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Povzetek 

Mladostništvo je obdobje, za katerega so značilne pomembne spremembe na telesnem in 

duševnem področju. Močno se spremenijo medosebni odnosi tako z družinskimi člani kot tudi 

s prijatelji in osebami nasprotnega spola. Pojavijo se lahko težave na področju govorjenja v 

javnosti in asertivne komunikacije, le-te pa se z negativnimi izkušnjami le še povečujejo. 

Mladostniki z lažjo motnjo v duševnem razvoju (LMDR) imajo zaradi intelektualnih, socialnih 

in drugih primanjkljajev na področju medosebnih odnosov pogosto več medosebnih težav od 

normativnih mladostnikov in bi potrebovali več pomoči in podpore.  

V okviru naše raziskave smo uporabili Vprašalnik o medosebnih težavah v mladostništvu, 

španskih avtorjev, ki je preveden v slovenščino. Vprašalnik je samoocenjevalna lestvica, ki 

meri prisotnost medosebnih težav na področju socialnih odnosov, ki jih mladostniki zaznavajo 

pri sebi (npr. v družini, šoli, v javnosti, s prijatelji, z osebami, ki so jim všeč itd.). Na vzorcu 

181 učencev in učenk iz dveh osnovnošolskih programov: osnovne šole s prilagojenim 

programom z nižjim izobrazbenim standardom (PP NIS) ter iz programa osnovne šole z 

enakovrednim izobraževalnim standardom (EIS), smo želeli preveriti stopnjo medosebnih 

težav. Zanimalo nas je kateri vzorec iz obeh skupin mladostnikov ima več medosebnih težav – 

ali mladostniki, ki prihajajo iz PP NIS in imajo opredeljeno lažjo motnjo v duševnem razvoju 

(LMDR) ali normativni mladostniki. Zanimalo nas je tudi, ali obstajajo razlike med 

medosebnimi težavami pri različno starih mladostnikih obeh vzgojno-izobraževalnih 

programov in med spoloma, ali obstajajo pomembne razlike v primerjavi starejših 

mladostnikov z LMDR in mlajših brez motenj, ter kolikšne so razlike v medosebnih težavah 

med dekleti in fanti le iz PP NIS. 

Rezultati naše raziskave so pokazali, da imajo mladostniki z LMDR več medosebnih težav kot 

normativni mladostniki, predvsem na področju družinskih in prijateljskih odnosov. Ko smo 

analizirali obe skupini mladostnikov – tako tiste z, kot tudi brez LMDR – smo dobili rezultate, 

da imajo mlajši učenci brez MDR manj medosebnih težav. Dekleta iz obeh skupin mladostnic 

imajo v primerjavi s fanti z in brez MDR več težav, pri čemer imajo oboji največ medosebnih 

težav na področju odnosov z nasprotnim spolom. Preverili smo tudi, ali obstaja razlika v 

medosebnih težavah med mlajšimi, normativni mladostniki, v primerjavi s starejšimi 

mladostniki z LMDR, pri čemer smo ugotovili, da obstajajo pomembne razlike in da imajo 

mladostniki iz PP NIS več medosebnih težav. Nazadnje smo še preverili, ali imajo fantje z 

LMDR več medosebnih težav kot dekleta z LMDR. Izkazalo se je, da jih imajo dekleta manj 

kot fantje. Rezultati so na splošno pokazali, da imajo mladi največ medosebnih težav na 

področju odnosov z nasprotnim spolom ter na področju asertivnega vedenja. Sledijo medosebne 

težave v družinskih odnosih in govorjenje v javnosti, najmanj težav pa imajo na področju 

prijateljskih odnosov. Fantje iz obeh vzorcev skupaj so se na splošno ocenjevali bolj pozitivno 

od deklet, izjemoma fantje, ki imajo LMDR. 

Pomembno je, da se kot strokovni delavci zavedamo, na katerih področjih se najpogosteje 

pojavljajo medosebne težave, tako pri normativnih mladostnikih, predvsem pa pri mladostnikih 

z MDR, ki se s težavami v medosebnih odnosih še težje spopadajo. Adolescenti morajo začutiti, 

da lahko najdejo podporo v odrasli osebi, na katero se lahko zanesejo in ki ji bo pomagala 

medosebne težave uspešno prebroditi.  

KLJUČNE BESEDE: 

Mladostništvo, mladostniki z lažjo motnjo v duševnem razvoju, normativni mladostniki, 

medosebni odnosi, medosebne težave 
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Abstract  

Adolescence is a period characterized by significant physical and mental changes. Interpersonal 

relations with family members, friends and persons of opposite sex change a lot. Adolescents 

may experience problems with speaking in public and with assertive communication, which 

may increase with negative experiences. Adolescents with mild intellectual disability (MID) 

have more interpersonal problems in the area of interpersonal relations because of their 

intellectual, social and other deficits. Because of that, they would need more help and support.   

As a part of our research, we used the Questionnaire about Interpersonal Difficulty for 

Adolescents by Spanish authors translated into Slovene. The questionnaire is a self-assessment 

scale that measures the presence of interpersonal problems in the area of social relations that 

adolescents perceive for themselves (e.g. in the family, in school, in public, with friends, with 

people they like, etc.). On a sample of 181 students from two elementary school programs – 

elementary school with adapted program with lower educational standards (AP LES) and 

elementary school program with an equivalent educational standard (EES) – we wanted to 

check the level of interpersonal problems. We were interested in finding out which sample from 

both groups of adolescents has more interpersonal problems – adolescents that are attending 

AP LES and were identified as having MID or normative adolescents. We were also interested 

in whether there are differences between interpersonal problems in adolescents of different ages 

in both educational programs and between the sexes, whether there are significant differences 

comparing older adolescents with MID and younger adolescents without intellectual disability, 

and also the differences in interpersonal problems between girls and boys only from AP LES. 

The results of our research have shown that adolescents with MID have more interpersonal 

problems than normative adolescents, especially as regards their relationships with family and 

friends. Analysing both groups of adolescents - with and without MID - we obtained results 

that younger pupils without intellectual disability (ID) have fewer interpersonal problems. Girls 

from both groups of adolescents have more problems compared to boys with and without MID, 

with both having most interpersonal problems in the area of relationships with the opposite sex. 

We also examined whether there is a difference in interpersonal problems among younger, 

normative adolescents, compared to older adolescents with MID, and found that there are 

significant differences and that adolescents from AP LES have more interpersonal problems. 

Finally, we also checked whether boys with MID have more interpersonal problems than girls 

with MID. It turned out that girls have fewer problems than boys do. In general, the results 

showed that adolescents have most interpersonal problems in relationships with the opposite 

sex and in assertive behaviour, followed by interpersonal problems in family relations and 

public speaking. Adolescents have the fewest problems in relationships with friends. Boys from 

both samples together generally rated themselves more positively than girls, except boys who 

have MID. 

It is important that as professionals we are aware of the areas in which interpersonal problems 

are most common, both in normative adolescents, and especially in adolescents with MID, who 

have even more difficulty in dealing with problems in interpersonal relationships. Adolescents 

need to feel that they can find support in an adult on whom they can rely and who will help 

them to successfully overcome their interpersonal difficulties. 

 

KEY WORDS:  

Adolescence, adolescents with mild intellectual disability, normative adolescents, interpersonal 

relations, interpersonal problems 
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Uvod 

Mladostništvo oz. adolescenca je obdobje, v katerem se pri mladostniku oz. mladostnici 

dogajajo intenzivne fizične, kognitivne in psihosocialne spremembe. To je tudi obdobje 

razvojnih nalog in razvojnih kriz, ki jih mladostniki bolj ali manj uspešno preživijo. Na 

mladostnikov razvoj pa močno vplivajo njegove psihofizične predispozicije in interakcije s 

socialnim ter fizičnem okoljem, pri čemer pridobijo vrstniki najpomembnejšo vlogo pri razvoju 

socialnih veščin in doživljanju sveta okoli sebe oz. osebnostne rasti. Socialne spretnosti, ki jih 

mladostnik pridobiva, imajo vpliv na vsa njegova življenjska področja, predvsem pa na 

medosebne odnose. Zaradi hitrih sprememb, ki se dogajajo v obdobju adolescence, 

pogostejšemu nagnjenju k nasprotovanju avtoritetam, intenzivnega in nenadzorovanega 

izražanja čustev ter zaradi močnih nihanj v razpoloženju, stališčih in vedenju, lahko pride do 

medosebnih težav v socialnih odnosih. Medosebne težave se lahko pojavijo med družinskimi 

člani, v družbi vrstnikov in prijateljev ter v odnosih z nasprotnim spolom. Zaradi različnih 

osebnih in okoljskih dejavnikov imajo mladostniki pogosto težave tudi na področju govorjenja 

v javnosti in asertivne komunikacije.  

Mladostniki z LMDR se vizualno sicer ne razlikujejo od svojih normativnih vrstnikov, vendar 

pa imajo pomembno znižane intelektualne sposobnosti, zaostanek v spoznavnem razvoju ter na 

področju kognitivnega funkcioniranja, zaradi česar je lahko prestajanje obdobja mladostništva 

za njih zahtevnejše od mladostništva normativnih mladostnikov. Njihovi miselni procesi so v 

primerjavi z vrstniki brez MDR na veliko bolj konkretni ravni, kar pogosto vodi k nezrelemu 

presojanju in odzivanju v socialnih situacijah in posledično k večjim medosebnim težavam v 

medosebnih odnosih, predvsem pri fantih z LMDR. 

Osnovne šole, tako tiste z EIS kot tudi tiste s PP NIS, pogosto preveč rigidno stremijo k 

striktnemu upoštevanju učnega načrta in razvijanju intelektualnih ter spoznavnih veščin, 

premalo časa pa je namenjenega čustvenim in socialnim potrebam učencev. Pomembno je, da 

se za reševanje medosebnih težav spodbuja individualna obravnava učencev v šoli in 

spodbujanje različnih socialnih spretnosti, pri tem pa moramo poznati področja, pri katerih 

mladostniki sami pri sebi ali pa njim pomembne osebe, zaznavajo medosebne težave. Ne 

smemo pa pozabiti tudi na sodelovanje z družino mladostnika, saj je stabilnost v družini v 

otroštvu in mladostništvu eden največjih napovedovalcev socialnih spretnosti v odrasli dobi, 

posamezniku pa omogoča tudi večjo možnost poslovnega uspeha in na področju obvladovanja 

stresnih situacij. 
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Pogosto uporabljene kratice 

 

IQ – inteligentnostni količnik  

MDR – motnje v duševnem razvoju 

LMDR – lažja motnja v duševnem razvoju 

PP – posebne potrebe 

OŠ – osnovna šola 

PP NIS – prilagojeni program z nižjim izobrazbenim standardom 

EIS – enakovredni izobrazbeni standard 

OŠPP – šola s prilagojenim programom 

VMTM – Vprašalnik o medosebnih težavah v mladostništvu  
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1 TEORETIČNI UVOD 

 

1.1 MLADOSTNIŠTVO 

 

1.1.1 Značilnosti obdobja mladostništva  

Mladostništvo oz. adolescenca je razvojno obdobje, ki se začne približno med 11. in 12. letom 

starosti (Zupančič, 2004) ter za katerega so značilne pomembne spremembe. To so telesne, 

psihološke in družbene oz. socialne spremembe (Braconnier, 2001). Z začetkom teh sprememb 

lahko določimo tudi spodnjo mejo mladostništva (Zupančič, 2004), ki jo je zaradi očitnih 

zunanjih sprememb relativno lahko določiti, težje pa je določiti zgornjo mejo. Opredelitve 

zgornje meje se med seboj nekoliko razlikujejo, najpogosteje pa jo različni avtorji opredeljujejo 

okoli 22. leta (Kapor-Stanulovič, 1988; Santrock, 1992, v Zupančič, 2004). Zgornja meja je 

odvisna predvsem od psihološke zrelosti posameznika, zaključka izobraževanja in njegove 

ekonomske neodvisnosti (Galambos in Leadbeater, 2000; Kroger, 2000, v Zupančič, 2004).  

Obdobja mladostništva lahko okvirno delimo na (Zupančič, 1990, 1997, v Zupančič, 2004): 

 zgodnje mladostništvo (do pribl. 14. leta); 

 srednje mladostništvo (do pribl. 17. ali 18. leta starosti); 

 pozno mladostništvo (do pribl. 22 ali 24. leta). 

