: Med dejavnikoma materialno stanje druţine in mladostnikovo/-čino zaznano splošno 

samopodobo je statistično pomembna povezava. 

H6: Med dejavnikoma vpliv medijev na mladostnika/-co in njegovo/njeno zaznano splošno 

samopodobo je statistično pomembna povezava. 

H7: Socialni dejavniki in splošna samopodoba se med spoloma ne razlikujejo. 
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4.2 SPREMENLJIVKE 

Neodvisne spremenljivke: 

 Spol 

 Razred 

 Učni uspeh 

Odvisne spremenljivke: 

 Zadovoljstvo s seboj 

 Socialno vedenje 

 Anksioznost 

 Priljubljenost 

 Intelektualni status 

 Telesni videz 

 Splošna samopodoba 

 Akademska samopodoba 

 Pozornost druţine 

 Pohvala druţine 

 Skrb in ljubezen druţine 

 Priljubljenost med vrstniki 

 Socialni stiki 

 Odnosi med vrstniki  

 Materialno stanje druţine 

 Dohodek v druţini 

 Vpliv medijev 

 

5 METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

Raziskovalna metoda je deskriptivna in kavzalno-neeksperimentalna. Raziskovalni pristop je 

kvantitativna empirična pedagoška raziskava. 
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5.1 VZOREC 

Empirična raziskava temelji na vzorcu, ki je bil izbran namensko. Iz osnovne mnoţice 495 

dijakov (Černoša, 2015), ki so v šolskem letu 2014/15 obiskovali 2. letnik v programih 

niţjega poklicnega izobraţevanja, smo na 6 izbranih srednjih šolah na območju Ljubljane, 

osrednje Gorenjske, Dolenjske in Štajerske v vzorec zajeli 105 dijakov (41,90 % deklet, 58,10 

% fantov), kar predstavlja 21,21 % enot populacije mladostnikov vpisanih v 2. letnike niţjega 

poklicnega izobraţevanja. 

V tabeli 1 predstavljamo relativne osnovne podatke dijakov in dijakinj zajetih v vzorec, ki so 

sodelovali pri anketiranju. 

Tabela 1: Prikaz strukture dijakov zajetih v anketiranje. 

Naziv srednje šole Izobraževalni program Št. 

dijakov 

Št. 

dijakinj 

Št. 

dijakov 

skupaj 

Biotehniški center Naklo 

 

Pomočnik v biotehniki in 

oskrbi 

5 6 11 

Šolski center Škofja Loka 

 

Pomočnik v tehnoloških 

procesih 

15 / 15 

Biotehniški izobraţevalni 

center Ljubljana 

 

Pomočnik v biotehniki in 

oskrbi 

19 23 42 

Srednja gradbena, geodetska in 

okoljevarstvena šola Ljubljana 

 

Pomočnik pri tehnologiji 

gradnje 

4 / 4 

Center biotehnike in turizma 

Novo mesto 

 

Pomočnik v biotehniki in 

oskrbi 

11 9 20 

Šolski center Šentjur 

 

Pomočnik v biotehniki in 

oskrbi 

7 6 13 

Skupaj  61 44 105 

 

Ker so predmet naše raziskave dijaki z LMDR smo od 105 izpolnjenih izločili 24 

vprašalnikov. Ugotovili smo, da 18 dijakov in dijakinj ni diagnosticiranih za LMDR, ker so 

predhodno obiskovali redno osnovno šolo, kjer so zaključili vsaj sedem razredov devetletne 

osnovne šole. 6 vprašalnikov smo izločili iz nadaljnje obdelave, ker so bili nepravilno 

izpolnjeni. Glede na izločeno število vprašalnikov se lahko strinjamo z Rovškovo (2009) 

trditvijo, da se je pri nas v zadnjem desetletju število otrok oz. mladostnikov z LMDR 

zmanjšalo kar za dve tretjini in da se ti šolajo v večinskih šolah z enakovrednim standardom 
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znanja, kjer so vodeni pod drugimi skupinami otrok s posebnimi potrebami ali pa zaradi svoje 

specifičnosti sploh niso prepoznani.  

Namenski vzorec za našo raziskavo sestavlja 81 mladostnikov z LMDR, od tega 37 (46 %) 

deklet in 44 (54 %) fantov starih od 16 do 18 let. 

Tabela 2: Struktura vzorca glede na starost. 

 

Starost v letih 

 Dijaki 

 (f) 

 

 (%) 

Dijakinje 

 (f) 

 

 (%) 

16 12 27,27 13 35,14 

17 25 56,82 17 45,94 

18 7 15,91 7 18,92 

Skupaj 44 100 37 100 

 (x̄) 

 (SD) 

   16,89                   

0,65 

 

 

16,78 

0,78 

 

Opomba: f – absolutne frekvence; % – relativne frekvence; x̄– povprečna starost; SD – standardni odklon. 

Tabela 2 prikazuje starostno strukturo dijakov. Največ dijakinj (43,24 %) in dijakov (56,82 

%) dosega starost 17 let. Povprečna starost dijakov je 16,9 (SD=0,65) in dijakinj 16,8 let 

(SD=0,78).  

Povprečni učni uspeh ob zaključku prvega letnika niţjega poklicnega izobraţevanja je pri 

dijakih 3,36 (SD=0,86) in pri dijakinjah 3,81 (SD=0,73), kar dokazuje, da je učni uspeh pri 

dekletih boljši kot pri fantih (tabela 3).  

Največji deleţ dijakov je doseglo dober učni uspeh (40,91 %) in največ dijakinj je doseglo 

(43,42 %) prav dober učni uspeh. Naše ugotovitve potrjujejo slovenske raziskave, ki so jih 

izvedli Kavkler idr. (2010), ki navajajo, da imajo dijaki v primerjavi z dijakinjami niţje učne 

doseţke. 
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Tabela 3: Opisna statistika za učni uspeh ob zaključku prvega letnika 

 

Učni uspeh 

 Dijaki 

 (f) 

 

 (%) 

Dijakinje 

 (f) 

 

 (%) 

zadosten 7 15,91 0 0,00 

dober 18 40,91 14 37,84 

prav dober 15 34,09 16 43,24 

odličen 4 9,09 7 18,92 

Skupaj 44 100 37 100 

 (x̄) 

 (SD) 

3,36 

0,86 

 3,81 

0,73 

 

 

5.2 OPIS POSTOPKA ZBIRANJA PODATKOV 

Anketiranje je potekalo zadnji teden v mesecu maju 2015. Podatke smo pridobili z anketnim 

vprašalnikom, ki vključuje ţe uporabljene in standardizirane lestvice. Za sodelovanje dijakov 

v raziskavi smo predhodno naslovili prošnje ravnateljem šol. Anketiranje je potekalo ob 

prisotnosti svetovalnega delavca vsake posamezne šole v času razrednih ur in je trajalo od 25 

do 30 minut.  

Vsebinsko-formalne značilnosti anketnega vprašalnika: 

Anketni vprašalnik je sestavljen iz treh vsebinskih sklopov:  

 Splošni podatki o raziskovalnem vzorcu (spol, naziv srednje šole in program, ki ga 

dijak/-inja obiskuje; starost dijaka/-inje; vrsta izobraţevalnega programa v osnovni 

šoli, ki ga je dijak/-inja zaključil/-a; splošni učni uspeh ob zaključku prvega letnika). 

 

 Vprašalnik 1: »Lestvica koncepta o sebi«, ki jo je v slovenščino prevedla Lamovec 

(1994) po Pears-Harrisu (1964). Slovenski prevod lestvice je ohranil značilne 

psihometrične značilnosti izvirnika.  

Piers-Harrisova »Lestvica koncepta o sebi« (The Piers-Harris Children’s Self Concept Scale; 

v nadaljevanju PHCSCS; Piers, 1984, v Leminen, 2002) je bila prvič objavljena leta 1969. 

Avtorja sta merski instrument sestavila na podlagi izjav in stališč otrok ter mladostnikov o 

sebi. Osrednji namen PHCSCS je, da izmeri stopnjo samozavedanja neposredno na otroku oz. 

mladostniku samem. Lestvica ovrednoti, kako se otroci in mladostniki počutijo in ocenijo 
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sebe. Je enodimenzionalni merski instrument sestavljen iz 80 trditev, ki so lahko napisane v 

pozitivnem ali negativnem pomenu. Ocenjevalna merska lestvica je dihotomna, kar pomeni, 

da se posameznik odloči za odgovor »DA« ali »NE« ki se točkuje s točkama 0 ali 1. Visoko 

število zbranih točk pomeni pozitivno samopodobo. PHCSCS lestvica je zaradi enostavnih in 

preprostih deklerativnih povedi uporabna za otroke in mladostnike s posebnimi potrebami, 

starimi med 8 in 16 let. Vključuje šest komponent oz. podlestvic o sebi, ki odraţajo različne 

vidike samopodobe. Vsaka komponenta je sestavljena iz različnega števila trditev.  

Komponente samopodobe: 

1. Sreča in zadovoljstvo s samim seboj oceni otrokovo/mladostnikovo zadovoljstvo z 

delom, s seboj in doţivljanje sebe kot srečnega ali nesrečnega. 

2. Socialno vedenje oceni medsebojni odnos posameznika do druţinskih članov in 

obratno, sprejemanje in doţivljanje vrstnikov in prijateljev. Z obnašanjem 

otrok/mladostnik pokaţe, v kolikšni meri se sam zaveda in priznava ali zanika 

problematično vedenje. 

3. Anksioznost oz. tesnobnost odraţa splošno čustveno stanje razpoloţenja in oceni 

situacije, v kolikšni meri je posameznika strah pred šolskimi obveznostmi in ali se 

počuti negotovega, zaskrbljenega in odrinjenega. 

4. Priljubljenost oceni posameznika v priljubljenosti in sprejetosti med 

prijatelji/vrstniki.  

5. Intelektualni in učni status označuje otrokovo/mladostnikovo dojemanje svojih 

sposobnosti v zvezi z akademskimi nalogami ter oceni posameznikove zmoţnosti 

delovanja v šolskem okolju. 

6. Telesni videz povzema stališča, ki jih ima posameznik do svojega telesa. 

Merske karakteristike: 

Veljavnost lestvice je potrjena preko številnih študij, v katerih je dokazano, da je lestvica 

enodimenzionalna. Notranja usklajenost celotne lestvice instrumenta je v razponu od 0,88–

0,93, kar pomeni, da je veljavnost na sprejemljivi ravni. PHCSCS ne izpolnjuje kriterijev za 

meritev večdimenzionalne samopodobe (Keith, Bracken, 1996; Shavelson idr., 1976, v 

Leminen, 2002). Piers (1984, v Leminen, 2002) je poudarila, da posamezni faktorji lahko 

predlagajo samo področja relativne moči in ranljivosti pri posameznih otrocih ter da je 

potrebno skupne rezultate obravnavati previdno. Vrednosti Crombachovih koeficientov 

zanesljivosti alfa (α) celotne lestvice so v razponu od 0,42–0,96, kar pomeni, da je 
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zanesljivosti podlestvic zadovoljiva (Leminen, 2002). Objektivnost merskega instrumenta je 

zagotovljena z enostavnimi in jasno izraţenimi navodili, ki omogočajo, da dijaki samostojno 

rešujejo anketni vprašalnik. Objektivnost v fazi vrednotenja odgovorov je zagotovljena z 

zaprtimi tipi vprašanj, kjer anketiranec nima moţnosti subjektivnega spreminjanja informacij. 