Adolescenca je čas intenzivnih sprememb na fizičnem, psihološkem in socialnem področju 

adolescenta, hkrati pa je to tudi čas razvojnih nalog, skozi katere se pri mladostnikih pogosto 

pojavljajo konflikti in razvojne krize, ki jih bolj ali manj uspešno prebrodijo (Zupančič, 2004). 

 

1.1.2 Spremembe v mladostništvu 

Prve spremembe v času adolescence se začnejo z intenzivnim in pospešenim telesnim ter 

psihološkim razvojem. Ko pride do teh sprememb pravimo, da je otrok prišel v puberteto. To 

je obdobje, v katerem gredo odraščajoči fantje in dekleta skozi proces spolne zrelosti. Puberteta 

ima določene fizične stopnje, ki vodijo do plodnosti in razvoja primarnih in sekundarnih spolnih 

znakov ter navsezadnje do razvoja v odraslega moškega in žensko (Stöppler, 2016). 

Spremembe se dogajajo na treh glavnih področjih razvoja: 

 

1.1.2.1 Fizične spremembe 

 

Fizične spremembe se odražajo v spremembah primarnih in sekundarnih spolnih znakov. 

Spremembe v primarnih spolnih znakih se poznajo predvsem pri spremembah reproduktivnih 

organov deklic in dečkov (Jaffe, 1998), spremembe v sekundarnih spolnih znakih pa so 

povezane s povečanjem spolnih hormonov: estrogena in progesterona pri ženskah ter 

testosterona pri moških. To se kaže kot pojav menstruacije, rast prsi, sramnih dlak, mutiranje 

glasu, rast spolnega uda itd. (Stöppler, 2016).  
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Vse te spremembe vplivajo na psihološki in emocionalni razvoj mladostnikov, ki se na njih zelo 

različno odzovejo. Pogosto je odziv negativen, saj mladostniki zaradi sprememb čutijo sram 

pred vrstniki. Telesne spremembe se med puberteto pogosto ne razvijajo enakomerno, niti se 

pri mladostnikih ne razvija enakomerno spolni razvoj. Sramežljivost je prisotna predvsem pri 

dekletih, ki vstopijo v puberteto zgodaj in si pogosto želijo, da bi njihove spremembe ostale 

neopažene. Fantje so s prihodom pubertete ponavadi manj sramežljivi in se sprememb na 

svojem telesu ter v notranjosti celo veselijo (Petersen, 1988; Petersen in Crockett, 1985; v Jaffe, 

1998). 

 

1.1.2.2 Kognitivne spremembe  

 

Kognitivne sposobnosti so sposobnosti, ki vključujejo spomin, učenje ter mišljenje in se 

najhitreje razvijajo ravno v obdobju otroštva in adolescence (Jaffe, 1998). Spremembe, do 

katerih prihaja, so količinske in kakovostne. Prve, količinske, se kažejo kot pomembne 

mentalne in intelektualne spremembe, kot je učinkovitejše logično sklepanje in večja kapaciteta 

obdelave informacij, zaradi česar postanejo mladostniki kompetentnejši pri reševanju 

problemskih situacij v primerjavi z mlajšimi otroki. Pri tem je potrebno omeniti, da se 

inteligentnostni količnik (IQ) bistveno ne spreminja skozi odraščanje. Kognitivne funkcije se 

med mladostniki razvijajo približno enako hitro, najdemo pa razlike v hitrosti razvoja med 

spoloma, saj se pri dekletih skozi otroštvo in mladostništvo delovni spomin razvija bolj 

intenzivno kot pri fantih, ki pa jih v adolescenci dohitijo (Shanmugan in Satterthwaite, 2016). 

Druge, kakovostne spremembe, se izražajo kot spremembe v načinu mišljenja (Zupančič in 

Svetina, 2004), ki vplivajo na vsakodnevne izkušnje adolescentov. V tem obdobju mladostniki 

prerastejo konkretne miselne operacije in preidejo na formalnologične (Berk, 1998; Gross, 

1993, v Zupančič in Svetina, 2004). To pomeni, da začnejo razmišljati na veliko bolj 

abstraktnem in logičnem nivoju ter uporabljati fleksibilno mišljenje (v primerjavi s črno-belim 

pri mlajših otrocih) (Woolfolk, 2002). Te spremembe seveda vplivajo tudi na medosebne 

odnose. Mladostniki se začnejo zavedati konfliktov v primarnem okolju – morebitnih 

kontradiktornosti, ki jih starši uporabljajo pri vzgoji otrok. Na svet začnejo gledati z drugega 

zornega kota, veliko bolj poetično in simbolično (Jaffe, 1998). 

Na spoznavnem področju se kažejo kognitivne spremembe v zavzemanju različne perspektive. 

Spoznavno področje je osnovano z dvema različnima stopnjama perspektive: recipročne (»jaz 

mislim – ti misliš«) v srednjem otroštvu ter vzajemne v poznem otroštvu ter zgodnjem 

mladostništvu. Na recipročni stopnji se je otrok sposoben vživljati v perspektivo druge osebe 

in razumeti sebe s perspektive te druge osebe, medtem ko si na vzajemni stopnji že zamišlja, 

kako interakcija med dvema osebama izgleda s perspektive »tretje osebe« (Selman, 1980; Gril, 

2002; Snarey idr. 1983; v Zupančič, 2004; Selman, 1974, v Puklek Levpušček, 1995). V 

zgodnjem mladostništvu pa se začne razvijati družbena oz. socialna perspektiva, ki je veliko 

bolj abstraktna in ki privede do številnih sprememb na področju razumevanja medosebnih 

odnosov s starši, prijatelji in vrstniki, ter sprememb na področju samorazumevanja in 

razumevanja socialnih ter moralnih pojmov (Selman 1980; Gril, 2002; Snarey idr. 1983, v 

Zupančič, 2004). Na tej stopnji začenja mladostnik upoštevati različne subjektivne perspektive 

ljudi, pri čemer se zaveda, da je vsak posameznik svoj lasten sistem lastnosti, prepričanj in 

vrednot s svojo lastno preteklostjo. Začne se zavedati, da je določena psihološka stvarnost 

nezavedna in da lahko le-ta vpliva na druge psihološke procese in vedenje (Muss, 1988; Selman, 

1980, v Zupančič, 1997). V obdobju otroštva se otroci npr. pri lastnem opisu pogosto opisujejo 

na podlagi svojih telesnih (npr. sem velik, imam modre oči) in dejavnostnih značilnosti (npr. 

rad igram nogomet), medtem ko se mladostniki začnejo opisovati v smislu psiholoških (npr. 
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sem zadržan) in socialnih značilnosti (npr. sem priljubljen). Do teh sprememb pride zaradi 

razvoja spoznavnih sposobnosti, zavzemanja perspektive »tretje osebe« in povečane 

osredotočenosti nase. Začnejo se zavedati kakovosti psiholoških značilnosti in primerjanja z 

drugimi posamezniki (Garcia idr., 1997, v Zupančič, 2004).  

Do pubertete so otroci torej v obdobju, ko se še ne zavedajo, da drugi ljudje ne razmišljajo isto 

kot oni, čemur pravimo egocentrizem. Kljub temu pa adolescenti obdobje egocentrizma iz 

otroštva ne prerastejo, temveč ga nadgradijo. V mladostništvu pride do nove faze, in sicer 

mladostniškega egocentrizma. Mladostniki se zavedajo, da imajo drugi ljudje drugačna 

prepričanja in zaznave, vendar pa postanejo zelo osredotočeni na lastna prepričanja in stališča, 

za katera menijo, da ravno tako kot njih, zanimajo tudi druge ljudi. Imajo občutek nekakšnega 

imaginarnega občinstva, pri čemer menijo, da jih vsi opazujejo, razmišljajo o njih in jih 

analizirajo, kot to počnejo sami (Woolfolk, 2002). V sklopu egocentrizma se pojavi tudi 

občutek osebne zgodbe. Osebna zgodba je sklop nerealnih predstav posameznika o sebi, ki se 

kažejo kot nerealno in idealizirano pojmovanje sebe (Elkind, 1978, v Zupančič, 2004). 

Mladostniki se počutijo posebne, neranljive, edinstvene in vsemogočne. Menijo, da so njihove 

izkušnje, mišljenje in vrednote edinstvene ter da drugi ljudje ne morejo imeti podobnega 

mišljenja, vrednot in izkušenj, kot jih imajo sami. Iz tega izhaja prepričanje najstnikov, da jih 

nihče ne razume, da so neranljivi in da socialna pravila za njih ne veljajo. To jih lahko vodi v 

tvegana in neprevidna vedenja ter do situacij (npr. v prometu, uživanje prepovedanih substanc), 

v katerih se ne zavedajo, da lahko škodujejo sebi ali drugim (Papalia in Olds, 1995, v Zupančič, 

2004). Vendar pa občutek pomembnosti in preizkušanje v različnih situacijah niso le negativni 

dejavniki, temveč imajo pomembno razvojno vlogo v procesu osamosvajanja od staršev. 

Osebna zgodba namreč mladostniku nudi varnost in zaupanje v lastne odločitve, pri tem pa 

zmanjšuje strah pred samostojnimi odločitvami (Puklek, 1997, v Zupančič, 2004). Obdobje 

egocentrizma je značilno predvsem za zgodnje mladostništvo in s starostjo ter napredkom v 

formalno-logičnem mišljenju postopoma upada (Elkind, 1987, v Zupančič, 2004). 

 

1.1.2.3 Psihosocialne spremembe 

 

Zaradi sprememb, ki jih mladostnik doživlja naenkrat na vseh področjih – od fizičnih, do 

emocionalnih in kognitivnih – se kažejo spremembe tudi na psihosocialnem področju. To 

vključuje spremembe na področju osebnosti, motivacije, čustev, zavedanja samega sebe in 

socialnega vedenja (Jaffe, 1998).  

Ena od pomembnih psihosocialnih sprememb je razvoj oz. oblikovanje identitete, ki se oblikuje 

šele v mladostništvu, ko je posameznik dovolj zrel in ima dovolj socialnih, spoznavnih in drugih 

izkušenj, da jo lahko oblikuje. To je psihološki proces, v katerem oseba postavi prioritete glede 

na to, kakšne so njegove vrednote, zastavi si cilje, ki jih namerava doseči v prihodnosti in se 

usmeri v stvari, ki so mu pomembne v življenju. Identiteta je pojmovanje sebe kot ločenega od 

drugih in vključuje vrednote, prepričanja, cilje ter socialno vzajemnost (Conger, 199; Côté, 

1983; Zupančič, 1996, v Zupančič, 2004). Adolescent v mladostništvu oblikuje pojem o sebi. 

To je »niz lastnosti, sposobnosti, stališč in vrednot«, ki ga opredeljujejo (Damon in Hart, 1988, 

v Zupančič, 2004, str. 572) in jim daje skozi različna obdobja mladostništva drugačne poudarke 

(npr. od poudarka na socialnih vrlinah v zgodnjem mladostništvu, do poudarka na moralnih 

vrednotah in načrtih za prihodnost v poznem mladostništvu). Spremeni se tudi vidik 

samospoštovanja, saj le-to pri mladostnikih, z izjemo ob različnih pomembnih prelomnicah 

(npr. prehod iz osnovne v srednjo šolo), skozi odraščanje narašča (Berk, 1998, v Zupančič, 

2004). Seveda pa obstajajo individualne razlike med mladostniki. Te so najpogostejše med 
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spoloma, saj je nižje samospoštovanje značilno predvsem za tista dekleta, pri katerih se 

spremembe v puberteti ne pojavijo v normativnem času. Nižje samospoštovanje pa je prisotno 

tudi pri mladostnikih, ki so učno manj uspešni (Block in Robins, 1994; Garzarelli idr., 1993, v 

Zupančič, 2004), ki so anksiozni (Kobal, 2000; Youngs idr. 1990, v Zupančič, 2004), ali pa 

prihajajo iz družin z nižjim socialno-ekonomskim statusom (Barber idr., 1992, v Zupančič, 

2004). Samospoštovanje je močno povezano s psihosocialno prilagojenostjo, pri čemer so 

mladostniki, ki imajo do sebe višje samospoštovanje, v odnosih bolj prilagodljivi in bolj 

priljubljeni (Schweitzer idr., 1992; Klein, 1992, v Zupančič, 2004). 

Ena od glavnih psihosocialnih sprememb v mladostništvu je odnos s starši in vrstniki. To je 

razvojni proces, v katerem začnejo mladostniki občutiti neodvisnost v odnosu z mamo in 

očetom (Karabanova, 2007; Feldstein, 2011, v Sadovnikova, 2016). Doživljanje čustvovanja 

do družinskih članov se močno spremeni, pogosteje pride do upada pozitivnih čustev, zlasti v 

zgodnjem mladostništvu (Flannery, idr., 1994; Rice, 1998, v Zupančič, 2004). Mladostniki 

začnejo doživljati močna pozitivna čustva do vrstnikov (navadno) istega spola ali celo do oseb, 

ki jih le bežno poznajo. Ta čustva imajo značilnosti zaljubljenosti in ne še ljubezni, temeljijo 

pa predvsem na telesni privlačnosti. So intenzivna in ponavadi kratkotrajna, pogosto pa 

intenzivnim čustvom zaljubljenosti sledi razočaranje (Rice, 1998, v Zupančič, 2004). Na 

splošno mladostniki v primerjavi z odraslimi svoja čustva doživljajo bolj intenzivno in krajši 

čas, čustvena stanja pa so bolj spremenljiva tekom dneva. Pogosteje kot pri otrocih je prisotno 

nihanje razpoloženja, ki je povezano predvsem s situacijskimi spremembami, delno pa tudi s 

hormonskimi. Kakovost razpoloženja je odvisna glede na to, ali je situacija za osebo pozitivna 

ali negativna (Bouchanan idr., 1992; Larson in Ham, 1993, v Zupančič, 2004), vendar pa na 

splošno med adolescenti prevladujejo pozitivna čustvena stanja (Andrews, 1986; Horvat in 

Zupančič, 1995; Larson in Lampman-Pertraitis, 1989; Offer idr., 1988; Rice, 1998; Zupančič 

in Justin, 1998, v Zupančič, 2004). Načeloma se čustvovanje iz otroštva v mladostništvo 

bistveno ne spremeni, saj imajo mladostniki do takrat izoblikovane že razmeroma stabilne 

vzorce vedenja (Rice, 1998, v Zupančič, 2004).  

 

1.1.3 Razvojne naloge 

Razvojne naloge so tiste naloge, ki se pojavijo v določenem obdobju življenja in jih mora 

posameznik opraviti. Pojavijo se kot posledica fizičnega razvoja, zahtev v socialnem okolju ter 

osebnih vrednot in ciljev, ki si jih je zastavil posameznik (Havighurst, 1972; Klaczynski, 1990, 

v Zupančič, 2004). K temu spadajo tudi znanja, stališča, vedenja in spretnosti, ki jih mora oseba 

usvojiti. Uspešno premagovanje razvojnih nalog vodi posameznike k občutku zadovoljstva in 

napredka ter pozitivnega socialnega sprejemanja v okolju. Ravno obratno je pri neuspešnem 

obvladovanju razvojnih nalog, ki pripelje do splošnega nezadovoljstva in celo do družbenega 

neodobravanja (Gavazzi, Anderson in Sabatelli, 1993, v Zupančič, 2004). 

Različni avtorji podobno opredeljujejo razvojne naloge v mladostništvu (Erikson, 1959; 

Havighurst, 1972; Horvat in Magajna, 1987, v Zupančič, 2004). Razdelili jih bomo na osem 

glavnih razvojnih nalog, ki naj bi jih mladostnik usvojil za pozitivno socialno sprejemanje v 

okolju ter občutek samozadovoljstva s svojim življenjem:  

1) ustvariti zrele odnose z vrstniki (ustvariti stabilna istospolna prijateljstva, razvijati 

socialne spretnosti in avtonomnost v medosebnih odnosih); 

2) oblikovati svojo spolno vlogo in spolno identiteto (prevzeti istospolne socialne vloge 

glede na kulturo, v kateri živi mladostnik); 
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3) sprejeti svojo, spreminjajočo se telesno podobo (sprejeti hitre telesne spremembe, ki se 

dogajajo, sprejeti lastno zunanjo podobo, razvoj skrbi za telo in zdravje); 

4) reorganizirati svoj odnos s straši in drugimi odraslimi (čustveno osamosvajanje od 

staršev in drugih odraslih, npr. učiteljev); 

5) pripraviti se na partnersko in družinsko življenje (razvijati socialne spretnosti z 

nasprotnim spolom, pridobivati izkušnje o partnerskem življenju); 

6) oblikovati odnos do poklicnega dela (oblikovati delovne in učne navade, oblikovati 

poklicne cilje, izobraževati se za izbrani poklic); 

7) oblikovati vrednostni sistem (družbeno sprejemljivih vrednot) in delovati v skladu z 

njim. 

Razvojne naloge so se razlikovale v različnih zgodovinskih obdobjih, danes pa se razlikujejo 

predvsem glede na različne kulture. Vseeno pa lahko najdemo podobnosti v vseh kulturah. Npr. 

posameznik se mora osamosvojiti od primarne družine, oblikovati stabilne odnose z drugimi 

odraslimi in se pripraviti na delo, ki ga bo opravljal (četudi to ne bo poklicno delo) (Zupančič 

in Svetina, 2004). S pridobivanjem izkušenj razvija svoj vrednostni sistem, ki mu bo skozi 

odraščanje sledil in se prilagajal na spreminjajoče se okolje (Conger, 1991, v Zupančič in 

Svetina, 2004).  

 

1.1.3.1 Osamosvajanje od staršev 

 

Podrobneje se bomo posvetili eni od najpomembnejših razvojnih nalog, to je osamosvajanje od 

staršev, saj le-to močno vpliva na vse ostale razvojne naloge mladostnika. Osamosvajanje od 

staršev je proces, v katerem se spremenijo odnosi med starši in mladostniki na področju 

vedenja, čustvovanja in vrednostnega sistema (Kapor-Stanulović, 1988, v Zupančič in Svetina, 

2004). Ta proces imenujemo tudi sekundarna individualizacija oz. (simbolična) ločitev od 

primarne družine. Ta proces je lažje izpeljan, če imata starša v svojem odnosu skladna 

pričakovanja do otrok in nizko stopnjo konfliktnosti (Parish, 1992, v Zupančič in Svetina, 

2004). Starši se na mladostnikovo osamosvajanje različno odzovejo. To je odvisno od njihove 

osebnosti, življenjskega zadovoljstva, količine stresa, ki ga doživljajo ob različnih dogodkih 

(Ambert, 1997; Kapor-Stanulović, 1988; Košir, 2002, v Zupančič in Svetina, 2004) in tudi od 

kakovosti navezanosti, ki so jo mladostniki v otroštvu oblikovali s svojimi starši (Hock idr., 

2001, v Zupančič, 2004). Kadar imajo starši ogrožene vzorce modelov navezanosti, bodo 

otrokovo odraščanje doživljaji kot njegovo zavračanje, če pa neprijetna čustva obvladujejo in 

zagotavljajo mladostniku, da je samostojen, bodo tudi 'ločitev' otroka doživljali manj stresno 

(Zupančič, 2001, v Zupančič, 2004). 

 

1.1.4 Konflikti in razvojne krize 

Sodobni mladostniki doživljajo velike razvojne krize, saj so v zelo kratkem času soočeni z 

novimi socialnimi vlogami, ki se jih morajo naučiti. To je bilo v tradicionalnih družbah manj 

stresno, saj so se otroci že v otroštvu pripravljali na vlogo odraslega (Benedict, 1950, v 

Zupančič, 2004). V primerjavi s tradicionalno družbo so sodobni mladostniki, poleg 

premagovanja tipičnih razvojnih kriz, soočeni še z mnogimi sodobnimi življenjskimi problemi, 

kot so ločitve staršev ali življenje v družbi, kjer je prisotno etnično, spolno, rasno, politično in 

drugo nasilje (Garbarino, 1996; Ladd in Cairns, 1996; Lomsky Feder, 1996, v Jaffe, 1998). 



13 

 

Razni ogrožajoči dejavniki pa lahko pripeljejo do tveganega vedenja in razvojnih kriz pri 

mladostniku (Benedict, 1950, v Zupančič, 2004).  

V primerjavi z obdobjem otroštva je pri mladostnikih pogosteje prisotna anksioznost, ki izvira 

iz mnogih dejavnikov. Ti so lahko: strah pred izgubo nadzora oz. agresivnih impulzov pri sebi 

(Offer, 1969; v Conger, 1991, v Zupančič, 2004), strah pred spolnostjo, konflikti med 

odvisnostjo in neodvisnostjo od staršev, negotovost, ali so sposobni doseči neodvisnost v taki 

meri, kot si želijo, skrb glede sprejemanja s strani vrstnikov (Conger, 1991, v Zupančič, 2004) 

in nezadovoljstvo zaradi zunanjega videza (Zupančič, 2004). Zelo pogosta je tudi socialna 

anksioznost, ki se pojavi v socialnih situacijah in v katerih ima posameznik občutek, da ga 

udeleženci v situaciji ves čas ocenjujejo (Puklek, 1998, v Zupančič, 2004). Socialni strah pa 

povzročajo tudi telesne in spoznavne spremembe, nove socialne vloge in odnosi itd. (Zimbardi, 

1977; Buss, 1980, v Zupančič, 2004). Zaradi različnih dejavnikov so sicer lahko prisotna 

različna blaga depresivna čustvena stanja, ki pa so normalen odziv na neprijetne spremembe in 

dogodke v življenju (Conger, 1991, v Zupančič, 2004). Taka čustvena stanja napetosti in 

tesnobe ne bi smela trajati predolgo (Braconnier, 2001).  

M. Levpušček Puklek je leta 1997 izvedla raziskavo, v kateri je prišla do ugotovitev, da je strah 

pred vrednotenjem vrstnikov in drugih oseb največji v zgodnjem mladostništvu in počasi upada 

skozi srednje ter pozno mladostništvo (Zupančič, 2004). Vrstniki imajo velik vpliv na 

mladostnika, ki na podlagi tega vpliva prilagodi svoja mnenja, stališča, dejanja itd., drugim 

članom družbe (Rice, 1998, v Zupančič in Svetina, 2004). Ta potreba je seveda povsem 

normalna in je najbolj izrazita v poznem otroštvu in zgodnjem mladostništvu ter postopoma 

upada do poznega mladostništva (Mussen idr., 1990, v Zupančič in Svetina, 2004). Če pa je 

potreba po pripadnosti vrstnikom previsoka, ima lahko tudi negativne posledice na mladostnika. 

Pojavijo se večje težave pri prilaganju na ostale socialne spremembe, resni konflikti v odnosih 

z odraslimi in vrstniki ter vedenjski problemi. V skrajnih primerih lahko adolescenti zapadejo 

tudi v kriminaliteto, uporabo drog in razvijejo različne psihološke probleme (Kegan, 1982, v 

Hakelind, 2007). To lahko privede do nizkih šolskih dosežkov in pomembno vpliva tudi na 

odraslo obdobje. Z vedenjskimi problemi v mladostništvu se namreč poveča tveganje za 

probleme z oblastjo v odraslosti (Blumstein idr., 1986, v Hakelind, 2007).  

Včasih se pri mladostnikih razvije psihopatologija, ki se kaže v obliki vedenjskih motenj ali 

različnih odvisnosti. Na eni strani lahko zaznamo pre-delinkventno vedenje – vedenje, ki je 

odvisno od situacije, ali vedenje, ki je del razvojne krize, ki jo doživlja mladostnik, za kar ne 

moremo še trditi, da se je razvil nek antisocialen konstrukt (Radulović, 2007, v Dukanac idr., 

2016). Na drugi strani pa imamo mladostniško delinkvenco, katere znaki se kažejo že v 

zgodnjem otroštvu in napeljujejo k razvoju antisocialne osebnostne motnje. Ta se kaže v kršenju 

zakonov, pomanjkanju socialne integritete v vrstniških skupinah, s prisotnostjo bolj agresivne 

oblike delinkvence in sovražnimi ter frustrirajočimi odnosi z odraslimi (Moffit, 1993, Loeber, 

1990, v Dukanac, Džamonija-Ignjatović, Milanović, Popović-Ćitić, 2016). Na splošno so 

mladostniki pogosteje kot osebe v drugih starostnih obdobjih nagnjeni k tveganemu vedenju 

(Radulović, 2007, v Dukanac idr., 2016), prevalenca vedenjskih težav pa je pogostejša pri 

dečkih kot pri deklicah (Capaldi in Shortt, 2003, v Hakelind, 2007). Na vedenjske težave v 

mladostništvu vpliva tudi osebnost. Mladostniki izražajo več vedenjskih težav, če so po naravi 

manj sprejemljivi, manj vestni in manj odprti do različnosti (Ehrler idr., 1999, v Zupančič, 

2004), večjo potrebo po pripadnosti pa čutijo mladostniki, ki imajo nizko samospoštovanje, 

večjo nagnjenost k antisocialnemu vedenju ter nižji socialni položaj v vrstniških skupinah 

(Berndt, 1979; Hartup, 1983, v Zupančič in Svetina, 2004). 