 Vprašalnik 2: »Lestvica trditev o vplivih socialnega okolja na oblikovanje 

samopodobe«, ki je delno povzeta po Ferbar (2012) in vključuje 24 trditev zaprtega 

tipa na štiristopenjski lestvici od 1 (sploh ne drţi) do 4 (popolnoma drţi). Trditve 

poskušajo prikazati vplive druţine, socialno-ekonomskega stanja druţine, prijateljev 

in medijev na samopodobo mladostnika. Večje ko je število zbranih točk v 

posameznem sklopu socialnih dejavnikov, bolj pozitivno učinkuje na samopodobo. 

Ferbar je v raziskavo zajela dijake drugih letnikov različnih srednjih šol v Ljubljani, 

starih med 15 in 17 let. Vzorec je bil neslučajnosten in priročen. Lestvica je 

sestavljena iz štirih sklopov tematskih vprašanj, ki oceni naslednja področja:  

 

1. Vpliv druţine na mladostnika 

Mladostnik oceni: 

- ali ga imajo starši dovolj radi, 

- ali se z njim dovolj pogovarjajo, 

- ali so do njega kritični, 

- ali so razočarani nad njegovim početjem, 

- ali ga pohvalijo za dobro opravljeno nalogo, 

- ali mu v stiskah in teţavah pomagajo, 

- koliko prostega časa preţivijo skupaj, 

- ali so trenutki skupnega preţivljanja prijetni. 

 

2. Materialno stanje druţine 

Mladostnik oceni: 

- ali lahko sledi modnim smernicam in si privošči nova oblačila, 

- ali ima toliko denarja kot njegovi prijatelji in se z njimi lahko enači, 

- ali ima računalnik in vse potrebno za pouk, 

- ali se druţina preţivlja z zmanjšanim dohodkom, 

- ali lahko obiskuje obšolske dejavnosti ne glede na stroške. 
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3. Prijatelji oz. vrstniki 

Mladostnik oceni: 

- ali je med vrstniki priljubljen in se z njimi razume, 

- ali hitro pridobi nove prijatelje, 

- koliko je pripravljen za prijatelje narediti, tudi če se ne strinja z njimi, 

- ali so se mu prijatelji posmehovali in se norčevali iz njega. 

 

4. Mediji 

Mladostnik oceni: 

- ali mediji vplivajo na njegovo odločitev o telesnem videzu, 

- ali ţeli izgledati in doseči popolnost kot medijske osebnosti, 

- ali ţeli izgubiti telesno teţo, ker od njega to pričakujejo drugi, 

- ali so moč, slava in zunanji videz vrednote, ki jim sledi preko zunanjih medijev. 

 

 

5.3 POSTOPKI OBDELAVE PODATKOV 

Podatke smo zbrali v Excelovi tabeli, kjer smo za numerične spremenljivke izračunali 

aritmetične sredine (M) in standardne odklone (SD) ter pri atributivnih spremenljivkah za 

opisno statistiko absolutne (f) in relativne frekvence (%). V statističnem programu SPSS 21.0 

smo s Shapiro-Wilk testom preverili normalnost porazdelitve podatkov za splošno 

samopodobo. Pri statističnem sklepanju smo uporabili stopnjo tveganja 0,05. Razlike med 

povprečnimi rangi smo preverili z neparametričnim Mann–Whitney U-testom. Kot mero 

linearne povezanosti številskih spremenljivk (učni uspeh in splošna oz. akademska 

samopodoba ter povezanost socialnih dejavnikov s splošno samopodobo) smo uporabili 

Pearsonov koeficient korelacije (r). Pri statističnem sklepanju smo uporabili stopnjo tveganja 

0,01 oz. 0,05. Z neparametričnim Mann–Whitney U-testom smo ocenili razlike med spoloma 

glede na socialne dejavnike in na splošno samopodobo. Pri statističnem sklepanju smo 

uporabili stopnjo tveganja 0,05.  

Rezultate smo predstavili tabelarično in slikovno. 
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6 REZULTATI RAZISKAVE IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

 

6.1 OCENA IZRAŢENOSTI POSAMEZNIH KOMPONENT SAMOPODOBE 

MLADOSTNIKOV Z LMDR GLEDE NA SPOL 

 

V uvodu tega poglavja predstavljamo izračune srednjih vrednosti (M) in standardnih 

odklonov (SD) posameznih komponent samopodobe dijakov in dijakinj z LMDR, ki smo jih 

pridobili iz 80 trditev lestvice PHCSCS (tabela 4). 

Tabela 4: Opisna statistika z izračuni srednje vrednosti in standardnimi odkloni za 

posamezne komponente samopodobe dijakov in dijakinj. 

Komponenta:  

 

N 

Dijaki 

 

M 

 

 

SD 

 

 

N 

Dijakinje 

 

M 

 

 

SD 

1. Zadovoljstvo s samim 

seboj 

44 11,82 1, 825 37 11,78 1,988 

2. Socialno vedenje 44 11,18 2,309 37 11,43 1,897 

3. Anksioznost oz. 

tesnobnost 

44 11,43 2,742 37 11.43 2,687 

4. Priljubljenost 44 8,23 2,109 37 8,14 1,905 

5. Intelektualni in učni 

status 

44 9,23 2,429 37 9,84 2,520 

6. Telesni videz 44 8,34 1,808 37 7,62 2,071 

Opomba: N – numerus; M – standardna sredina; SD – standardni odklon. 

V nadaljevanju pri ovrednotenju posameznih komponent samopodobe izhajamo iz frekvenčne 

porazdelitve (tabela 5), pri kateri rezultati trditev pod 30 % predstavljajo nezadovoljstvo s 

seboj oz. nizko samovrednotenje dijakov in dijakinj, od 30 do 70 % srednje zadovoljstvo, ki 

vključuje elemente kritičnosti ter nad 70 % visoko samovrednotenje oz. visoko zadovoljstvo s 

seboj. 

Tabela 5: Vrednosti PHCSCS komponent s frekvenčno porazdelitvijo. 

Vrednost komponente nizka srednja visoka 

Frekvenčna porazdelitev pod 30 % od 30 do 70 % nad 70 % 
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V1: Ali se pojavljajo razlike v oceni zadovoljstva s seboj med dijaki in dijakinjami? 

Občutja in čustva so odraz trenutnega stanja, ki posameznika opisujejo in pošiljajo sporočila o 

njem samem in o njegovem trenutnem poloţaju. Iz tabele 6 razberemo, da je kar tri četrtine 

dijakov in dijakinj (75 % dijakov, 78,38 % dijakinj) visoko zadovoljnih s seboj. V 

preučevanem vzorcu ni nihče od dijakov in dijakinj izrazil lastnega nezadovoljstva.  

Tabela 6: Vrednost komponente »Sreča in zadovoljstvo s seboj«.  

Sreča in zadovoljstvo s seboj 

Vrednost komponente: 

          Dijaki 

 (f) 

 

 (%) 

Dijakinje 

 (f) 

 

 (%) 

nizka 0 0,00 0 0,00 

srednja 11 25,00 8 21,62 

visoka 33 75,00 29 78,38 

Skupaj 44 100,00 37 100,00 

Opomba: f – absolutne frekvence; % – relativne frekvence.  

 

Ocenjujemo, da med dijaki in dijakinjami ni pomembnih razlik v oceni zadovoljstva s 

seboj. 

Večina (90 % dijakov, 95 % dijakinj) meni, da so srečni takšni, kakršni so in da ne bi 

ničesar spreminjali na sebi. Prav tako pravijo, da so pri večini stvareh dobri in uspešni (98 % 

dijakov, 95 % dijakinj) in predvsem zaupanja vredni (89 % dijakov, 97 % dijakinj). 

Kastelic (2005) poudarja, da je pri obeh spolih značilno vedenje, ki je odraz nerealne ocene 

lastnih sposobnosti. Dogajanje okoli sebe dojemajo počasneje, so manj samokritični in se 

teţje prilagajajo spremembam. Prav tako imajo nizko toleranco do odlaganja ţelja in lastnih 

potreb za kasnejši čas (Čubej, 1995, v Colnerič, Zupančič, 2007). 

 

Colnerič in Zupančič (2007) menita, da imajo mladostniki z LMDR močneje izraţena 

nezaţelena področja kot so negativna čustvovanja, razdraţljivost, nasprotovanje, plašnost, 

negotovost, sram, krivda … Taka čustva onemogočajo spremljati ţivljenjske situacije na 

naraven način. Rezultati našega vzorca kaţejo, da mladostniki slabo kontrolirajo jezo, saj kar 
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61 % dijakov in 57 % dijakinj navaja, da postanejo hitro razdraţljivi, impulzivni in da so 

nagnjeni k hitrim in nepremišljenim odzivom. 

Slika 1 prikazuje frekvenčno porazdelitev trditev za komponento »Sreča in zadovoljstvo s 

seboj«. 

 

 

Slika 1: Frekvenčna porazdelitev trditev za komponento »Sreča in zadovoljstvo s seboj«. 

 

V2: Ali se pojavljajo razlike v oceni socialnega vedenja med dijaki in dijakinjami? 

Osebnostne značilnosti mladostnika z LMDR imajo močan vpliv na njegovo komunikacijo z 

druţino, prijatelji in vrstniki. Ena izmed moţnih lastnosti je izrazita senzibilnost ter 

posledično velika občutljivost za kritiko ali zavrnitve s strani vrstnikov. V takšnih okoliščinah 

je mladostnik pogosto zelo zadrţan v komunikaciji in na svojstven način oblikuje socialno 

vedenje do drugih. Kocijan Hercigonja (2000, v Colnerič, Zupančič, 2007) omenja primarni 

in sekundarni psihosocialni primanjkljaj pri mladostnikih z LMDR. Prav tako navaja, da je 

njihova osebnost pogostokrat zgrajena na »nezanesljivih čustvenih in socialnih temeljih«, ki 

vodijo do motenj v socialnem vedenju.  

 

0 0,5 1 1,5

Srečen sem.

Ko odrastem, bom postal …

Kadar gre kaj narobe, je to …

Navadno ţelim stvari narediti po …

Dobro mi uspeva kako stvar …

Hitro opustim svoja prizadevanja.

Pogosto se znajdem v teţavah.

Rad sem tak, kakršen sem.

Nesrečen sem.

Vesel sem.

Pri večini stvari sem dober.

Imam mnogo energije.

Hitro se razjezim.

Sem vreden/-na zaupanja.

Sem dober človek.

Frekvenčna porazdelitev  

DIJAKI

DIJAKINJE
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Tabela 7 prikazuje, da več kot polovica dijakov visoko ocenjuje lastno socialno vedenje 

(70,27 % dijakinj, 61,63 % dijakov), prav tako je tretjina (38,64 % dijakov, 29,73 % 

dijakinj) srednje zadovoljna z vključenostjo v socialno okolje. To pomeni, da so dijaki obeh 

spolov med vrstniki in prijatelji druţabni in nimajo teţav z navezovanjem in ohranjanjem 

prijateljstev. Nihče od dijakov ne navaja negativnih socialnih izkušenj. 