Vendar pa je kljub zgoraj naštetim konfliktom pomembno poudariti, da je v mladostništvu 

doživljanje le-teh nujno potrebno. Mladostniki morajo konflikte doživeti zato, da se naučijo 
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spopadati z neugodnimi situacijami, iskati rešitve in pridobiti 'trdo kožo'. Pomembni pa so tudi 

iz drugih razlogov: posameznik se začne z doživljanjem konfliktov diferencirati in distancirati 

od svoje družine. To pomeni, da se začne zavedati različnosti od svojih staršev in sorojencev 

ter da se psihično in fizično loči od svoje primarne družine, kljub temu, da je od njih še vedno 

čustveno, ekonomsko in socialno odvisen. Konflikte pa morajo povzročiti tudi starši sami, 

predvsem roditelji istega spola. To pomeni, da se morajo od mladostnika zavestno oddaljiti tako 

fizično, kot psihično, pri tem pa opustiti željo, da bi imeli popoln nadzor nad mladostnikovim 

življenjem. Reševanje nastalih konfliktov zahteva uporabo primernega dialoga v medosebnih 

odnosih (Braconnier, 2001). 

 

 

1.2 MEDOSEBNI ODNOSI  

Ljudje smo vsakodnevno v socialnih interakcijah, pa naj bo to z družinskimi člani, sodelavci, 

sošolci, s simpatijami, ali pa z osebami, ki jih ne poznamo, vendar imamo z njimi stik zaradi 

neke storitve. Če vzpostavimo dlje časa trajajoče, ponavljajoče se sodelovanje z dvema ali več 

osebami, vzpostavimo medosebni odnos. Medosebnega odnosa se zavedamo in ga z osebo, s 

katero smo v odnosu, usklajujemo. Odnosi, v katere vstopamo, so lahko povezani, tesni in 

intimni, lahko pa so tudi ohlapni, bežni in površni (Ule, 2009). V teh medosebnih odnosih med 

seboj seveda komuniciramo. Medosebna komunikacija je interakcija med osebami, ki so v 

stiku. To je lahko kakršnokoli verbalno ali neverbalno vedenje, ki ga oseba v interakciji zazna 

pri drugi osebi. Za ohranjanje medosebnega odnosa je proces medosebne komunikacije nujno 

potreben (Rakoveč Felser, 2009). V komunikacijo se vključujemo z izmenjavo gest, besed, 

gibov, obrazne mimike itd. (Ule, 2009).  

Razlika med vzpostavitvijo medosebnega odnosa in medosebno komunikacijo je v tem, da se 

pri prvem vzpostavi trajnejše razmerje med udeleženci. Določajo ga psihološki in psihosocialni 

dejavniki, kot so spol, starost, socialne izkušnje, socialni položaj, interesi, vloge, stališča in 

vrednote vseh udeležencev v medosebnem odnosu (Rakoveč Felser, 2009). Kadar smo z neko 

osebo le v medsebojni komunikaciji še ne pomeni, da smo tudi v odnosu, ki je dolgotrajnejše 

sodelovanje oz. interakcija. Medsebojnost namreč ne pomeni nujno sodelovanja v nekem 

socialnem odnosu, temveč gre lahko le za kratkotrajno izmenjavo med osebami, ki med seboj 

niso v prijateljski in intimni zvezi, temveč so v interakcijo naključno vključene ali celo 

prisiljene (npr. v pogovoru s prodajalko, poštarjem, med čakanjem v vrsti itd.) (Ule, 2009). 

 

 

1.2.1 Vpliv na medosebne odnose 

Ali bo imel posameznik pozitivne ali negativne medosebne odnose je odvisno od različnih 

dejavnikov. Ti so lahko okoljski, biološki ali osebnostni. Okoljski dejavniki so različne socialne 

situacije, ki se lahko odvijajo v strukturiranem ali pa v nestrukturiranem okolju. Biološki 

dejavniki imajo vzrok v posameznikovih telesnih primanjkljajih (npr. naglušnost, slepota) in 

vplivajo na sprejem informacij. Osebnostni dejavniki pa imajo vzrok v posameznikovi 

osebnosti, saj je neka oseba lahko odprta, ekstravertirana, pri čemer nima težav pri vstopanju v 

medosebni odnos, medtem ko je druga lahko bolj introvertirana, zaprta vase. Seveda je 

uspešnost medosebnih odnosov odvisna od skupka večih dejavnikov in ne le od enega (Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2008).  
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Našteli in opisali bomo nekatere pomembne dejavnike, ki vplivajo na medosebne odnose med 

posamezniki. 

 

1.2.1.1 Osebnostne poteze  

 

Osebnost je opredeljena kot skupek lastnosti in značilnosti, ki jih ima posamezen človek (SSKJ, 

2000). Osebnostne značilnosti se združujejo v skupek psiholoških in fizičnih značilnosti 

človeka, izražajo pa se skozi posameznikovo vedenje. Sem spadajo inteligentnost, 

temperament, značaj, sposobnosti, pa tudi spol, starost, telesna višina in teža, barva las itd. Te 

lastnosti so razmeroma trajne in edinstvene pri vsakem človeku. Osebnost ima sama po sebi 

zelo velik vpliv na medosebne odnose. V njih namreč zavedno ali nezavedno ocenjujemo 

osebnostne značilnosti drugih ljudi in tudi drugi ocenjujejo naše. Oblikovanje osebnostnega 

vtisa poteka na avtomatiziran, rutinski način, sodba, ki si jo ustvarimo, pa ni nujno vedno 

zanesljiva. Posameznikova zunanjost, kretnje, način obnašanja in govorjenja nam pomagajo, da 

si ustvarimo celostno podobo o posameznikovi osebnosti. Na ta način dobimo vtis, ali je oseba 

družabna, simpatična, prijetna v družbi, ali pa obratno – nedružabna, zaprta vase, 

nesamozavestna itd. Intuitivnega presojanja osebnosti ne moremo preprečiti, četudi je pogosto 

nezanesljivo, vendar pa ima velik vpliv na medosebne odnose in kako dojemamo posameznika 

v njih (Musek, 1993). Več študij (Dekovic in Meeus, 1997; Kaplan, 2004, v Hakelind, 2007) 

dokazuje, da višja samopodoba v odnosu vpliva na njegovo uspešnost, zato negativna občutja 

(npr. depresivna) v medosebnem odnosu prikažejo osebo kot nemočno in v podrejenem 

položaju (Horowitz idr., 1993, v Hakelind, 2007). Gore, Aseltine, in Colten (1993, v Hakelind, 

2007) so v svoji raziskavi odkrili, da negativna občutenja in samokritiko v povezavi z 

medosebnimi odnosi, izkazujejo večinoma dekleta v mladostništvu, ki tudi puberteto sámo na 

splošno doživljajo bolj stresno.  

 

1.2.1.2 Socialne in komunikacijske spretnosti 

 

Socialne spretnosti so veščine, ki nam pomagajo razumeti sebe in svoje okolje. Temeljijo na 

naših stališčih, interesih, vrednotah, ciljih in socialnih normah. Na podlagi socialnih spretnosti 

izberemo različne strategije pri odzivanju na socialno dogajanje v okolju (Koncept vključevanja 

ključne kvalifikacije socialne spretnosti v izobraževalne programe srednjega poklicnega 

izobraževanja, 2017). So tudi veščine, ki vplivajo na vsa področja v življenju: od zdravja, 

učenja, vedenja in seveda odnosov, ki jih oseba vzpostavi z ljudmi. Te spretnosti pridobimo v 

interakciji z ljudmi. Več ko imamo izkušenj na tem področju, več imamo možnosti za razvoj in 

učenje teh spretnosti. Dobro razvite socialne spretnosti nam omogočajo boljše medosebne 

odnose, bolj smo produktivni in lažje obvladujemo svoje misli v interakcijah z drugimi 

(Verdinek Žigon, 2014).  

Komunikacija je »sredstvo, ki omogoča izmenjavo, posredovanje informacij.« (SSKJ, 2000). 

Ljudje v medosebnih odnosih ves čas komuniciramo. V komunikaciji iščemo reakcije oz. 

odzive ljudi, s katerimi komuniciramo. Z reakcijami potrjujemo in vrednotimo naše lastne 

poglede na svet, zaradi česar lahko rečemo, da s komunikacijo zadovoljujemo osnovni 

medosebni potrebi – potrebo po nadzoru in potrebo po pripadnosti (Kiesler, 1996, v Hakelind, 

2007).  
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V medosebnih odnosih je torej zelo pomembno, kakšno komunikacijo bomo vzpostavili. Za 

uspešno komunikacijo se mora vzpostaviti nenasilna komunikacija. To pomeni, da naših 

sogovornikov ne ocenjujemo glede na to, kaj pravijo in kaj počnejo, temveč da se posvetimo 

temu, kar ob tem čutimo in kako predstavimo naše potrebe (Kare, 2006, v Dzaferovic, 2010). 

Nenasilni komunikaciji bi lahko rekli tudi »sočutna komunikacija«. Pomembno je, kako 

uporabimo jezik in izbiramo besede glede na osebo, ki je z nami v odnosu (Marshal Rosenberg, 

2006, v Dzaferovic, 2010). V vsakodnevni situaciji uporabljamo nenasilno komunikacijo iz 

spoštovanja do sogovornika, pri čemer nestrinjanje izrazimo na strpen način, brez obsojanja. 

To vključuje aktivno poslušanje in »jaz sporočila« (Različni avtorji, 2006, v Dzaferovic, 2010). 

Z aktivnim poslušanjem zavestno preusmerimo pozornost na sogovornika in njegova sporočila, 

s čimer prepoznamo njegova čustva, potrebe in vrednote, z »jaz sporočili« pa poudarjamo 

osebne izkušnje, naša stališča, prepričanja, mnenja in občutke (Dzaferovic, 2010). 

Pri mladostnikih je v medosebnih odnosih pogost problem nezaupanje vase in šibke 

komunikacijske spretnosti. Zaradi strahu pred zavrnitvijo osebe ne izrazijo iskreno svojih 

čustev, idej ali mnenj. Dobro razvite komunikacijske spretnosti namreč omogočajo človeku, da 

lažje vzpostavi komunikacijo. Sramežljive, »samotarske« ali nesamozavestne osebe težko 

izrazijo svoje občutke in ideje. Pomanjkanje samozavesti in spretnosti v komunikaciji 

pripomoreta, da oseba deluje nezainteresirano. Vendar pa se komunikacijske spretnosti v 

otroštvu in mladostništvu lahko razvijejo in izpopolnijo, k temu pa lahko veliko pripomorejo 

starši in učitelji, ki vzgajajo otroke in mladostnike v samozavestne in kompetentne osebe 

(Dzaferovic, 2010). 

 

1.2.1.3 Vzgojni stili 

 

Na razvoj osebnosti in medosebne odnose močno vplivajo vzgojni stili, ki jih starši uporabijo 

pri vzgoji mladostnika. Od vzgojnega stila je precej odvisno, kakšno samopodobo bo imel otrok 

in posledično kakšne medosebne odnose bo vzpostavil (Hakelind, 2007). Opisali bomo tri 

glavne vzgojne stile, ki jih uporabljajo starši. Ti stili se seveda prepletajo in nikoli ni uporabljen 

le eden, vendar pa ponavadi pri vsakem staršu prevladuje eden od opisanih načinov vzgoje 

(Orešnik, 2010). 

Pri represivnem oz. avtoritarnem stilu vzgoje je značilno patriarhalno vzdušje. Glavno načelo 

v vzgoji je, da se na otroka prenese sistem moralnih vrednot in način zglednega vedenja v 

družbi. Dotični stil vzgoje zahteva poslušnost otroka in njegovo odvisnost od starša, prisotno je 

veliko kaznovanja in stroga pravila. Starši so avtoriteta in imajo popolno oblast nad otrokom. 

Otroci zato ne razvijejo ustreznih spretnosti samoodločanja, odgovornega vedenja, spretnosti 

sodelovanja in spoštljivih odnosov do sebe ter do drugih. V odnosih so lahko prestrašeni in 

pretirano pokorni, lahko pa tudi agresivni in nestrpni do drugih (Peček Čuk in Lesar, 2009).  

V permisivni vzgoji predstavlja otrok središče dogajanja v družini in ga je potrebno zaščititi 

pred kakršnimi koli negativnimi zunanjimi vplivi, ki bi ga lahko »pokvarili« ali frustrirali 

(Peček Čuk in Lesar, 2009). Ta vzgojni stil ima visoko stopnjo topline, nekonfliktnosti in 

svobode za otroka ter nizko raven odgovornosti (Maccoby in Martin, 1983, v Hakelind, 2007). 

Otroci, vzgojeni s permisivnim stilom vzgoje, v odnosu pričakujejo, da se jim bodo drugi 

prilagajali in zadovoljili vse njihove želje. Ker so vedno starši prevzemali odgovornost za 

njihova dejanja in občutke, jim v medosebnih odnosih primanjkuje te odgovornosti in 

samostojnosti (Lepičnik Vodopivec, 2007). 
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Avtoritativni stil vzgoje predstavlja otroka kot aktivno osebo v vzgojnem procesu, v katerem 

se upošteva njegove želje, misli, potrebe in osebnost, poudarjena je otrokova individualnost. 

Starši imajo z otrokom demokratičen odnos. Že od zgodnjega otroštva je ob neupoštevanju 

(moralnih) pravil prisotno odrekanje dobrin in kaznovanje, vendar pa tudi določena mera 

svobode. S kaznijo in disciplino naj bi se pri otroku gradila odgovornost, pravičnost in 

samostojnost, starši pa naj bi v vsakem primeru pokazali razumevanje za njegovo vedenje. 

Posameznik, ki je bil vzgojen z avtoritativno vzgojo, je v medosebnem odnosu demokratičen 

in samostojen, spodbuja pa tudi h enakopravnosti in spoštovanju (Peček Čuk in Lesar, 2009). 

Glede na različne stile vzgoje lahko vidimo, da ima najbolj pozitiven vpliv na medosebne 

odnose avtoritativni stil vzgoje. Otroci, vzgojeni z avtoritativnim stilom, so uspešnejši pri 

šolskem delu, lažje se soočajo s stresom in prilagajajo v novih situacijah ter imajo boljšo 

samozavest (Lamborn idr., 1991; McIntyre in Dusek, 1995, v Hakelind, 2007).  

 

1.2.1.4 Empatija 

 

Veliko vlogo v medosebnih odnosih ima empatija. Empatija je sposobnost posameznika, da se 

vživi v situacijo druge osebe, pri tem pa zazna oz. razume njene misli ter kaj oseba občuti, 

vendar pa se z njo ne poistoveti (Baron-Cohen, 2003; Guttman, 2000; Lachmann, 2008; van 

der Mark, 2001, v Simonič, 2014). Empatija v medosebnih odnosih spodbuja povezanost v 

skupini in njeno pripadnost (Cordes in Schubert, 2007; Preston in de Waal, 2002, v Simonič, 

2014), omogoča ohranjanje pozitivnih odnosov in socialnih vezi (Anderson in Keltner, 2002, v 

Simonič, 2014) ter prispeva k prosocialnemu in altruističnemu delovanju (Martinovski idr., 

2007, v Simonič, 2014). Kako razvito empatijo bo imela oseba je odvisno od vzgoje v družini, 

družinskih modelov in identifikacije s člani družine (Musek in Pečjak, 2001). 

 

1.2.1.5 Asertivnost  

 

Asertivnost je izražanje misli, občutkov in prepričanj v direktni, iskreni in sočutni smeri, pri 

čemer spoštujemo človekove pravice in vrednote. Nasprotje asertivnosti je agresivnost, s katero 

pri izražanju kršimo pravice drugih (Tomasevic in Krstic, 2009, v Dzaferovic, 2010). Naše 

odzivanje lahko vodi v dve skrajnosti. Prva je pasivnost, ki v medosebnih odnosih postavlja 

potrebe drugih ljudi vedno pred naše in povzroča občutek anksioznosti, druga pa je agresivnost, 

ki postavlja naše osebne potrebe vedno pred drugimi in sproža čustvo jeze. Asertivnost je neka 

srednja meja, uravnoteženost med obema skrajnostnima. Lahko prinaša zadovoljstvo, ali pa tudi 

ne (Dzaferovic, 2010). 

Asertivna komunikacija v medosebnih odnosih predstavlja: 

 »jaz sporočila«, v katerih sogovornika nagovarjamo v prvi osebi ednine, s čimer 

prevzamemo odgovornost za naše misli in čustva. S sporočili, v katerih posplošujemo 

mnenje na celotno populacijo (npr. »Večina ljudi meni …«), sogovorniku sporočamo, 

da naše misli niso iskrene in da želimo prikriti naše stališče (Več, 2002). 

 jasna, dosledna in sporočilno bogata sporočila, ki so prilagojena sogovorniku in 

vključujejo vse informacije, ki jih sogovornik potrebuje za razumevanje sporočanega 

(Vec, 2002). 

 tehniko pokvarjene plošče – mirno in vztrajno ponavljanje enega in istega sporočila 

toliko časa, vse dokler nas sogovornik ne bo razumel (Dzaferovic, 2010). 
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1.2.1.6 Neverbalna komunikacija  

 

Ko smo v medosebnem odnosu, pri drugi osebi na nezavednem nivoju ocenjujemo njegovo 

osebnost in namere na podlagi neverbalne komunikacije (obrazna mimika, drža telesa, gibi, ton 

glasu) in zunanjega izgleda (Hari, 2007, v Ibrčič, 2014). Takrat smo v odnosu z drugo osebo v 

t. i. »intersubjektivnem kontaktu« (Stern, 2004, v Ibrčič, 2014). Gre za nekakšno »branje misli«, 

pri katerem interpretiramo posameznikova vedenja, želje, občutja in to zgolj z opazovanjem 

njihove govorice telesa, čemur bi lahko rekli tudi intuicija. To sposobnost naj bi imeli dobro 

razvito že naši daljni predniki in celo nižje razviti primati. Pri tem ugotavljamo, kakšno je 

ozadje oz. kontekst ravnanja posameznika. Ta koncept razlagata dve teoriji: teorija teorije in 

teorija simulacije. Teorija teorije razlaga, da je povprečen človek spodoben »brati misli« na 

podlagi zunanjih dražljajev, ki jih oddajajo drugi ljudje. Ti dražljaji so vzrok za določena 

notranja občutja. Teorija simulacije predvideva, da ljudje uporabimo sebi lastne načine, s 

katerimi predvidevamo mentalna stanja drugih. Glede na opazovanje in posnemanje osebe, s 

katero smo v odnosu, lahko predvidimo in napovemo njegovo odločitev (Galles in Goldman, 

1998, v Ibrčič, 2014). Oseba lahko namreč že s samim dvigom roke drugi osebi v medosebnem 

odnosu sporoča, da bo npr. nekaj povedal, se popraskal, ali le popravil lase. Tudi med 

sogovornikovim poslušanjem lahko ugotovimo, kakšne so njegove namere. Že samo z obrazno 

mimiko in držo telesa si lahko interpretiramo, kako pozorno nas sogovornik posluša in ali se 

odziva na naše pripovedovanje. Ko drugi izvajajo neko dejavnost, si lahko predstavljamo, kako 

bi se počutili mi sami, če bi jo izvajali, pri tem pa si nezavedno delimo medosebne izkušnje. 

Stern (2004, v Ibrčič, 2014, str. 134) temu pravi, da sta »telo in um povezana v psihofizično 

celoto in da je naš živčni sistem zgrajen tako, da »začuti« živčni sistem drugih.« 

Oseba, ki je vsaj povprečno inteligentna, lahko t. i. »bere misli«, kot tudi predvideva mentalna 

stanja ljudi, s katerimi je v kontaktu (njihove cilje, želje, namere). To posamezniku omogoča 

boljše medosebne odnose, saj lahko v konkretni situaciji pri sogovorniku predvidi posledice 

nekih dejanj (Gallese in Goldman, 1998, v Ibrčič, 2014).  

 

1.2.2 Uspešni medosebni odnosi 

Dobri medosebni odnosi bodo pripomogli k boljšim socialnim veščinam, boljšemu počutju in 

večjim možnostim za uspeh. Medosebni odnosi so kakovostni, kadar so prisotni naslednji 

dejavniki (Ule, 2009, str. 320): 

 želja po stikih in fizični bližini; 

 pripravljenost na samoodprtost in samorazkrivanje; 

 medsebojna pomoč; 

 intenzivnost in obseg medsebojnega komuniciranja; 

 obseg dejavnosti, ki jih partnerji v odnosu počnejo skupaj; 

 občutek medsebojne povezanosti in soodvisnosti; 

 občutek zadovoljstva v medosebnem odnosu. 

 

V medosebnem odnosu se morata vključeni osebi zavedati, da obe ustvarjata vzdušje v njem, 

ne glede na to, ali je ena od oseb dominantne narave, druga pa v bolj podrejenem položaju. V 

produktivnem medosebnem odnosu partnerja prepoznata ustvarjene vedenjske vzorce in se 

čutita odgovorna zanje. Za odnos namreč ni produktivno obtoževati drug drugega za nastalo 
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negativno situacijo. Pomembno je tudi, da spremljamo in upoštevamo cel potek oz. sosledje 

dogodkov (scenarij), ki so se odvili v medosebni interakciji. Če npr. slišimo smeh osebe v 

odnosu, to lahko pomeni, da je ta oseba srečna, lahko pa se je le nasmejala predhodno izrečeni 

šali. Težave v medosebnih odnosih nastanejo pogosto zaradi kršenja teh pravil (Trenholm in 

Jensen, 2000, v Ule, 2009).  

 

1.2.3 Medosebni odnosi v mladostništvu 

Podrobneje se bomo posvetili medosebnim odnosom v mladostništvu, ki so v tem obdobju 

izredno pomembni, saj z njimi mladostniki pridobivajo socialne izkušnje in spretnosti, hkrati 

pa opredeljujejo nove vloge, prepričanja, vrednote in cilje. S tem oblikujejo svojo identiteto in 

se osamosvajajo od primarne družine (Ule, 1995). Odnosi z vrstniki, družinskimi člani in 

drugimi osebami se v tem času močno spremenijo tako količinsko, kot tudi kakovostno 

(Zupančič in Svetina, 2004), na kar vpliva razvoj formalno-logičnega mišljenja, zavzemanje 

perspektive »tretje osebe« ter intenzivnejše vključevanje mladostnikov v medosebne odnose z 

osebami izven svoje družine, predvsem s prijatelji in vrstniki, ki pridobijo veliko večjo vrednost 

v tem obdobju (Zupančič, 2004). 

Medosebne odnose začnejo v tem obdobju mladostniki zaznavati kot odprte sisteme, v katerih 

si osebe izmenjujejo misli in izkušnje ter v katerih je potrebna vzajemnost in koordiniranost v 

komunikaciji, da lahko ohranimo medsebojno razumevanje in učinkovito razrešujemo konflikte 

(Puklek Levpušček, 2006). Glede na kakovost medosebnih odnosov v otroštvu in mladostništvu 

se odraža kvaliteta odnosov in prilagodljivost v obdobju zgodnje odraslosti (Conger, 1991, v 

Zupančič in Svetina, 2004).  

V nadaljevanju bomo opisali medosebne odnose mladostnikov, ki jih vzpostavijo v različnih 

okoljih z različnimi osebami ter njihove spremembe, ki se zgodijo v prehodu iz otroštva v 

mladostništvo.  