Tabela 7: Vrednost komponente »Socialno vedenje«. 

Socialno vedenje Dijaki   Dijakinje   

Vrednost komponente:  (f) (%)  (f) (%) 

nizka 0 0 0 0 

srednja 17 38,64 11 29,73 

visoka 27 61,36 26 70,27 

Skupaj 44 100,00 37 100,00 

 

V oceni socialnega vedenja med dijaki in dijakinjami opaţamo večjo razpršenost 

rezultatov. Več dijakinj (za 8,64 %) kot dijakov visoko ocenjuje socialno vedenje. 

Nasprotno je več dijakov (za 8,91 %) srednje zadovoljnih s socialnim vedenjem. V oceni 

negativnih socialnih izkušenj med spoloma ni razlik.  

 

Naloga staršev je otroku zagotoviti materialne moţnosti, psihološko podporo in izkušnje, da 

bo lahko v največji meri razvil svoje potenciale. Hkrati obstajajo neka starševska 

pričakovanja, da bo njihov mladostnik učno uspešen in da ne bo zapadel v tvegane oblike 

vedenja. Rezultati prikazujejo, da se mladi čutijo in zavedajo pomembnosti članstva v druţini 

(89 % dijakinj, 73 % dijakov), so dovolj ubogljivi (78 % dijakinj, 73 % dijakov) in je z 

njimi lahko shajati (51 % dijakinj, 75 % dijakov). Vendar jih več kot polovica (70 % 

dijakinj, 66 % dijakov) potrjuje, da so pričakovanja njihovih staršev previsoka. Le nekaj 

mladostnikov (16 % dijakov) druţini povzroča teţave, hkrati isti dijaki nakazujejo večjo 

občutljivost do norčevanja oz. draţenja, ki so ga deleţni doma (3 % dijakinj, 18 % dijakov) 

in v širšem okolju (11 % dijakinj, 16 % dijakov). 

Številne študije navajajo posebno pristne odnose med posameznikom s posebnimi potrebami z 

zdravimi brati in sestrami, do katerih so le-ti bolj empatični in nanje čustveno oprti. Skoraj vsi 

(100 % dijakinj, 95 % dijakov) trdijo, da imajo radi svoje brate in sestre in le nekaj jih meni 

(11 % dijakinj, 14 % dijakov), da so do njih neprijazni. 
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Odnosi dijaka z vrstniki vplivajo na njegovo samozavest. Dijaki so v tem obdobju za malo 

priljubljenosti pripravljeni storiti veliko, tudi proti svoji volji. To pomeni, da se v tem 

občutljivem obdobju odraščanja iščejo in ţelijo ugajati drugim. Iz rezultatov opaţamo, da 

preučevana skupina dijakov ne daje posebnega pomena pripadnosti razredu, saj le dobra 

tretjina dijakov (35 % dijakinj, 43 % dijakov) meni, da so pomembni člani razreda. Kar 62 

% dijakinj in 66 % dijakov navaja, da nima teţav z govornim nastopom pred celim 

razredom. Slika 2 prikazuje frekvenčno porazdelitev trditev za komponento »Socialno 

vedenje«. 

 

Slika 2: Frekvenčna porazdelitev trditev za komponento »Socialno vedenje«. 

 

 

 V3: Ali se pojavljajo razlike v oceni anksioznosti med dijaki in dijakinjami? 

Anksioznost je zapleteno čustveno stanje z občutki tesnobe, strahu, krivde in neugodja, ki ga 

spremljajo fiziološka stanja simpatičnega ţivčevja. Majcen (2013) poudarja, da je za razvoj 

anksioznosti pri mladostnikih s posebnimi potrebami pomembno iskati dejavnike v druţini, 

med prijatelji in vrstniki ali v šoli. Putnam (2009) meni, da so zniţane komunikacijske 

sposobnosti mladostnikov z MDR pogosti povod za anksiozne motnje. Nelson in Harwood 

(2010, v Majcen, 2013) ugotavljata, da je pri srednješolcih z učnimi teţavami zaznati višjo 

stopnjo anksioznosti kot pri osnovnošolskih otrocih, pri čemer razlik glede na spol ni zaznati. 

0 0,5 1 1,5

Svoji druţini povzročam teţave.

Sem pomemben član svoje druţine.

Doma se grdo obnašam.

Sem pomemben član našega razreda.

Dobro znam govoriti pred celim razredom.

S svojimi brati in sestrami sem neprijazen.

Doma sem ubogljiv.

Moji starši preveč pričakujejo od mene.

Do drugih sem pogosto hudoben.

Ljudje me zafrkavajo.

Moja druţina je razočarana nad mano

Doma me zafrkavajo.

Z mano je lahko shajati.

Rad/-a imam svoje brate in sestre.

Frekvenčna porazdelitev

DIJAKINJE

DIJAKI
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Rezultati naše raziskave kaţejo (tabela 8), da le 4,55 % dijakov doţivlja visoko stopnjo 

(socialne, učne) anksioznosti. Dve tretjini (68,18 % dijakov, 70,27 % dijakinj) ne zaznava 

teţav z anksioznostjo in slaba tretjina dijakov (27,27 % dijakov, 29,73 % dijakinj) navaja 

srednje vrednosti tesnobnosti. 

Tabela 8: Vrednost komponente »Anksioznost oz. tesnobnost«. 

Anksioznost oz. tesnobnost 

Vrednost komponente: 

Dijaki 

 (f) 

 

(%) 

Dijakinje 

 (f) 

 

 (%) 

visoka 2 4,55 0 0,00 

srednja 12 27,27 11 29,73 

nizka 30 68,18 26 70,27 

Skupaj 44 100,00 37 100,00 

 

Torej lahko trdimo, da med dijaki in dijakinjami ni pomembnih razlik v oceni nizke in 

srednje vrednosti anksioznosti. Razlike med spoloma se pojavljajo le v oceni visoke 

stopnje anksioznosti, ki jo navaja 4,55 % dijakov, medtem, ko je pri dijakinjah ni 

zaznati. 

Skrb za vsakodnevne aktivnosti, predvsem tiste vezane na šolo, je pri mladostnikih pogojena s 

strahom in zaskrbljenostjo. Iz rezultatov raziskave sklepamo, da večina dijakov ponoči dobro 

spi (82 % dijakov, 84 % dijakinj). Dijakinje pogosteje izraţajo strah (7 % dijakov, 32 % 

dijakinj) in zaskrbljenost (27 % dijakov, 35 % dijakinj) kot dijaki. Prav tako pogosteje 

izraţajo ţalost (5 % dijakov, 38 % dijakinj), so bolj čustvene in se laţje zjočejo (14 % 

dijakov, 68 % dijakinj). Dijaki so v šoli bolj nagnjeni k sanjarjenju (36 % dijakov, 30 % 

dijakinj). Negativni odnosi z vrstniki, z odzivi kot sta poniţevanje in posmeh, vodijo 

predvsem dijake v negativna razmišljanja (25 % dijakov, 5 % dijakinj) in tudi pogostejše 

pretepe (23 % dijakov, 8 % dijakinj).  

Slika 3 prikazuje frekvenčno porazdelitev trditev za komponento »Anksioznost oz. 

tesnobnost«.  
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Slika 3: Frekvenčna porazdelitev trditev za komponento »Anksioznost oz. tesnobnost«. 

 

V4: Ali se pojavljajo razlike v oceni priljubljenosti med dijaki in dijakinjami? 

Odnosi z vrstniki postanejo v mladostništvu zelo pomembni. Najprej se odnosi s prijatelji 

istega spola bolj poglobijo, kasneje se intimnejši odnosi razširijo tudi na nasprotni spol. 

Ravno v tem obdobju padejo dijaki pod neţelene vplive druţbe, ki lahko vodijo v 

prestopništva. Jones (2009) pravi, da mladostniki z LMDR v adolescenci izraziteje 

prepoznavajo in se zavedajo razlik z zdravimi vrstniki, kar razvija negativna občutja, ki vodijo 

v socialno izoliranost.  

Rezultati raziskave kaţejo (tabela 9), da je nizka stopnja priljubljenosti prisotna le pri dveh 

dijakih (4,55 %) in eni dijakinji (2,7 %). Visoko stopnjo priljubljenosti ocenjuje več dijakov 

(54,55 % dijakov, 45,95 % dijakinj) in v srednji vrednosti priljubljenosti je več dijakinj 

(51,35 % dijakinje, 40,91 % dijakov). 

 

 

 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Pogosto sem ţalosten.

Sem plašen.

Sram me je mnogih stvari, ki jih počnem.

Ţivčen sem.

V šoli precej sanjarim.

Precej sem zaskrbljen.

Pri mnogih stvareh se počutim odrinjenega.

Ponoči dobro spim.

Precej sem bolan.

Pri večini stvari sem neuspešen.

Veliko se pretepam.

Kadar poskušam nekaj narediti, gre …

Pogosto me je strah.

Po glavi mi gredo hudobne misli.

Zlahka se zjočem.

Frekvenčna porazdelitev

DIJAKINJE

DIJAKI
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Tabela 9: Vrednost komponente »Priljubljenost«. 

Priljubljenost 

Vrednost komponente: 

 Dijaki 

 (f) 

 

 (%) 

 Dijakinje 

 (f) 

 

 (%) 

nizka 2 4,55 1 2,7 

srednja 18 40,90 19 51,35 

visoka 24 54,55 17 45,95 

Skupaj 44 100,00 37 100,00 

 

Med dijaki in dijakinjami ni pomembnih razlik v oceni nizke vrednosti priljubljenosti. 

Razlike med spoloma se pojavljajo v oceni visoke stopnje priljubljenosti v prednost 

dijakom (za 8,60 %) in v oceni srednje stopnje priljubljenosti v prednost dijakinjam (za 

10,45 %). 

Iz trditev (slika 4) je razvidno, da dekleta in fantje pozitivno razvijajo medsebojne odnose, saj 

pravijo, da imajo veliko prijateljev (84 % dijakov, 95 % dijakinj) in so med vrstniki 

priljubljeni (80 % dijakov, 65 % dijakinj). Le malo dijakov navaja, da teţko dobi prijatelje 

(5 % dijakov, 8 % dijakinj) in da se sošolci norčujejo iz njih (9 % dijakov, 5 % dijakinj). 

Brez večjih teţav sklepajo prijateljstva z vrstniki nasprotnega spola, pri čemer dijaki menijo, 

da so bolj priljubljeni pri dekletih (89 %) in manj pri fantih (55 %). Dijakinje navajajo 

drugače in sicer menijo, da so več pozornosti deleţne pri dekletih (73 %) in nekoliko manj pri 

fantih (59 %). Večina dijakov meni, da imajo dobre zamisli (75 % dijakov,73 % dijakinj) , 

ki so všeč njihovim sošolcem (82 % dijakov, 89 %dijakinj).  Drugačnosti se zaveda 

polovica dijakov (52 % dijakov, 51 % dijakinj).  

Slika 4 prikazuje frekvenčno porazdelitev trditev za komponento »Priljubljenost«. 
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Slika 4: Frekvenčna porazdelitev trditev za komponento »Priljubljenost«. 

 

V5: Ali se pojavljajo razlike v oceni intelektualnega statusa med dijaki in dijakinjami? 

Poleg ocen in spričeval zajema šolska uspešnost tudi druge, dolgoročno zelo pomembne 

razseţnosti osebnostnega razvoja, kot so: »sposobnost pridobivanja in izkazovanja znanja, 

razvoj mišljenja, presoje, oblikovanja stališč, iskanje rešitev, razvoj delovnih navad, 

načrtovanja in organiziranja individualnega in skupinskega dela, učenje sodelovanja z 

drugimi, razvoj različnih spretnosti in veščin …« (Tomori, 2002, v Ţibert, 2011). »/…/ šolski 

neuspeh pa ima močan vpliv na celoten osebnostni razvoj mladostnika. Dijak, ki ne izpolnjuje 

splošnih meril uspešnosti, se namreč počuti nesposoben, odrinjen in manj vreden, kar lahko 

resno ogrozi njegovo samospoštovanje in vpliva na razvoj zdrave samopodobe. Tako 

mladostnik v samoobrambi išče druge načine dokazovanja uspešnosti, ki so običajno 

destruktivni« (Ţibert, 2011). Kavkler idr. (2010) so v raziskavi ugotovile, da imajo slovenski 

dijaki v primerjavi z dijakinjami, ki obiskujejo niţje poklicno izobraţevanje, niţje učne 

doseţke in več teţav pri učenju, predvsem pri splošnoizobraţevalnih predmetih. Avtorice 

navajajo tudi, da dijaki učne teţave samoiniciativno slabo prepoznajo.  

Iz tabele 10 vidimo, da je malo dijakov (6,82 % dijakov, 5,41 % dijakinj) z nizkimi učnimi 

doseţki. Visoko zadovoljstvo z učnim uspehom izraţa več kot polovica dijakov (50 % 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1

Sošolci se norčujejo iz mene.

Teţko dobim prijatelje.

Sem priljubljen.

Mojim prijateljem so všeč moje zamisli.

Ţelim si, da bi bil drugačen.

Moji sošolci menijo, da imam dobre zamisli.

Imam mnogo prijateljev.

Pri dečkih sem priljubljen/a.

Pri dekletih sem priljubljen/-a.

Raje delam sam/-a kot v skupini.

Drugačen/-na sem od drugih.

Frekvenčna porazdelitev

DIJAKINJE
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dijakov, 62,16 % dijakinj) in srednje zadovoljstvo dobra tretjina dijakov (43,18 % dijakov, 

32,43 % dijakinj). 

Tabela 10: Vrednost komponente »Intelektualni oz. učni status«. 

Intelektualni oz. učni status 

Vrednost komponente: 

          Dijaki 

 (f) 

 

 (%) 

       Dijakinje 

 (f) 

 

 (%) 

nizka 3 6,82 2 5,41 

srednja 19 43,18 12 32,43 

visoka 22 50,00 23 62,16 

Skupaj 44 100,00 37 100,00 

 

Med dijaki in dijakinjami ni pomembnih razlik v oceni nizkih učnih doseţkov. Razlike 

med spoloma se pojavljajo v oceni visokega zadovoljstva z učnimi doseţki v prednost 

dijakinjam (za 12,16 %) in v oceni srednjega učnega zadovoljstva v prednost dijakom 

(za 10,75 %). 

Dijaki menijo, da so zelo bistri (91 % dijakov, 76 % dijakinj), z dobrimi zamislimi (95 % 

dijakov, 84 % dijakinj) in učno zelo uspešni (82 % dijakov, 92 % dijakinj). V šoli se jih 

dobra polovica prostovoljno javlja pri ustnem ocenjevanju (57 % dijakov, 57 % dijakinj). 

Hkrati potrjujejo zaskrbljenost pred ocenjevanji znanja (61 % dijakov, 73 % dijakinj) in 

ţivčnost pred spraševanjem (48 % dijakov, 59 % dijakinj). Veliko jih tudi meni, da naučeno 

vsebino hitro pozabijo (45 % dijakov, 41 % dijakinj). Več kot polovica dijakov navaja, da 

so pri šolskem delu počasni (70 % dijakov, 81 % dijakinj). Dijakinje se bolje ocenjujejo v 

branju (66 % dijakov, 84 % dijakinj) in risanju (45 % dijakov, 62 % dijakinj), medtem ko 

odnos do glasbe ocenjujejo enako kot dijaki (45 % dijaki, 45 % dijakinje). Šole ne mara 

obiskovati tretjina dijakov (39 % dijakov, 30 % dijakinj).  

Slika 5 prikazuje frekvenčno porazdelitev trditev za komponento »Intelektualni oz. učni 

status«. 
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Slika 5: Frekvenčna porazdelitev trditev za komponento »Intelektualni oz. učni status«. 

 

V6: Ali se pojavljajo razlike v oceni lastnega telesnega videza med dijaki in dijakinjami? 

Več kot polovica dijakov obeh spolov (72,73 % dijakov, 62,16 % dijakinj) je zelo 

zadovoljnih s svojim zunanjim videzom in s svojimi gibalnimi sposobnostmi (tabela 11). 

Srednje zadovoljnih je več dijakinj kot dijakov (27,27 % dijakov, 35,14 % dijakinj). Nizko 

stopnjo zadovoljstva je nakazala le ena dijakinja (2,7 % dijakinj).  

Tabela 11: Vrednost komponente »Telesni videz«. 

Telesni videz 

Vrednost komponente: 

          Dijaki 

 (f) 

 

 (%) 

       Dijakinje 

 (f) 

 

(%) 

nizka 0 0 1 2,7 

srednja 12 27,27 13 35,14 

visoka 32 72,73 23 62,16 

Skupaj 44 100,00 37 100,00 

 

Med dijaki in dijakinjami se pojavljajo razlike v oceni zadovoljstva s telesnim videzom. 

Dijaki so bolj zadovoljni s telesnim videzom in gibalnimi sposobnostmi kot dijakinje.  
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Zaskrbljen sem, kadar v šoli pišemo teste ali …

V šoli se lepo obnašam.

Imam dobre zamisli.

Pri šolskem uspehu sem dober.

Dobro rišem.

Pri glasbi sem dober.

Pri šolskem delu sem počasen.

Navadno imam srečo.

V šoli se pogosto prostovoljno javim.
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Filipčič, Strel in Rogelj (2008) pravijo, da ni bistvenih razlik v telesni teţi in v indeksu telesne 

mase med mladostniki z LMDR in zdravimi vrstniki. Kuharjeva (2004) navaja, da so 

slovenski dijaki nezadovoljni predvsem s svojo prekomerno telesno teţo. Iz naših rezultatov 

lahko sklepamo, da je dobra polovica dijakov zadovoljnih s skladnostjo svojega telesa (75 % 

dijakov, 54 % dijakinj).  

Johnston in Sinclair (1999) sta mnenja, da mladostniki z LMDR niţje dojemajo telesne 

sposobnosti in jih manj realno tudi ocenjujejo. Iz rezultatov razberemo, da je večina dijakov 

telesno močnih (84 % dijakov, 81 % dijakinj). Četrtina dijakov trdi, da so pri športnih igrah 

vodilni (34 % dijakov, 24 % dijakinj), manj dijakov meni, da jih šport ne zanima in da so 

pri telovadbi med zadnjimi (20 % dijakov, 21 % dijakinj).  

Obdobje med petnajstim in dvajsetim letom je stresno predvsem za dekleta, saj svoje telo in 

podobo pogostokrat doţivljajo in dojemajo zelo negativno, ker se primerjajo s svojimi 

vzornicami oz. medijskimi ideali (Kuhar, 2004). Rezultati prikazujejo, da je četrtina dijakov 

zaskrbljenih z zunanjim  videzom (27 % dijakov, 32 % dijakinj) in privlačnostjo obraza (20 

% dijakov, 43 % dijakinj). Drugače menijo, da imajo lepe oči (95 % dijakov, 84 % 

dijakinj), zadovoljni so tudi z lasmi (82 % dijakov, 86 % dijakinj).  

Slika 6 prikazuje frekvenčno porazdelitev trditev za komponento »Telesni videz«. 

 

Slika 6: Frekvenčna porazdelitev trditev za komponento »Telesni videz«. 
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V7: Ali se pojavljajo razlike v oceni splošne samopodobe med dijaki in dijakinjami? 

Srednje vrednosti kaţejo, da je splošna samopodoba dijakinj (M=60,41, SD=9,697) v 

primerjavi z dijaki (M=60,23, SD=9,086) nekoliko višja (tabela 12). Iz posameznih 

komponent samopodobe (tabela 4) ugotavljamo, da imajo dijaki bolj pozitivno telesno 

samopodobo in dijakinje boljšo akademsko samopodobo. Dijakinje se laţje vključujejo v 

socialno okolje, medtem ko so dijaki bolj priljubljeni med vrstniki. S pomočjo statistične 

obdelave podatkov preverimo, ali so razlike med spoloma v oceni splošne samopodobe 

statistično pomembne.  

Tabela 12: Opisna statistika za splošno samopodobo dijakov in dijakinj. 

Komponenta:  

 

N 

Dijaki 

 

M 

 

 

SD 

 

 

N 

Dijakinje 

 

M 

 

 

SD 

Splošna samopodoba 44 60,23 9,086 37 60,41 9,697 

Opomba: N – numerus; M – standardna sredina; SD – standardni odklon. 

Iz slike 7 opaţamo, da so podatki o splošni samopodobi obeh spolov porazdeljeni bolj 

asimetrično. 

 

Slika 7: Porazdelitev podatkov splošne samopodobe. 
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Tabela 13: Mann–Whitney - test razlik med spoloma. 

      Spol N Povprečni 

rang 

Vsota 

rangov 

Mann–

Whitney 

U- test 

p 

(2-stranski) 

Splošna 

samopodoba 

moški 

ženski 

skupaj 

44 

37 

81 

40,35 

41,77 

1775,50 

1545,50 

 

785,500 

 

,787 

 

Tabela 13 prikazuje, da so povprečni rangi nekoliko višji pri dijakinjah kot pri dijakih. 

Razlike v splošni samopodobi med dijaki in dijakinjami smo preverili z Mann–Whitney U-

testom. 

Ugotavljamo, da razlika med povprečnimi rangi ni statistično značilna pri stopnji 0,05, 

zato lahko trdimo, da se ne pojavljajo razlike v oceni splošne samopodobe med dijaki in 

dijakinjami. 