 

1.2.3.1 Medosebni odnosi v družini 

 

Družina je v človekovem življenju primarno okolje, v katerem se otrok oblikuje ter pridobiva 

prva znanja in izkušnje. Odnos v družini temelji predvsem na tem, da so starši model, ki ga 

otroci posnemajo. Starši imajo v tem odnosu glavno vlogo, otroci pa jih posnemajo, se učijo 

različnega vedenja in se z njimi identificirajo (Kompan Erzar, 2003, v Hodnik, 2014). V času 

otrokovega mladostništva se odnosi v družini močno spremenijo in postanejo manj strukturirani 

v primerjavi z odnosi iz otroštva. Mladostniki se morajo od staršev osamosvojiti in oblikovati 

nove, bolj intimne odnose z vrstniki, kar je tudi ena od glavnih razvojnih nalog v mladostništvu 

(Zupančič in Svetina, 2004).  

Pri osamosvajanju mladostnika imata glavni vlogi njegova družina oz. starši in pa mladostnik 

sam. Družina, ki je bila prej središče otrokovega čustvenega življenja, izgublja vpliv na 

mladostnika, spodkopljejo pa jo vloge vrstnikov. Mladostnik se v tem obdobju fizično in 

simbolično oddaljuje od svojih staršev. Fizična razdalja se kaže v tem, da v družini ni več toliko 

fizične nežnosti (objemanja, ljubkovanja), kot jo je bilo v času otroštva. Naloga staršev oz. 

roditelja istega spola je, da preusmeri pozornost mladostnika od sebe v svet zunaj družine, t. j. 

v svet prijateljstva in partnerstva. Zavračanje idealov in vzorov pa se kaže kot simbolična oz. 

psihična razdalja. Mladostništvo je čas večje svobode v primerjavi z otroštvom in starejši kot 
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so mladostniki, manj dovoljenja potrebujejo s strani staršev. Ta svoboda vodi do tega, da si 

morajo nekako na novo oblikovati identiteto. To pomeni, da odkrijejo, kaj pričakujejo od 

življenja – kaj imajo radi, česa si želijo v prihodnosti itd. Mladostniki začnejo v tem obdobju 

dvomiti o svojem dosedanjem življenju in o ravnanju staršev, ki ne predstavljajo več glavnih 

vzornikov. Občutijo nekakšno razočaranje do njih, saj so vse otroštvo gledali skozi njihove oči 

in imeli starše kot idealne ljudi, sedaj pa prihaja do razhajanj glede pomembnih življenjskih 

odločitev. Naloga mladostnikov je, da si poiščejo nove vzore in živijo skladno z njimi. Nič 

nenavadnega ni, če si pri tem popolnoma reorganizirajo svoj pogled na svet. Ravno tako potreba 

po varnosti ni več zadovoljena do te mere, kot je bila v otroštvu. Če so bili prej pod varnim 

okriljem ljubezni in sprejemanja staršev, zdaj čutijo potrebo, da se od tega okrilja ločijo. 

Odločiti se morajo torej, kdaj in kako se bodo ločili od staršev, kar pa je precej odvisno od 

okolja, v katerem živijo, t.j. od kulturnih, družbenih in gospodarskih dejavnikov ter od vrednot 

družine (Braconnier, 2001). To je faza, ki jo mora mladostnik za zdrav psihološki razvoj 

premostiti (Corsano, Majorano in Champretavy, 2006). Vendar pa to, da dajejo mladostniki 

vedno večji poudarek vlogi vrstnikov, še ne pomeni, da so popolnoma spremenili pomen vloge 

svojih staršev. M. Ule (1995) je v svoji raziskavi prišla do rezultatov, da slovenski mladostniki 

dajejo najpomembnejšo vlogo v svojem življenju svoji mami, sledi vloga prijatelja istega spola, 

nato vloga očeta, bratov ali sester, ter nazadnje vloga sošolcev, sošolk in tudi učiteljev. Opazimo 

lahko, da kljub osamosvajanju od staršev, čutijo mladostniki do njih še vedno veliko 

povezanost, predvsem do svoje mame.  

V času mladostništva je med adolescenti in sorojenci manj stikov kot v obdobju otroštva, saj 

dajejo mladostniki prednost vrstnikom, prijateljem ali partnerjem. Odnosi so manj intenzivni, 

več je konfliktov in manj izražanja naklonjenosti (Brody, idr., 1994a, 1994b, v Kavčič in 

Zupančič, 2006), vendar pa še vedno ostane določena mera navezanosti med mladostniki in 

sorojenci in tudi ni nujno, da se ta med puberteto drastično spremeni (Stocker in Dunn, 1994, v 

Zupančič in Svetina, 2004). Do konfliktov prihaja predvsem zaradi vsakodnevnih problemov, 

kot je npr. posojanje stvari drug drugemu, pospravljanje, gledanja televizije itd. (Zupančič in 

Svetina, 1995-2002, v Zupančič in Svetina, 2004). Manj konfliktov in več sodelovanja je pri 

sorojencih z manjšo starostno razliko, kjer starejši pridobijo vlogo zaupnika in modela, ter v 

obdobju poznega mladostništva (Seginer, 1992, v Zupančič in Svetina, 2004).  

Med mladostniki in starši se v obdobju mladostništva pojavljajo bolj ali manj veliki konflikti, 

ki so lahko pogosti, lahko pa se le redko pojavijo in niso intenzivni, predvsem če so si starši in 

mladostniki v stališčih in vrednotah podobni (Demo, 1992; Puklek, 2001, v Zupančič in 

Svetina, 2004). Konfliktnost med starši in mladostnikom se povečuje skladno »z 

mladostnikovim pospešenim telesnim, spoznavnim in psihosocialnim razvojem ter s 

psihološkim osamosvajanjem in razvojem identitete«, pri čemer pa se osebnostno spreminjajo 

tudi starši (Rice, 1998, v Zupančič in Svetina, 2004, str. 597). Pomembno je, da se starši 

zavedajo, da jih mladostniki ob konfliktih ne zavračajo, temveč želijo od njih zaščito in 

sprejemanje (Demo, 1992; Puklek, 2001, v Zupančič in Svetina, 2004), zato je priporočljivo, 

da pridobivajo z odraščanjem vedno večjo možnost samostojnega odločanja in sodelovanja pri 

oblikovanju družinskih dogovorov (Zupančič in Svetina, 1995–2002, v Zupančič in Svetina, 

2004). Pomembno je, da starši pridobijo dvosmerno avtoriteto, s čimer postanejo mladostniki 

njihovi enakovredni partnerji pri komunikaciji. Starši niso več le avtoritete, temveč tudi 

svetovalci, ki skupaj z mladostniki iščejo rešitve za medosebne konflikte in kompromise pri 

dogovorih (Conger, 1991, v Zupančič in Svetina, 2004). S premikom avtoritete začnejo 

pridobivati adolescenti drugačno sliko o svojih starših, ki so jih skozi otroštvo dojemali kot 

vsemogočne figure. Začnejo jih dojemati kot osebe s svojimi osebnostmi in značilnostmi, ki so 

lahko negativne ali pozitivne, pri čemer je starševstvo le ena izmed njihovih socialnih vlog 

(Youniss in Smolar, 1985, v Zupančič in Svetina, 2004).  
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Omeniti moramo, da mladostniki vendarle niso popolnoma enakovredni partnerji v medosebni 

komunikaciji s starši, saj ta komunikacija vseeno ni tako odprta, kot si predstavljamo. 

Komunikacija postaja namreč vse bolj selektivna, kar pomeni, da je vezana le na določena 

področja življenja. Omejena je predvsem na temo šolanja, vedenja, različnih življenjskih 

vrednot in norm ter na temo družinskih problemov, manj pa na širše družbene probleme, 

spolnost, preživljanje prostega časa z vrstniki itd. Pomembno je, da starši to spoštujejo in ne 

vdirajo na silo v najstnikovo zasebnost, saj drugače lahko prihaja do bolj ali manj velikih 

konfliktov (Zupančič, 1996; Zupančič in Svetina, 1995–2002, v Zupančič in Svetina, 2004). 

Konfliktnost v družini je odvisna od starosti adolescentov (največ konfliktov je v zgodnjem 

mladostništvu), spola (več jo je pri fantih) in števila otrok v družini (več jo je v večjih družinah) 

(McKenry, idr., 1991; Bell in Avery, 1985; Rice, 1998, v Zupančič in Svetina, 2004). Veliko 

konfliktov v medosebnih odnosih s starši nastane zaradi nedoslednosti pri postavljanju mej in 

pričakovanj (Parish in McCluskey, 1992, v Zupančič in Svetina, 2004), pojavljajo pa se na 

večini področjih mladostnikovega življenja – od šolanja, socialnega življenja, družinskih 

odnosov, vedenja, izbire dejavnosti v prostem času itd. (Rice, 1998; Zupančič in Svetina, 1995–

2002, v Zupančič in Svetina, 2004). 

Odnos s starši močno vpliva na vse medosebne odnose. Neučinkovito vedenje, kot je vpitje, 

pridiganje, primerjanje mladostnika z uspešnimi vrstniki, grožnje, čustveno izsiljevanje, 

povzročanje občutkov krivde, kritiziranje in izražanje pretirane skrbi, negativno vpliva na 

medosebne odnose med družino (starši) mladostnika, kot tudi na mladostnikovo psihosocialno 

zdravje (Good, 1993, v Zupančič in Svetina, 2004). Vsekakor je za mladostnikovo dobro 

počutje pomembno, da se v obdobju osamosvajanja kljub konfliktom ohranijo pozitivni 

medosebni odnosi v družini (Corsano, Majorano in Champretavy, 2006).  

 

1.2.3.2 Medosebni odnosi z vrstniki in prijatelji 

 

Odnosi z vrstniki so tisti, ki postanejo najpomembnejši v obdobju mladostništva, vloga staršev 

pa se zmanjšuje. V odnosih z vrstniki se mladostniki postopoma čustveno ločujejo od staršev 

in vstopajo v svet odraslih. Medvrstniški odnosi so odločilni za psihično zdravje in prilagoditve 

na spremembe, ki se zgodijo med puberteto (Rice in Dolgin, 2002, v Hakelind, 2007; Rice, 

1998; Zupančič 2000, v Zupančič in Svetina, 2004). 

Najstniki v obdobju mladostništva dojemajo prijateljstvo kot stabilen odnos med posamezniki, 

ki vključuje niz medosebnih interakcij v daljšem časovnem obdobju. Te interakcije temeljijo 

na čustvenih odnosih, podobnih stališčih ter vzajemni opori (Zupančič, 1997). Vrstniški odnosi 

dajejo otrokom veliko priložnosti za socialno učenje. V odnosih s prijatelji morajo vključiti 

veščine, ki zahtevajo kooperativno vzpostavitev in ohranjanje tesnega prijateljstva, veščine 

ustrezne komunikacije, primernega reševanja konfliktov, zaupanje in intimnost (Erwin, 1998). 

S prijatelji delijo prepričanja in zanimanja, ki jih lahko istočasno z njimi tudi spreminjajo 

(Conger, 1991, v Zupančič in Svetina, 2004). Sullivan (1953, v Erwin, 1998) poudarja, da je 

mladostniško obdobje izredno pomembno za prve intimne odnose z vrstniki, ki niso odvisni od 

odraslega vpliva. To so predvsem istospolna prijateljstva, ki so pomemben dejavnik za razvoj 

občutka za potrebe drugih, našo trenutno srečo in kasneje socialno prilagodljivost. Pozitivni 

medvrstniški odnosi so tudi ključni pri popravilu morebitne škode, ki je nastala s predhodnimi 

negativnimi odnosi z drugimi ljudmi. V primerjavi s prijateljstvi v drugih starostnih obdobjih, 

so prijateljstva v mladostništvu čustveno bolj intenzivna in intimna, saj je prisotna večja 
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medsebojna odprtost, povezanost, odkritost in več zaupanja. Odnosi so tudi bolj fleksibilni kot 

v ostalih obdobjih (Conger, 1991, v Zupančič in Svetina, 2004). 