Raziskav, ki bi bile primerljive z našo populacijo mladostnikov z LMDR v preučevanju razlik 

med spoloma v splošni samopodobi, nismo zasledili. Garaigordobil in Pérez (2007) sta s 

preučevanjem splošne samopodobe pri odraslih osebah z LMDR, starih med 18 in 40 leti, 

ugotovila, da med spoloma ni statistično pomembnih razlik. Do enakih ugotovitev na 

podobnem vzorcu je prišel tudi Facchini, (1996, v Garaigordobil,Pérez, 2007). Gans, Kenny 

in Ghany (2003, v Majcen, 2013) so preučevali splošno samopodobo mladostnikov z učnimi 

teţavami v obdobju zgodnje adolescence in odkrili, da spol kot neodvisna spremenljivka nima 

nobenega pomembnega vpliva na razvoj samopodobe. Juriševič (1999) meni, da se razlike 

med spoloma sicer pojavljajo v posameznih komponentah samopodobe, ki pa v splošni 

samopodobi niso statistično pomembne.  
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6.2 OCENA POVEZANOSTI UČNEGA USPEHA IN SAMOPODOBE DIJAKOV IN 

DIJAKINJ Z LMDR 

H1: Med dejavnikoma dosežen učni uspeh v 1. letniku in zaznano splošno samopodobo je 

statistično pomembna povezava. 

Hipotezo smo preverjali z vprašanjem o učnem uspehu v 1. letniku in vprašanjem o splošni 

samopodobi. Ker sta obe spremenljivki vsaj intervalnega tipa, smo povezanost med njima 

preverjali s Pearsonovim korelacijskim koeficientom. 

 

Tabela 14: Povezanost učnega uspeha in splošne samopodobe. 

 Uspeh  

1. letnik 

Splošna 

samopodoba 

Uspeh  

1. letnik 

r 1    ,348
**

 

p (2-stranski)  ,001 

N 81 81 

Splošna 

samopodoba 

r ,348
**

 1 

p (2-stranski) ,001  

N 81 81 

**. Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,01 (2-stranski). 

 

Rezultati kaţejo (tabela 14), da sta učni uspeh v 1. letniku in zaznana splošna samopodoba 

statistično značilno povezana pri stopnji 0,01. Povezanost je pozitivna in šibka. Obstaja 

blaga tendenca, da boljši ko je učni uspeh, boljša je splošna samopodoba in obratno.  

Na osnovi predstavljenega rezultata H1 potrdimo. 

 

Številni avtorji menijo, da je učna uspešnost bolj povezana z akademsko in manj s splošno 

samopodobo (Juriševič, 1999; Marsh idr., 1983, v Kobal, 2012). Zlatečan (2014) je v svoji 

raziskavi ugotovila, da učni uspeh pri osnovnošolskih otrocih z LMDR ni vplival na njihovo 

splošno samopodobo.  
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H2: Med dejavnikoma dosežen učni uspeh v 1. letniku in zaznano akademsko samopodobo 

je statistično pomembna povezava. 

Hipotezo smo preverjali z vprašanjem o učnem uspehu v 1. letniku in vprašanjem o 

akademski samopodobi. Rezultat (tabela 15) kaţe, da sta učni uspeh v  1. letniku in zaznana 

akademska samopodoba statistično značilno povezana pri stopnji 0,01. Povezanost je 

pozitivna in srednje močna. Izhajamo s trditvijo, da boljši ko je učni uspeh, boljša je 

akademska samopodoba, in obratno. Na osnovi predstavljenega rezultata H2 potrdimo. 

 

Tabela 15: Povezanost učnega uspeha in akademske samopodobe 

 Uspeh  

1. letnik 

Akademska 

samopodoba 

Uspeh  

1. letnik 

r 1 ,404** 

p (2-stranski)  ,000 

N 81 81 

Akademska 

samopodoba 

r ,404** 1 

p (2-stranski) ,000  

N 81 81 

** Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,01 (2-stranski). 

 

Naše ugotovitve o statistično pomembni povezanosti med akademsko samopodobo in učnimi 

doseţki pri mladostnikih z LMDR potrjujejo tuje raziskave (Chapman, 1988, v Dixon, Marsh, 

1997; Donohue, 2008; Johnston, Sinclair, 1999).  

 

Poraja se nam zanimivo vprašanje o smeri in stopnji odnosa med akademsko samopodobo in 

učnimi doseţki pri adolescentih. Sami tega vprašanja nismo raziskali vendar iz tujih raziskav 

opaţamo, da nekaj avtorjev (Guay idr., 2003, v Johnston, 2013) meni, da akademska 

samopodoba vpliva na doseţke in da ta postane močneje povezana z učnim uspehom v 

kasnejšem obdobju adolescence, ko se mladostnik ţe zaveda, kakšen pomen ima učenje. 

Druge študije so pokazale, da je stopnja povezanosti med akademsko samopodobo in učnimi 

doseţki precej močna na začetku vstopa v srednjo šolo, da pa proti koncu šolanja precej slabi, 

predvsem pri dekletih. Avtorji (De Fraine idr., Eccles idr., Gonida idr., Stipek in MacIver, v 

Johnston, 2013) tudi navajajo, da mladostnikom, predvsem dekletom, skozi obdobje 

adolescence upada akademska samopodoba. 
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6.3 OCENA POVEZANOSTI SOCIALNIH DEJAVNIKOV S SPLOŠNO 

SAMOPODOBO DIJAKOV IN DIJAKINJ Z LMDR 

 

H3: Med dejavnikoma vpliv družine na mladostnika/-co in njegovo/njeno zaznano splošno 

samopodobo je statistično pomembna povezava. 

Da ima druţina na mladostnikovo splošno samopodobo pomemben vpliv, potrjuje veliko 

domačih (npr. Colnerič, 2014; Gomezel, Kobolt, 2012; Horvat, 2003; Juriševič, 1997; Poljšak 

Škraban, 2002) in tujih raziskovalcev (Hauser Cram idr., 2009; Kiddle, Dagnan, 2011; 

Bauman, 2004; Johnston, 2013; Smetana, Campione Barr in Metzger, 2006). 

V naši raziskavi smo vpliv druţine na zaznano splošno samopodobo dijakov preverili z 8 

tematskimi vprašanji, ki so spraševala po pozornosti, pohvali ter izkazovanju ljubezni staršev 

do svojega otroka. 

Najprej smo preverili, ali so starši do svojega otroka ljubeči in skrbni. Dijakom smo 

postavili dve vprašanji; ali jih imajo starši radi in ali jim v teţavah in stiskah priskočijo na 

pomoč. Povprečna ocena odgovorov je 7,28, največ moţnih točk je bilo 8 in najmanj 2. Iz 

ocene sklepamo, da dijaki očitno vidijo svoje starše kot ljubeče in skrbne. Koeficient 

korelacije med pojavoma skrb ter ljubezen staršev in samopodoba mladostnika je 0,411, kar 

pomeni, da sta pojava pozitivno in srednje močno povezana. 

Z naslednjimi 4 vprašanji smo pri dijakih preverili, ali jim starši izkazujejo dovolj 

pozornosti. Vprašali smo jih, ali se starši zanimajo za dogajanja v šoli; ali se z njimi dovolj 

pogovarjajo; ali veliko časa preţivijo skupaj; ali so skupni trenutki prijetni. Vseh moţnih točk 

je bilo 16 in najmanj 4. Povprečna ocena odgovorov je 11,94 in rezultat nakazuje, da je 

pozornost staršev zadovoljiva. Nad relativno visoko povprečno oceno smo presenečeni, saj 

smo na podlagi trditev dijakov in dijakinj (39,51 %), da se s starši premalo pogovarjajo in z 

njimi preţivijo malo skupnega časa, predvidevali niţjo povprečno oceno. Korelacija med 

pozornostjo in splošno samopodobo je 0,277. Povezava med pojavoma je pozitivna in šibka. 

Z dvema vprašanja, ki se navezujeta na vpliv druţine na samopodobo mladostnika, smo pri 

dijakih preverili, ali jih starši pohvalijo za uspešno opravljeno nalogo in ali jim nudijo 

dovolj povratnih informacij o njihovem vedenju. Povprečna ocena odgovorov je 6,51, 

največ moţnih točk je bilo 8 in najmanj 2. Glede na dobljeni rezultat ocenjujemo, da imajo 

dijaki dovolj podpore in spodbud s strani druţine za doseganje zastavljenih ciljev. Korelacija 
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med tema pojavoma je 0,375, kar pomeni, da je pozitivna in šibka, ki ţe meji na srednjo 

povezanost. 

Tabela 16: Izid Pearsonovega koeficienta korelacij med vplivi druţine in splošno 

samopodobo mladostnika/-ce. 

   

Samopodoba 

 

Pozornost 

Skrb in 

ljubezen 

 

Pohvala 

 r 1 ,277
*
 ,411

**
 ,375

**
 

Samopodoba p  ,012 ,000 ,001 

 N  81 81 81 

* Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,05 (2-stranski). 

 ** Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,01 (2-stranski). 

Iz tabele 16 je razvidno, da je vpliv druţine pri vseh treh spremenljivkah statistično značilno 

povezan s splošno samopodobo mladostnika. Povezanost je pozitivna in srednje močna – večji 

ko je vpliv druţine, višja je splošna samopodoba mladostnika.  

Na osnovi predstavljenih rezultatov H3 sprejmemo. 

 

H4: Med dejavnikoma materialno stanje družine in mladostnikovo/-čino zaznano splošno 

samopodobo je statistično pomembna povezava. 

Nguyen Chaplin in Roedder John (2007) menita, da se mladostniki s slabo samopodobo 

prekomerno usmerjajo v materialne dobrine, nasprotno mladostniki z visoko samopodobo 

izraţajo nizko tendenco do materialnih dobrin. Večja ko je sprejetost med vrstniki, višja je 

splošna samopodoba, niţja bo ţelja po materializmu.  

Raziskave potrjujejo, da materialno-ekonomski poloţaj druţine pomembno vpliva na učne 

doseţke. Mladostniki iz socialno šibkih druţin so učno slabši in se pogosto soočajo s socialno 

izključenostjo (Flere idr., 2009; Kavkler idr., 2010; Košak Babuder, 2006). Niţje, ko je 

materialno stanje druţine, večje so čustveno-vedenjske teţave (Ruiter idr., 2007, v Hauser 

Cram idr., 2009), slabši je učni uspeh in večja je socialna izključenost mladostnika (Lindblad, 

2013). 

Vpliv materialnega stanja druţine na samopodobo mladostnika smo preverili s petimi 

tematskimi vprašanji, ki so spraševala po dobrinah in dohodku v druţini. 
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Oblikovali smo dve vprašanji, ki sta spraševali po dobrinah: ali mladostniki z oblačili lahko 

sledijo modnim trendom ter ali imajo računalnik in vse potrebne potrebščine za pouk. 

Povprečna ocena dveh odgovorov je 6,11 od 8 moţnih točk. Najmanjše število doseţenih točk 

sta 2. Nad dokaj visokim rezultatom smo presenečeni, saj smo predvidevali, da so dijaki 

slabše opremljeni s šolskimi pripomočki in da si ne morejo privoščiti oblačil, ki bi sledila 

modnim trendom. 14,81 % mladostnikov trdi, da preteţno oz. popolnoma drţi, da si ne 

morejo privoščiti oblačil ter da nimajo računalnika in številnih potrebščin, ki so potrebne pri 

pouku. Iz povprečne ocene odgovorov lahko trdimo, da večina mladostnikov nima teţav z 

nakupom potrebnih šolskih pripomočkov in oblačil po svojem okusu. Povezanost med 

dobrinami in splošno samopodobo mladostnika je neznatna, saj je koeficient korelacije le 

0,183. 

S tremi vprašanji smo preverili dohodkovno stabilnost v druţini. Dijake smo vprašali, če 

lahko ne glede na visoke stroške obiskujejo vse obšolske dejavnosti; ali se druţina preţivlja z 

zmanjšanim dohodkom; ali jih je sram, ker nimajo toliko denarja kot njihovi prijatelji. 

Minimalno število doseţenih točk so bile 3 in največje 12. Povprečna vrednost treh 

odgovorov je 8,54, iz česar lahko sklepamo, da so druţine dohodkovno dovolj stabilne. 

Relativno visok rezultat nas je ponovno presenetil, glede na to, da je kar 35,80 % 

mladostnikov navedlo, da se doma preteţno preţivljajo z zmanjšanim dohodkom, kar 

nakazuje na brezposelnost vsaj enega od obeh staršev in posledično na ogroţenost ekonomske 

in socialne varnosti. Korelacija med pojavoma je 0,283, kar nakazuje na njuno šibko 

povezanost. 

Tabela 17: Izid Pearsonovega koeficienta korelacij med materialnim stanjem druţine in 

splošno samopodobo mladostnika/-ce. 

  Samopodoba Dobrine Dohodek 

 r 1 ,183 ,283
*
 

Samopodoba p  ,103 ,011 

 N  81 81 

* Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,05 (2-stranski). 

Materialno stanje druţine je s splošno samopodobo statistično značilno povezana le z enim od 

dveh socialnih pojavov, in sicer z dohodkom (tabela 17). Povezanost je pozitivna in šibka. 
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Na osnovi predstavljenih rezultatov H4 zavračamo, saj je splošna samopodoba 

statistično značilno povezana le z dohodkom in ne tudi z dobrinami.  

H5: Med dejavnikoma vpliv vrstnikov na mladostnika/-co in njegovo/njeno zaznano splošno 

samopodobo je statistično pomembna povezava. 

Vrstniška komunikacija ima v obdobju mladostniških nihanj na samospoštovanje mladostnika 

največji vpliv. Številni avtorji podpirajo ugotovitve (Steinberg, Morris, 2001; Reiss, Benson, 

1985; Felson, 1993, v Jones, 2009), da višja, ko je stopnja socialne podpore, večja je 

samozavest, boljši so učni doseţki in manj je mladostniškega odklonskega vedenja. Nasprotno 

je nizka stopnja socialne podpore povezana z duševnimi motnjami in visoko stopnjo zaznane 

stigmatizacije. Da mladostniki doseţejo ne le pozornost, temveč tudi sprejetost, so nagnjeni k 

eksperimentiranju. Greene in Banerjee (2008) menita, da je mladostniško kajenje eden od 

načinov, da postanejo druţbeno sprejeti. Vendar sprejetost v druţbi še ni zagotovilo za 

pozitivno samopodobo, saj mora mladostnik najprej oceniti, ali je zadovoljen s tem, kako ga 

vidijo vrstniki. 

Vpliv vrstnikov na mladostnikovo zaznano splošno samopodobo smo pri dijakih preverili s 6 

tematskimi vprašanji, ki so spraševala  o spretnostih mladostnika po navezovanju socialnih 

stikov, o njegovi priljubljenosti med vrstniki in o medvrstniških odnosih.  

Z dvema vprašanjema: ali hitro pridobim nove prijatelje; ali z lahkoto naveţem nova 

prijateljstva, smo preverili spretnost mladostnika pri navezovanju novih stikov z vrstniki 

in neznanimi ljudmi. Povprečna ocena odgovorov je 6,32, največ moţnih točk je bilo 8 in 

najmanj 2. Iz povprečne ocene sklepamo, da dijaki preteţno nimajo teţav s sklepanjem novih 

prijateljstev med vrstniki in neznanimi ljudmi. Korelacija med socialnimi interakcijami in 

splošno samopodobo mladostnika je 0,441. Pojava sta pozitivno in zmerno povezana. 

Priljubljenost mladostnika med vrstniki smo merili z dvema trditvama, ki sta preverili: ali 

je bil dijak ţe kdaj zasmehovan in so se iz njega norčevali; ali je v druţbi priljubljen in 

sprejet. Vseh moţnih točk je bilo 8 in najmanj 2. Odgovora sta dala povprečno oceno 6,65, iz 

česar lahko sklepamo, da je priljubljenost dijakov med vrstniki dokaj visoka. Koeficient 

korelacije med pojavoma je 0,361. Povezanost je pozitivna in nizka. 

Kako mladostnik doţivlja odnose z vrstniki smo ocenili z dvema vprašanjema, ki sta 

spraševali dijaka, ali se z vrstniki dobro razume in stori vse, kar od njega pričakujejo, tudi 

takrat, ko se z njimi ne strinja. Od 8 moţnih točk je povprečen seštevek 6,14. Dijaki 
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izkazujejo dokaj visoko zadovoljstvo v odnosih z vrstniki. Zanimiv je podatek, da je kar 61,73 

% mladostnikov pripravljenih storiti za prijatelje vse ali preteţno vse. Koeficient korelacije 

med priljubljenostjo in splošno samopodobo je 0,344, kar predstavlja nizko povezanost.  

Tabela 18: Izid Pearsonovega koeficienta korelacij med vplivi vrstnikov in splošno 

samopodobo mladostnika/-ce. 

  Samopodoba Odprtost Priljubljenost Odnosi 

 r 1 ,441
**

 ,361
**

 ,344
**

 

Samopodoba p  ,000 ,001 ,002 

 N  81 81 81 

** Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,01 (2-stranski). 

Samopodoba je statistično značilno povezana z vplivom vrstnikov pri vseh treh merjenih 

spremenljivkah (tabela 18). Povezanost je pozitivna in srednje močna – večji, ko je vpliv 

vrstnikov, boljša je mladostnikova samopodoba in obratno. 

Na osnovi predstavljenih rezultatov H5 sprejmemo. 

 

 

H6: Med dejavnikoma vpliv medijev na mladostnika/-co in njegovo/njeno zaznano splošno 

samopodobo je statistično pomembna povezava. 

Čevnik idr. (2008) pravijo, da mediji kot zunanji dejavniki vplivajo na percepcijo lastnega 

telesa, telesne teţe, oblikujejo lepotne ideale ter preteţno prispevajo k negativni telesni 

samopodobi. Modne revije imajo na oblikovanje posameznikovega telesa večji in bolj 

negativen vpliv kot televizijska reklamna sporočila (Tiggermann, 2003; Hill, 2006; Bissel, 

Zhou, 2004; Jung, Lennon, 2007, v Čevnik idr., 2008). Giles in Maltby (2004) sta v raziskavi 

odkrila, da je identifikacija z medijskimi osebnostmi bolj značilna za socialno osamljene in 

tiste, ki so z druţino manj povezani. 

 

Vpliv medijev na zaznano splošno samopodobo mladostnika smo merili s 5 tematskimi 

vprašanji, ki so dijaka spraševala po ţeljah o podobnem zunanjem videzu, kot so znane 

medijske osebnosti; o ţelji po izgubi telesne teţe, ker to drugi pričakujejo; o ţelji po 

popolnosti kot je izgled vzornika; o ţelji po moči, slavi in zunanjem videzu kot jih imajo 
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znane medijske osebnosti. Vseh moţnih točk je bilo 20 in povprečna ocena trditev je 13.35. 

Od vseh sklopov tematskih vprašanj je povprečna ocena teh trditev najniţja, kar pomeni, da 

so dijaki preteţno pod vplivom medijev. Več kot polovica mladostnikov (51,85 %) bi rada 

imela tak videz kot znane osebe iz medijev. Hkrati jih 44,44 % trdi, da mediji preteţno 

vplivajo na njihovo odločitev o spreminjanju zunanjega videza. Korelacija med pojavoma je 

0,259, kar predstavlja pozitivno šibko povezanost. 

Tabela 19: Izid Pearsonovega koeficienta korelacij med vplivi medijev in splošno 

samopodobo mladostnika/-ce. 

  Samopodoba Mediji 

 r 1 ,259
*
 

Samopodoba p  ,020 

 N  81 

* Povezanost je statistično značilna pri stopnji 0,05 (2-stranski). 

Samopodoba je statistično značilno povezana z vplivom medijev. Povezanost je pozitivna in 

šibka. 

Na osnovi predstavljenega rezultata H6 sprejmemo. 
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H7: Socialni dejavniki in splošna samopodoba se med spoloma ne razlikujejo. 

Hipotezo smo preverjali z vprašanjem razlik med spoloma. Najprej smo preverili normalnost 

porazdelitve podatkov. Tabela 20 prikazuje, da podatki niso porazdeljeni pribliţno normalno 

(p˂0,05), zato v nadaljevanju preverjamo razlike med spoloma z neparametričnim Mann-

Whitney U testom (Tabela 21).  

 

Tabela 20: Opisna statistika in Shapiro –Wilk test preverjanja normalne porazdelitve 

podatkov razlik med spoloma 

     Shapiro- Wilk test 

Odvisna spremenljivka Spol N M SD Statistika p 

Splošna samopodoba 

moški 

 

44 60,23 9,09 0,946 0,038 

 

ţenski 37 60,41 9,7 0,911 0,007 

Pozornost družine 

moški 

 

44 12,11 0,79 0,924 0,006 

 

ţenski 37 11,73 3,22 0,949 0,097 

Skrb in ljubezen družine 

moški 

 

44 7,14 1,23 0,703 0,00 

 

ţenski 37 7,44 1,04 0,601 0,00 

Pohvala družine 

moški 

 

44 6,39 1,54 0,859 0,00 

 

ţenski 37 6,65 1,34 853 0,00 

Odprtost v socialnih odnosih 

moški 

 

44 6,2 1,53 0,887 0,00 

 

ţenski 37 6,46 1,57 0,83 0,00 

Priljubljenost med vrstniki 

moški 

 

44 6,45 1,69 0,822 0,00 

 

ţenski 37 6,81 1,17 0,816 0,00 

Odnos z vrstniki 

moški 

 

44 5,84 1,36 0,909 0,002 

 

ţenski 37 6,49 1,22 0,879 0,001 

Dobrine v družini 

moški 

 

44 6,3 1,76 0,882 0,00 

 

ţenski 37 5,89 1,73 0,938 0,43 

Dohodek v družini 

moški 

 

44 9,02 2,23 0,938 0,021 

 

ţenski 37 7,97 2,46 0,951 0,114 

Mediji 

moški 

 

44 13,43 3,63 0,97 0,293 

  ţenski 37 13,24 3,45 0,965 0,309 

Opomba: N – numerus; M – standardna sredina; SD – standardni odklon. 
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Tabela 21: Mann–Whitney - test preverjanja razlik med spoloma v socialnih dejavnikih in v 

splošni samopodobi. 