Vrstniški medosebni odnosi pa niso nujno tudi prijateljski. Ponavadi si mladostniki sicer 

izbirajo za prijatelje svoje vrstnike, vendar pa so kriteriji za izbiro prijateljev podobne 

osebnostne značilnosti, stališča, prepričanja, interesi, podobno preživljanje prostega časa in 

izobrazbeni cilji (Berndt in Perry, 1990, v Zupančič in Svetina, 2004). Prijateljske vezi so v 

primerjavi z vrstniškimi bolj intimne (Zupančič, 2000, v Zupančič in Svetina, 2004), najbolj 

intimne in intenzivne pa so v srednjem mladostništvu, v katerem mladostniki najbolj cenijo 

pozitivne človekove vrline (Zupančič, 1997). Takrat se razvije tudi družbena stopnja 

zavzemanja perspektive, v kateri mladostnik razume prijateljski odnos kot odnos med 

samostojnimi in vzajemno odvisnimi posamezniki (Selman, 1980, v Zupančič, 1997). V 

poznem mladostništvu upade intenzivnost čustvene povezanosti v prijateljskem medosebnem 

odnosu, velik poudarek pa dajejo neodvisnosti in samostojnosti. V vseh obdobjih mladostništva 

prevladujejo istospolna prijateljstva, s starostjo pa naraščajo tudi prijateljstva z nasprotnim 

spolom (Conger, 1991, v Zupančič in Svetina, 2004). Prijateljstva se po intenzivnosti in 

vzajemnosti, poleg starostnega obdobja, razlikujejo tudi glede na spol. Prijateljstva med dekleti 

so bolj intimna v primerjavi s prijateljstvi med fanti, saj dekleta v medosebnem odnosu s 

prijateljico izražajo večjo potrebo po vzajemni skrbnosti, hkrati pa je prisoten večji strah pred 

izgubo prijateljstva. Fantje dajejo večji poudarek prisotnosti prijatelja, skupnim interesom in 

skupnim aktivnostim (Bukowski in Kramer, 1986; Cooper in Grotevant, 1987, v Zupančič in 

Svetina, 2004). 

Konflikte, ki se pojavljajo v medvrstniških medosebnih odnosih, mladostniki razumejo in 

jemljejo kot del prijateljskega odnosa. Ponavadi se pojavijo zaradi osebnostnih razlik med 

prijateljema in ne zaradi vedenja enega od posameznikov v odnosu. Konflikte rešujejo 

vzajemno in spodbujajo zadovoljstvo na obeh straneh prijateljstva, za to pa je potrebno 

prilagajanje drug drugemu in doseganje kompromisov, kar zahteva tudi spretnosti v medosebni 

komunikaciji, česar se mladostniki učijo skozi odraščanje (Selman, 1980, v Zupančič, 1997).   

Adolescentom je zelo pomembno, ali so med vrstniki sprejeti in priljubljeni ter kaj si drugi 

mislijo o njih (Košir, 2013), zato imajo vrstniki na mladostnika zelo velik vpliv v socialnem 

življenju. So primarni vir pri odločanju npr. kako preživljati prosti čas, kakšen naj bo zunanji 

videz, oblika komunikacije, izbira prijateljev itd. (Zupančič in Svetina, 1995-2002, v Zupančič 

in Svetina, 2004). Zaradi tega se izogibajo situacij, v katerih bi lahko bili označeni negativno, 

npr. s posmehovanjem s strani vrstnikov (Košir, 2013). To vodi v vrstniško komfortnost, ki je 

težnja mladostnika, da svoja stališča, mnenja in dejanja prilagodi skupinskim normam v neki 

vrstniški skupini (Rice, 1998, v Zupančič in Svetina, 2004). Potreba po pripadnosti je najvišja 

v obdobju zgodnjega mladostništva, zato je takrat nagnjenost h konformnemu vedenju najvišja 

(Mussen idr., 1990, v Zupančič in Svetina, 2004). Mladostniki se zatečejo k tveganemu 

vedenju, kar smo podrobneje opisali v poglavju Konflikti in razvojne krize.  

Pritisk, ki ga mladostniki doživljajo v medosebnih odnosih z vrstniki, lahko na njih vpliva zelo 

stresno (Košir, 2013) in pogosto doživljajo anksioznost, pri čemer se začnejo izogibati 

vrstnikom. To vodi v občutke osamljenosti in nesprejetosti, kar je pogostejše pri dekletih (Ule, 

1995). V socialnih situacijah izkazujejo pomanjkanje asertivnosti, socialno plašnost in 

pomanjkanje samozavesti. S takimi občutki in vedenjem imajo lahko kasneje v odraslosti težave 

pri oblikovanju trajnih in intimnih medosebnih odnosov (Zupančič, 1990, v Zupančič in 

Svetina, 2004). 
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Spoznali smo, da imajo vrstniki v obdobju mladostništva pri medosebnih odnosih primarno 

vlogo. Kljub temu pa pri pomembnejših odločitvah, kot je npr. izbira poklica ali šolanja ter 

čustvena opora, mladostniki še vedno dajejo prednost staršem (Zupančič in Svetina, 1995–

2002; v Zupančič in Svetina, 2004). 

 

1.2.3.3 Medosebni odnosi v šoli in razredu 

 

Čeprav sošolci (v osnovni, srednji šoli, na fakulteti) na splošno nimajo tako pomembne vloge 

v medosebnih odnosih mladostnika, kot jo imajo prijatelji, igrajo kljub temu pomembno vlogo 

v razvoju otroka in vse do odraslosti. Dobri medosebni odnosi v razredu pomembno vplivajo 

na celotno šolsko delo in učinkovitost vseh učencev v razredu, hkrati pa skrbijo za 

posameznikovo splošno dobro počutje (Hakelind, 2007). K temu prištevamo odnose in 

komunikacijo med sošolci ter med sošolci in razrednikom, moralo v skupini, splošno pozitivno 

ali negativno vzdušje itd. (Gronlund, 1959, v Žorga, 1987). Negativno vedenje, kot je draženje 

s strani sošolca ali sošolke, doživljajo mladostniki v bolj negativni luči kot draženje s strani 

prijatelja oz. prijateljice. Take situacije v razredu so ponavadi tudi bolj agresivno naravnane 

(Jones, Newman, in Bautista, 2005, v Hakelind, 2007). Zaradi tega se lahko predvsem v višjih 

razredih osnovne šole hitro vzpostavijo negativni medosebni odnosi. Ti vodijo do tega, da je v 

razredu vedno več osamljenih otrok z nizko samopodobo ter negativnimi čustvi do sebe in 

drugih. Takšno vzdušje v razredu pa je pogosto sovražno, z nizko moralo in šibko komunikacijo 

med člani razreda (Gronlund, 1959, v Žorga, 1987).  

Kakšni bodo medosebni odnosi v razredu je precej odvisno od šolske kulture in razrednika, ki 

mora težave in konflikte v medosebnih odnosih v razredu reševati sproti, na strpen način. 

Poudarek mora biti na medsebojnemu sodelovanju, pomoči in naklonjenosti. V skupnosti, kjer 

je socialna klima prijetna in so medosebni odnosi pozitivni, se nestrpnost, sovražnost, 

tekmovalnost in druge konflikte hitro prepozna in tudi rešuje oz. obvladuje na primeren način, 

z razumevanjem. Na ta način se vzpostavi večja učinkovitost pri delu ter pozitivna čustva do 

sebe in drugih (Bečaj, 2001; Žorga, 1987).  

 

1.2.3.4 Medosebni odnosi s simpatijami in partnerji 

 

Odnosi z vrstniki, predvsem prijateljski, so do srednjega mladostništva omejeni največ na isti 

spol. Najstniki vstopajo v te medosebne odnose na podlagi skupnih interesov, spretnosti, 

zanimanja itd. Ob koncu zgodnjega mladostništva začnejo mladostniki posvečati vedno več 

pozornosti vrstnikom nasprotnega spola (Conger, 1991, v Zupančič in Svetina, 2004). 

Ljubezenski občutki, ki jih mladostnik občuti, so zanj nekaj novega. Nasprotni (ali tudi isti) 

spol pri njem vzbuja občutke privlačnosti in spolnih impulzov. Najpogosteje se začne pozornost 

s strani nasprotnega spola zaradi fizičnih sprememb, ki jih mladostnik doživi – torej na podlagi 

telesne privlačnosti (Braconnier, 2001). Interakcije z nasprotnim spolom so v tem času še v 

obliki druženja v skupnih dejavnostih v večjih skupinah in ne kot individualna srečanja. 

Posameznikom je v začetnih medosebnih partnerskih odnosih pomembna predvsem telesna 

privlačnost, socialni položaj med vrstniki, izstopajoče značilnosti vrstnika in socialne 

spretnosti, s katerimi, poleg telesnih značilnosti, naredi prvi vtis. Te  interakcije, v katere vstopa 

mladostnik, prispevajo k večji meri samozavesti in pridobivanju izkušenj, ki bodo posamezniku 

pomagale pri vzpostavljanju medosebnega odnosa s partnerjem v kasnejših obdobjih 

mladostništva in odraslosti (Conger, 1991, v Zupančič in Svetina, 2004). 
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Skozi srednje mladostništvo prihaja do upada egocentrizma in najstniki vstopajo v prve 

partnerske zveze (ok. 16. leta), ki ne temeljijo le na telesni privlačnosti in v katerih imajo 

ponavadi prvi spolni odnos, ni pa to nujno (Conger, 1991; Zupančič, 1996, v Zupančič in 

Svetina, 2004). Mladostnikom je v tem odnosu najpomembnejše prijateljstvo, vzajemna 

naklonjenost in spoštovanje, intimnost ter v zvezi s tem prve spolne izkušnje, zvestoba in 

zaupanje (Roscoe idr., 1987, v Zupančič in Svetina, 2004). 

V poznem mladostništvu medosebni odnosi z nasprotnim spolom pridobijo na intimnosti, ki v 

veliki meri temelji na telesni intimnosti (Buhrmester in Furman, 1987, v Zupančič in Svetina, 

2004). Mladostnikom so v medosebnih odnosih s partnerjem najpomembnejši skupni interesi, 

vzajemnost, zanesljivost in zvestoba partnerja ter podobni cilji za prihodnost (Conger 1991, v 

Zupančič in Svetina, 2004). Še vedno pa tak odnos močno zaostaja v psihološki intimnosti, ki 

jo posamezniki pridobijo s partnerjem šele v zgodnji odraslosti. Mladostnikom v tem obdobju 

namreč še vedno primanjkuje izkušenj za vzpostavljanje zrelih intimnih odnosov s partnerjem, 

ki ima drugačne potrebe, perspektivo in socialne spretnosti kot mladostnik sam (Buhrmester in 

Furman, 1987, v Zupančič in Svetina, 2004).  

 

1.2.3.5 Medosebne interakcije z neznanci ali občinstvom 

 

V mladostništvu je zelo pogosto prisotna socialna anksioznost, ki je prisotna v socialnih 

situacijah in v katerih imajo osebe občutek, da jih udeleženci v situacijah ves čas ocenjujejo 

(Puklek, 1998, v Zupančič, 2004). Pojavita se socialna plašnost in strah pred občinstvom. V 

medosebnih odnosih z mladostniku nepoznanimi osebami je najpogostejša socialna plašnost, v 

kateri se posameznik pretirano osredotoča nase. Ker udeleženca v situaciji ne pozna, pravimo 

temu manj strukturirana situacija. Te osebe so lahko naključne osebe, s katerimi pride 

mladostnik v socialni kontakt (npr. predstavniki avtoritete ali osebe z višjim socialnim 

statusom), lahko pa so to poznane osebe, s katerimi je vsakodnevno v medosebnih odnosih (npr. 

sošolci in sošolke v razredu). Posameznik lahko doživlja čustveno napetost (neugodje, 

fiziološko vzburjenje) ali vedenjsko napetost (zadržanost, želja po umiku iz situacije, 

nespretnost pri vzpostavitvi komunikacije). Strah pred »občinstvom« je v bistvu strah pred 

neuspešnim nastopom in zavrnitvijo »občinstva« (Zupančič, 2004). Socialna anksioznost je 

najbolj izrazita v zgodnjem mladostništvu, v srednjem pa se počasi zmanjšuje (Elkind in 

Bowen, 1979, v Zupančič, 2004). 

 

1.2.4 Medosebne težave v mladostništvu 

Zaradi različnih sprememb, do katerih pride v mladostništvu, se pogosto pojavijo težave v 

socialnih odnosih. To lahko privede do socialne anksioznosti in strahov, že v 

predmladostniškem obdobju pa lahko otroci doživljajo celo socialno fobijo, ki se z leti še krepi 

in doživi vrh pri mladostnikovih 14 do 16 letih (Essau idr., 1999; Schneier idr., 1992; Thyer 

idr., 1985; Wittchen idr., 1992, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2008). 