 

Odvisna 

spremenljivka 

 

 

Spol 

 

 

N 

 

Povprečni 

rangi 

 

Mann–

Whitney 

U- test 

 

 

Z 

 

p 

(2-stranski) 

 

Splošna 

samopodoba 

moški 

ţenski 

44 

37 

40,35 

41,77 

 

785,500 
-,271 ,787 

Pozornost 

družine 

moški 

ţenski 

44 

37 

42,84 

38,81 
733,000 -,773 ,440 

Skrb in ljubezen  

družine 

moški 

ţenski 

44 

37 

37,53 

45,12 
661,500 -1,662 ,096 

Pohvala družine moški 

ţenski 

44 

37 

38,53 

42,90 
705,500 -,863 ,388 

Odprtost v soc. 

odnosih 

moški 

ţenski 

44 

37 

39,38 

42,93 
742,500 -,698 ,485 

Priljubljenost 

med vrstniki 

moški 

ţenski 

44 

37 

39,57 

42,70 
751,000 -,622 ,534 

Odnos z vrstniki moški 

ţenski 

44 

37 

36,14 

46,78 
600,000 -2,095 

 

,036 

Dobrine v 

družini 

moški 

ţenski 

44 

37 

43,89 

37,57 
687,000 -1,231 ,218 

Dohodek v 

družini 

moški 

ţenski 

44 

37 

45,73 

35,38 
606,000 -1,990 

 

,047 

Mediji moški 

ţenski 

44 

37 

41,94 

39,88 
772,500 -,395 ,693 

 

Ocene socialnega dejavnika »Odnosi z vrstniki« so statistično značilno višje pri dijakinjah. 

Rezultati v tabeli 21 kaţejo, da imajo dijakinje boljše odnose z vrstniki kot dijaki, kar 

nakazuje na njihovo boljšo socialno samopodobo. Nasprotno so ocene socialnega dejavnika 

»Dohodek v druţini« statistično značilno višje pri dijakih. Naši rezultati raziskave kaţejo, da 

je niţji dohodek v druţini povezan z niţjim učnim uspehom pri dijakih. Kavkler idr. (2010) 

ugotavljajo, da je ekonomsko stanje druţine pomembno za mladostnikovo vključevanje v 
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socialno okolje, prav tako vpliva na učno uspešnost. Flere idr. (2009) navajajo, da je niţja 

izobrazba v druţini bolj značilna pri fantih z niţjim učnim uspehom. Hkrati navajajo, da 

ekonomsko stanje druţine ne vpliva neposredno na  učno uspešnost.  

Razlike med spoloma so statistično značilne pri stopnji 0,05. 

 

Pri dveh socialnih dejavnikih »Odnosi z vrstniki« in »Dohodek v druţini« sta se izkazali 

statistično pomembni razliki, zato trdimo, da obstajajo razlike med spoloma.  Hipotezo 

7 zavračamo. 
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7 ZAKLJUČEK 

S preučitvijo samopodobe slovenskih dijakov in dijakinj z LMDR smo ţeleli preveriti in 

primerjati naše ugotovitve s tujimi in domačimi raziskovalci. Ugotovitve naše raziskave so 

sledeče: 

 Lestvica PHCSCS je pokazala, da med dijaki obeh spolov z LMDR v splošni 

samopodobi ni statistično pomembnih razlik. Razlike se pojavljajo v posameznih 

komponentah samopodobe. 

Naše ugotovitve so v skladu z ugotovitvami številnih raziskovalcev. Srednje vrednosti splošne 

samopodobe kaţejo, da so se dijaki in dijakinje na njenih komponentah ocenili precej visoko, 

kar nakazuje na njihovo trenutno ugodno počutje in lastno zadovoljstvo. Seveda se pri tem 

sprašujemo, ali so dijaki dovolj kritični do sebe in so njihove ocene realne. Menimo, da bi 

realno sliko dobili, če bi v raziskavo vključili tudi učitelje in starše dijakov. Prav tako nas je v 

raziskavi begala teorija socialne primerjave. Ugotavljamo, da je slabost lestvice PHCSCS v 

tem, da pri mladostnikih z LMDR ne nakaţe jasno, s kom se ti primerjajo – s sebi enakimi ali 

z vsemi vrstniki enake kronološke starosti. V našem primeru so srednješolski oddelki niţjega 

poklicnega izobraţevanja homogeni, kar pomeni, da jih sestavljajo mladostniki, ki so po 

sposobnostih in znanjih podobni, kar nam da sklepati, da se je naš preučevan vzorec primerjal 

s sebi enakimi vrstniki, kar nakazujejo tudi rezultati visokih samoocen. Zadovoljstvo teh 

dijakov lahko pripisujemo tudi ustreznim okoljskim prilagoditvam, kot so učni programi in 

strokovna usposobljenost pedagoškega kadra, katere omogočajo, da se dijaki osebnostno 

razvijajo in hkrati ob učnih doseţkih izraţajo svoje zadovoljstvo. 

 V posameznih komponentah samopodobe so se dijaki bolje ocenili v telesni 

samopodobi, medtem ko imajo dijakinje boljšo akademsko samopodobo. 

Posamezne komponente PHCSCS lestvice nakazujejo, da so tako dijaki kot dijakinje preteţno 

zadovoljni s seboj, ker se na splošno čutijo uspešni. Negativna osebnostna poteza, ki smo jo 

zasledili pri obeh spolih, je, da so nagnjeni k hitrim in nepremišljenim odzivom ter slabo 

kontrolirajo izbruhe jeze. Naše ugotovitve so podprte z ugotovitvami strokovnjakov, ki 

pravijo, da imajo osebe z LMDR močneje izraţena manj zaţelena področja osebnostnih potez. 

Nadalje opaţamo, da so dijakinje spretnejše pri vključevanju v socialno okolje, laţje sklepajo 

in vzdrţujejo prijateljstva. Dijaki so nekoliko bolj priljubljeni pri dekletih, medtem ko 

dijakinje menijo, da so manj pozornosti deleţne pri fantih. Nihče od obeh spolov nima 
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negativnih socialnih izkušenj. Prav tako visoke stopnje anksioznosti pri dijakih in dijakinjah 

ni zaznati. Več strahu in zaskrbljenosti vezane na šolo izkazujejo dijakinje. Prav tako le-te 

pogosteje izraţajo ţalost in se laţje zjočejo. Dijake pogosteje preplavijo temačne misli, prav 

tako slabše odnose z vrstniki rešujejo s pretepi. Iz teh ugotovitev sklepamo, da fantje svoje 

stiske pogosteje prikaţejo v obliki agresije. Boljše rezultate gibalnih sposobnosti in večje 

zadovoljstvo s telesnim videzom navajajo dijaki. Tudi dobra polovica anketiranih dijakinj je 

visoko zadovoljnih s svojim zunanjim videzom in s skladnostjo svojega telesa. Slabše so se 

dijakinje ocenile v privlačnosti obraza. Iz rezultatov lahko sklepamo troje; da fantje in dekleta 

niso preveč obremenjeni z medijskimi stereotipi, ki od posameznika zahtevajo popolno 

izklesanost telesa; da so premalo kritični do lastnih gibalnih sposobnosti in telesnega videza, 

kot je npr. prekomerna telesna teţa; da njihovi občutki manj jasno zaznavajo morebitne 

zmanjšane telesne sposobnosti, ki očitno ne vplivajo na njihovo telesno samopodobo. Večje 

zadovoljstvo z učnimi doseţki izraţajo dijakinje. Tudi srednje vrednosti kaţejo, da je učni 

uspeh pri dijakinjah boljši kot pri dijakih. Ugotovitve številnih raziskav navajajo, da spol igra 

vlogo pri učni samopodobi. 

 Učni uspeh je povezan z akademsko in s splošno samopodobo. 

Rezultati naše raziskave so pokazali, da obstaja korelacija med učnim uspehom in obema 

samopodobama. Moč korelacije med učnim uspehom in splošno samopodobo je pozitivna in 

šibka, medtem ko je povezanost učnega uspeha z akademsko samopodobo srednje močna. 

Naše ugotovitve se skladajo s številnimi drugimi, ki izhajajo iz trditve, da boljši ko je učni 

uspeh, boljša je akademska samopodoba in obratno. Kar nekaj študij navaja, da splošna 

samopodoba ni nujno povezana z učnim uspehom. V našem primeru ugotavljamo, da šibka 

povezanost med njima obstaja.  

 Preučevani socialni dejavniki, kot so druţina in njeno ekonomsko-materialno stanje, 

vrstniki ter mediji, vplivajo na samospoštovanje mladostnika in na njegovo 

oblikovanje samopodobe v obdobju adolescence. 

Izhajamo iz naših ugotovitev, da na razvoj mladostnikove samopodobe ne deluje samo en 

dejavnik, temveč spekter različnih socialnih dejavnikov, ki prispevajo svoj deleţ k 

oblikovanju samopodobe. Od vseh socialnih dejavnikov, ki smo jih v raziskavi preučili, smo 

zaznali, da so najmočnejše povezave s samopodobo prav spretnosti mladostnika pri 

navezovanju novih stikov, ljubezen in skrb staršev do mladostnika ter povratne informacije, ki 

jih mladostnik sprejema od staršev.  
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Za mnoge mladostnike so odnosi med druţinskimi člani daleč najbolj stabilni, zato imajo 

velike učinke na samopodobo. V naši raziskavi ugotavljamo, da dijaki očitno vidijo svoje 

starše kot ljubeče in skrbne. Tudi pozornost staršev do mladostnika je zadovoljiva, čeprav le-

ta na samopodobo mladostnika nima tako velikega vpliva. S samopodobo so pozitivno 

povezana tudi sporočila staršev, ki na mladostnika pomembno vplivajo, saj s tem sprejema 

informacijo o svojem vedenju. Vpliv druţine na mladostnikovo samopodobo je pozitiven in 

srednje močan.  

Ugotavljamo, da je povezanost med materialnimi dobrinami in splošno samopodobo 

neznatna, medtem ko je šibko korelacijo zaznati s dohodkovno stabilnostjo druţine. Vpliv 

ekonomsko-materialnega stanja na samopodobo mladostnika je pozitiven, vendar šibek.  

V obdobju mladostniških nihanj v samospoštovanju je druţbena sprejetost mladostnika 

ključnega pomena, kar potrjujejo tudi naši rezultati. Dijaki izkazujejo dokaj visoko 

zadovoljstvo v odnosih z vrstniki, enako menijo o svoji priljubljenosti. Najmočnejša 

korelacija s samopodobo je zaznana pri navezovanju novih prijateljstev z vrstniki. Zaključimo 

lahko s trditvijo, da je vpliv vrstnikov na mladostnikovo samopodobo podoben vplivu druţine 

na mladostnika – pozitiven in srednje močan. 

Slaba polovica vseh dijakov in dijakinj trdi, da mediji preteţno vplivajo predvsem na njihove 

odločitve o spreminjanju zunanjega videza, vendar pa je moč povezave s samopodobo sicer 

pozitivna vendar šibka. 

 Socialni dejavniki se med spoloma razlikujejo v odnosih z vrstniki in v dohodku v 

druţini. 

Pokazalo se je, da so dijakinje med vrstniki bolj priljubljene in bolje sprejete kot dijaki, kar 

pomeni, da je njihova socialna samopodoba boljša. Niţji ekonomski status v druţini je bolj 

značilen za dijake kot za dijakinje in vpliva na niţjo učno uspešnost. 

 

Menimo, da ugotovitve naše raziskave prispevajo k laţjemu razumevanju srednješolskih 

dijakov z LMDR pri njihovem vzgojno-izobraţevalnem delu in vključevanju v širše socialno 

okolje. 
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Pomanjkljivosti raziskave 

V naši raziskavi smo zasledili naslednji dve pomanjkljivosti: 

 Slabost lestvice PHCSCS, ker pri osebah z LMDR ne nakaţe, s katero skupino 

vrstnikov se le-ti primerjajo – s sebi enakimi ali z vrstniki širšega socialnega okolja 

enake kronološke starosti. 

 Dijaki z LMDR se srečujejo s teţavami v razumevanju pojmov (delno, preteţno ...) na 

večstopenjskih ocenjevalnih lestvicah, kljub njihovi predhodni razlagi. Teţave imajo 

tudi z razumevanjem trditev z negativnim pomenom, pri katerih se pokaţe hitra 

utrudljivost in zmanjšana motiviranost za uspešno dokončanje ankete. Zato pri osebah 

z MDR predlagamo kratke in enostavne anketne vprašalnike z dvo- oz. največ tri- 

stopenjskimi lestvicami ter pomoč pri reševanju vprašalnika z bralcem in sprotnim 

pojasnjevalcem pojmov.  

 

Praktična uporabnost 

Vpogled v stanje samopodobe dijakov in dijakinj z LMDR bo v pomoč učiteljem pri 

načrtovanju vzgojno-izobraţevalnega dela z mladostniki ter pri njihovem vključevanju v širše 

socialno okolje. 

 

Moţnosti za nadaljnje raziskave 

Menimo, da je tematskih vsebin za nadaljnje raziskave na tem področju veliko, saj jih v 

našem slovenskem prostoru resnično primanjkuje. Sami bi v prihodnosti predlagali raziskati 

naslednja področja, ki bi prinesla nova spoznanja o mladostnikih z LMDR: 

 Pogledi staršev in učiteljev na samopodobo mladostnika z LMDR. 

 Iz/Vključenost dijakov niţjega poklicnega izobraţevanja med srednješolskimi vrstniki. 

 Samopodoba mladostnikov z LMDR v nadaljnjem triletnem poklicnem izobraţevanju. 
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9 PRILOGA 

Spoštovani dijak/dijakinja! 

Sem absolventka 2-stopenjskega študija specialne in rehabilitacijske pedagogike na Pedagoški fakulteti v 

Ljubljani in te prosim za sodelovanje v raziskavi »Samopodoba mladostnika«, ki bo tema mojega magistrskega 

dela.  

Pred teboj je vprašalnik, s katerim ţelim ugotoviti, kako zaznavaš lastno samopodobo in na kakšen način socialni 

dejavniki vplivajo na tvoj učni uspeh ter na oblikovanje tvoje samopodobe. Zato te prosim, da odgovoriš na vsa 

vprašanja. Vprašalniki so anonimni in ne razkrivajo tvoje identitete. Vsi zbrani podatki bodo uporabljeni zgolj v 

raziskovalne namene. 

                                                                                         Za sodelovanje se ti zahvaljujem.    

 

Šola:_______________________________________ Program:_____________________________ 

Starost dijaka (obkroţi):             15                16                17 

Spol dijaka (obkroţi):                 Ţ                    M 

Osnovnošolsko izobraţevanje sem zaključil (obkroţi):   

a) v redni osnovni šoli                               b)  v osnovni šoli s prilagojenim programom 

Učni uspeh v 1. letniku srednje šole (obkroţi):                                                                                                

          a) zadosten                 b) dober                        c) prav dober                     č) odličen 

 

 

Pred seboj imaš večje število trditev, katere dobro preberi. Če trditev zate velja, obkroţi ''DA'', če ne velja, 

obkroţi ''NE''. Potrebno je, da odgovoriš na vse trditve. Tvoji odgovori ne bodo ocenjeni kot pravilni ali 

nepravilni, zato prosim, da na zastavljena vprašanja odgovoriš iskreno. 

 

1. Sošolci se norčujejo iz mene. DA NE 

2. Srečen sem. DA NE 

3. Teţko dobim prijatelje. DA NE 

4. Pogosto sem ţalosten. DA NE 

5. Sem bister. DA NE 

6. Sem plašen. DA NE 

7.  Ko me učitelj pokliče k tabli, postanem ţivčen. DA NE 



 
 

77 
 

8. Skrbi  me moj zunanji videz. DA NE 

9. Ko odrastem, bom postal pomembna oseba. DA NE 

10. Zaskrbljen sem, kadar v šoli pišemo teste ali naloge. DA NE 

11. Sem priljubljen. DA NE 

12. V šoli se lepo obnašam. DA NE 

13. Kadar gre kaj narobe, je to navadno moja krivda. DA NE 

14. Svoji druţini povzročam teţave. DA NE 

15. Sem močan. DA NE 

16. Imam dobre zamisli. DA NE 

17. Sem pomemben član svoje druţine. DA NE 

18. Navadno ţelim stvari narediti po svoje. DA NE 

19. Dobro mi uspeva kako stvar narediti s svojimi rokami. DA NE 

20. Hitro opustim svoja prizadevanja. DA NE 

21. Pri šolskem uspehu sem dober. DA NE 

22. Sram me je mnogih stvari, ki jih počnem. DA NE 

23. Dobro rišem. DA NE 

24. Pri glasbi sem dober. DA NE 

25. Doma se grdo obnašam. DA NE 

26. Pri šolskem delu sem počasen. DA NE 

27. Sem pomemben član našega razreda. DA NE 

28. Ţivčen sem. DA NE 

29. Imam lepe oči. DA NE 

30. Dobro znam govoriti pred celim razredom. DA NE 

31. V šoli precej sanjarim. DA NE 

32. S svojimi brati in sestrami sem neprijazen. DA NE 

33. Mojim prijateljem so všeč moje zamisli. DA NE 

34. Pogosto se znajdem v teţavah. DA NE 

35. Doma sem ubogljiv. DA NE 

36. Navadno imam srečo. DA NE 

37. Precej sem zaskrbljen. DA NE 

38. Moji starši preveč pričakujejo od mene. DA NE 

39. Rad sem tak, kakršen sem. DA NE 

40. Pri mnogih stvareh se počutim odrinjenega. DA NE 

41. Imam lepe lase. DA NE 

42. V šoli se pogosto prostovoljno javim. DA NE 

43. Ţelim si, da bi bil drugačen. DA NE 

44. Ponoči dobro spim. DA NE 

45. Sovraţim šolo. DA NE 

46. Pri telovadbi sem med zadnjimi. DA NE 
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47. Precej sem bolan. DA NE 

48. Do drugih sem pogosto hudoben. DA NE 

49. Moji sošolci menijo, da imam dobre zamisli. DA NE 

50. Nesrečen sem. DA NE 

51. Imam mnogo prijateljev. DA NE 

52. Vesel sem. DA NE 

53. Pri večini stvari sem neuspešen. DA NE 

54. Pri večini stvari sem dober. DA NE 

55. Imam mnogo energije. DA NE 

56. Veliko se pretepam. DA NE 

57. Pri dečkih sem priljubljen. DA NE 

58. Ljudje me zafrkavajo. DA NE 

59. Moja druţina je razočarana nad mano. DA NE 

60. Imam privlačen obraz. DA NE 

61. Kadar poskušam nekaj narediti, gre vedno kaj narobe. DA NE 

62. Doma me zafrkavajo. DA NE 

63. Pri športu in pri igrah sem vodja. DA NE 

64. Sem neroden. DA NE 

65. Pri športu in pri igrah gledam, namesto, da bi igral. DA NE 

66. Kar se naučim, hitro pozabim. DA NE 

67. Z mano je lahko shajati. DA NE 

68. Hitro se razjezim. DA NE 

69. Pri dekletih sem priljubljen/-a. DA NE 

70. Dobro berem. DA NE 

71. Raje delam sam/-a kot v skupini. DA NE 

72. Rad/-a imam svoje brate in sestre. DA NE 

73. Imam skladno telo. DA NE 

74. Pogosto me je strah. DA NE 

75. Vedno mi kaj pade z rok ali pa se polomi. DA NE 

76. Sem vreden/-na zaupanja. DA NE 

77. Drugačen/-na sem od drugih. DA NE 

78. Po glavi mi gredo hudobne misli. DA NE 

79. Zlahka se zjočem. DA NE 

80. Sem dober človek. DA NE 
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V nadaljevanju te prosim, da natančno prebereš vsako trditev in izbereš, koliko se z vsako strinjaš. V kolikor se s 

trditvijo popolnoma strinjaš, obkroţi številko 4, v kolikor pa se s trditvijo nikakor ne strinjaš, obkroţi 

številko 1. V kolikor meniš, da  trditev bolj ali manj velja zate, lahko izbereš tudi odgovor 2 ali 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Nikakor       Komaj         Preteţno      Popolnoma                 

ne drţi            drţi                 drţi               drţi 

      1                2                   3                   4 

Kadar sem v teţavah ali stiski, mi starši pomagajo in 

skočijo na pomoč. 

      1                2                   3                   4 

Z druţino preţivljamo malo skupnega časa.       1                2                   3                   4 

Za stvari, ki jih opravim dobro, me starši pohvalijo.       1                2                   3                   4 

Moji starši me nikdar ne vprašajo, kako je bilo v šoli.       1                2                   3                   4 

Imam občutek, da me imajo starši zelo radi.       1                2                   3                   4 

S starši se premalo pogovarjamo.       1                2                   3                   4 

S starši preţivimo veliko lepih trenutkov.       1                2                   3                   4 

Moji starši so ponavadi razočarani nad tem, kar počnem.       1                2                   3                   4 

 

Hitro si pridobim nove prijatelje.       1                2                   3                   4 

Vrstniki so se mi ţe posmehovali ali se norčevali iz mene.       1                2                   3                   4 

Vrstniki me sprejemajo in so radi v moji druţbi.       1                2                   3                   4 

Vedno storim vse, kar prijatelji pričakujejo od mene, tudi 

takrat, ko se s tem ne strinjam. 

      1                2                   3                   4 

Med vrstniki nisem priljubljen/-a.       1                2                   3                   4 

Z vrstniki se dobro razumem.       1                2                   3                   4 

 

Rad/-a bi izgledal/-a tako kot oseba iz revije ali s 

televizije. 

      1                2                   3                   4 

Ţelim izgubiti teţo, saj se to od mene pričakuje.       1                2                   3                   4 

Moč, slava in zunanji videz so vrednote, ki jim sledim 

preko zunanjih medijev. 

      1                2                   3                   4 

Ţelim si doseči popolnost, kakršen je tudi moj vzornik.       1                2                   3                   4 

Mediji ne vplivajo na mojo odločitev o spreminjanju 

zunanjega videza. 

      1                2                   3                   4 

 

Ne morem si vedno privoščiti oblačil ali slediti modnim 

trendom. 

      1                2                   3                   4 

Imam računalnik in vse potrebne potrebščine za pouk.       1                2                   3                   4 

Ne glede na stroške lahko obiskujem vse obšolske 

dejavnosti. 

      1                2                   3                   4 

Doma se preţivljamo z zmanjšanim dohodkom.       1                2                   3                   4 

Včasih me je sram, saj nimamo toliko denarja kot ostali.       1                2                   3                   4 
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