 

Medosebne težave v odnosih imajo velik vpliv na različna področja pri mladostniku: 

 upad učne uspešnosti in sodelovanja v šoli (Beidel, 1991; Francis in Radka, 1995; Last 

in Strauss, 1990; Lawrence in Benner, 1992; Van Amerigen idr., 2002; Wels idr., 2001, 

v Puklek Levpušček in Zupančič, 2008); 
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 izogibanje stikov z vrstniki in posledično socialna izolacija, občutek osamljenosti 

(Inderbitzen idr. 1992; Inderbitzen idr., 1997; Inglés idr., 2003; Inglés, idr., 2002; 

Walters in Inderbitzen, 1998, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2008), depresivna 

občutja in vedenja (Francis idr., 1992; Vaughn in Lancelotta, 1990, v Puklek Levpušček 

in Zupančič, 2008); 

 pomanjkanje komunikacije, ki vodi v pomanjkljive socialne veščine in negativne 

družinske odnose (Openshaw idr., 1992, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2008); 

 večje tveganje za zlorabo drog (Clark in Kirischi, 1996; Clark in Sayette, 1993, Puklek 

Levpušček in Zupančič, 2008). 

 

Do težav v medosebnih odnosih pride zaradi različnih vzrokov, ki so lahko splet osebnih ali 

okoljskih dejavnikov. Osebni dejavniki imajo lahko biološki vzrok (npr. naglušnost), lahko pa 

so splet osebnostnih lastnosti (npr. introvertnost, nevroticizem). Včasih pa je vzrok v dejavnikih 

v okolju, kot so npr. neustrezne ali pomanjkljive socialne izkušnje ter pridobivanje neustreznih 

vedenjskih vzorcev v otroštvu in mladostništvu (Inglés idr. 2005; Inglés idr., 2001; Méndez 

idr., 2001; Méndez in Olivares, 2003, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2008).  

Podrobneje se bomo posvetili dejavnikom v okolju v interakciji z osebnimi dejavniki kot vzroku 

medosebnih težav. Dejavniki v okolju so lahko različne neustrezne socialne situacije (npr. 

neupravičena kritika), osebnostne značilnosti drugih ljudi, s katerimi smo v odnosu in okolje 

samo (npr. domače, šolsko okolje). Te izkušnje pridobiva oseba neposredno (t.j. reči »prosim«, 

če si nekaj želimo; ustrezna obrazna mimika v socialni interakciji) in posredno skozi učne 

izkušnje (npr. socialno kompetenten starš kot model učenja) (Puklek Levpušček in Zupančič, 

2008). Različne študije so pokazale, da je mladostnike najbolj strah situacij, kjer morajo 

uporabiti asertivno vedenje. Te vključujejo izražanje nestrinjanja, zavračanje prošnje, ubranitev 

osebnih pravic ali začenjanje romantičnega razmerja. Od vseh situacij pa jim je najbolj 

neprijetno in stresno javno nastopanje (Beidel idr., 1995; Clark idr., 1994; Crozier, 1995; Essau 

idr., 1999; Garcia-Lopéz idr., 2001; Inglés idr., 2000, 2001; Inglés idr., 2003; La Greca, idr., 

1988; La Greca in Lopez, 1998; Méndez idr., 2002; Méndez idr., 2002, 2004; Spence idr., 1999, 

v Puklek Levpušček in Zupančič, 2008). Če je oseba izrazito introvertirana, bo pridobila manj 

učnih izkušenj in bo na področju asertivne komunikacije ter govorjenja v javnosti manj 

kompetentna, takih situacij pa se bo verjetno tudi izogibala (Puklek Levpušček in Zupančič, 

2008). Mladostniki doživljajo težave tudi v odnosih z družinskimi člani ter prijatelji, vendar jim 

te ne predstavljajo takega stresa kot situacije z uporabo asertivnega vedenja ter javno 

nastopanje, saj kljub težavam otroci v domači in poznani situaciji čutijo varnost in čustveno 

oporo (Volling idr., 1997, v Puklek Levpušček in Zupančič, 2008), v glavnem pa se v odnosih 

s poznanimi osebami, ki jim zaupajo, čutijo socialno bolj kompetentne (Puklek Levpušček in 

Zupančič, 2008).  

Do medosebnih težav ponavadi pride zaradi spleta različnih dejavnikov (biološki, osebnostni 

in okoljski dejavniki), ki privedejo do kopičenja posameznikovih negativnih socialnih izkušenj. 

K težavam v odnosih so bolj nagnjeni posamezniki, na katere vplivajo določene osebnostne 

značilnosti in so izolirani ali izključeni iz socialnega okolja (npr. če živijo na podeželju, etnične 

manjšine, priseljenci) ali pa živijo v za socialni razvoj neugodnem okolju (npr. z avtoritarnim 

stilom vzgoje, nasiljem v šoli). Močan negativni dejavnik je tudi revščina, ki vpliva na odpor 

do pridobivanja novih socialnih izkušenj in socialne kompetentnosti, pri čemer se povečuje 

tveganje za razvoj socialne anksioznosti. Takim posameznikom je potrebno nuditi ustrezno 

individualno pomoč in podporo (Puklek Levpušček in Zupančič, 2008). 
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1.2.3.1 Razlike v medosebnih težavah med mladostniki 

 

Med mladostniki pa se pojavljajo tudi razlike v medosebnih težavah glede na starost in spol, 

kar so preverjali španski avtorji Vprašalnika o medosebnih težavah v mladostništvu (VMTM). 

Raziskavo so izvedli na velikem vzorcu španskih mladostnikov in mladostnic v starostnem 

razponu med 12 in 18 let. Slovenski avtorici M. Puklek Levpušček in M. Zupančič (2008) sta 

vprašalnik prevedli in prilagodili postavke glede na slovensko kulturo ter šolski sistem, pri 

čemer nista bistveno spreminjali vsebine postavk. Slovenski vzorec je bil manjši kot španski, 

vendar primerno velik glede na slovensko populacijo mladostnikov. Lestvice so zajemale 

naslednja področja medosebnih težav: asertivnost, odnosi z nasprotnim spolom, govorjenje v 

javnosti, družinski odnosi in prijateljski odnosi.  

Pri španskem vzorcu so mladostniki izkazali največ težav v medosebnih odnosih z vrstniki 

nasprotnega spola in najmanj v družinskih odnosih (Méndez idr., 2001, Puklek Levpušček in 

Zupančič, 2008), medtem ko so mladostniki in mladostnice pri slovenskem vzorcu dobili nižji 

rezultat na vseh petih lestvicah VMTM. Dekleta so imela pri slovenskem in pri španskem 

vzorcu v primerjavi s fanti na splošno več medosebnih težav, predvsem v stresnih situacijah, v 

odnosih z nasprotnim spolom, pri asertivnosti ter pri govorjenju v javnosti. Fantje poročajo o 

več težavah v odnosih z družinskimi člani in s prijatelji, vendar pa je razlika v primerjavi z 

dekleti zanemarljiva. Zanimivo je, da medosebne težave pri španskem vzorcu mladostnikov 

rastejo skozi srednje mladostništvo, njihova raven pa se ohrani tudi v poznem, z izjemo 

družinskih odnosov, kjer težave sčasoma upadajo. Tu so razlike med spoloma zanemarljive. Pri 

slovenskem vzorcu je prisotnost medosebnih težav največja v zgodnjem mladostništvu, nato pa 

s starostjo upada. Na splošno pa je bil učinek starostnih skupin majhen glede na statistično 

značilne razlike (Puklek Levpušček in Zupančič, 2008). 

 

1.2.3.2 Posledice medosebnih težav 

 

Konflikti, ki se pojavljajo v medosebnih odnosih, imajo pogosto negativne posledice, tako na 

počutje, vedenje, negativni vtis pri drugi osebi in navsezadnje na odnos sam, ki se lahko tudi 

razdre. Težave, ki se pojavljajo, pa imajo lahko tudi pozitivne posledice na vpletene 

posameznike. Ključno pri tem je, kakšen odnos imajo mladostniki do nastalega konflikta in 

kako se bodo s težavami soočili (Selič, 2012).  

 

Pozitivne posledice medosebnih težav 

Doživljanje medosebnih težav je v obdobju mladostništva nujno potrebno za uspešen psihološki 

razvoj in ima lahko mnoge pozitivne posledice (Selič, 2012): 

 med doživljanjem konfliktov mladostnik spoznava problem, išče rešitve in spodbuja 

svojo domišljijo ter iznajdljivost;  

 z doživljanjem konfliktov utrjuje svojo identiteto kot posameznik ali kot skupina in 

vzpostavlja oz. ohranja ravnotežje v skupini;  

 pri tem se gradi tudi intimnost in zaupanje do sebe ali do članov skupine, s katero se 

identificira; 
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 pri razreševanju težav izloča negativna čustva, ki so se mu nakopičila;  

 z razreševanjem konfliktov si gradi svojo samozavest. 

 

Negativne posledice medosebnih težav 

Negativne posledice medosebnih težav prinašajo ravno nasprotne učinke, kot jih pozitivne 

(Selič, 2012): 

 s konflikti se razbije enotnost v skupini; 

 med posamezniki, v skupinah in med skupinami se spodbujajo sovražna čustva, 

napetosti ter destruktivno in agresivno vedenje; 

 onemogoča konstruktivno komunikacijo; 

 odvračajo pozornost od ciljev in otežujejo njihovo doseganje; 

 odnosi se krhajo, izgubljajo pristnost in se včasih tudi končajo; 

 ob zanikanju in ignoriranju konfliktov se ti lahko še povečujejo ali spodbujajo nove.  

 

 

1.3 MLADOSTNIKI Z LAŽJO MOTNJO V DUŠEVNEM 

RAZVOJU 

V naslednjem poglavju se bomo posvetili mladostnikom z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

(LMDR), ki so med drugim tudi ena od populacij, katere vzorec smo uporabili v naši raziskavi 

(glej poglavje Empirični del: Vzorec). Opisali bomo motnje v duševnem razvoju (MDR) na 

splošno, nato pa podrobneje spoznali značilnosti mladostnikov z LMDR ter njihove medosebne 

odnose. 

 

1.3.1 Motnje v duševnem razvoju 

Kriteriji za opredelitev vrste in stopnje primanjkljajev, ovir oz. motenj otrok s posebnimi 

potrebami opredeljujejo devet kategorij (Marinč idr., 2015, str. 4).  

I. Otroci z motnjami v duševnem razvoju 

II. Slepi in slabovidni otroci oz. otroci z okvaro vidne funkcije 

III. Gluhi in naglušni otroci 

IV. Otroci z govorno-jezikovnimi motnjami 

V. Gibalno ovirani otroci 

VI. Dolgotrajno bolni otroci 

VII. Otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

VIII. Otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami 

IX. Otroci z avtističnimi motnjami 

Mladostniki z LMDR spadajo v kategorijo oseb z motnjami v duševnem razvoju. Preden se 

posvetimo značilnostim mladostnikov z LMDR, bomo za lažje razumevanje najprej opisali 

značilnosti samih motenj. 
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Za opredelitev motenj v duševnem razvoju poznamo dve vrsti kriterijev, ki sta jih oblikovala 

dva strokovna združenja (Reynolds, Zupanick in Dombeck, 2013): Ameriško psihiatrično 

združenje (APA), ki je objavilo Diagnostični in statistični priročnik duševnih motenj (DSM-5, 

APA, 2013) ter Ameriško združenje za intelektualne in razvojne primanjkljaje (AAIDD, prej 

AAMR). 

Kriteriji v obeh združenjih so si med seboj podobni. Vsi vključujejo primanjkljaje v 

intelektualnem funkcioniranju in odstopanja v prilagoditvenih spretnostih za vsakodnevno 

življenje glede na otrokovo kronološko starost. Omejitve se morajo pojavljati v vsaj dveh ali 

več spretnostih prilagajanja na področjih socialnih spretnosti, komunikacije, skrbi zase, 

vsakodnevnih opravil, akademskih znanjih, prostem času, zaposlitvi, potrebi po skupnosti, 

lastnem usmerjanju, zdravju in potrebi po varnosti. Za opredelitev pa te omejitve ne smejo 

izzveneti v otrokovem obdobju odraščanja, torej do polnoletnosti. (Reynolds, Zupanick in 

Dombeck, 2013, Definition of Intellectual Disability, 2013; Marinč idr., 2015; Luckasson idr., 

1992, po Slavin, 2006, v Žagar, 2012). 

Trije glavni kriteriji, ki opredeljujejo osebo z MDR, so torej (Reynolds, Zupanick in Dombeck, 

2013): 

 primanjkljaji v intelektualnem funkcioniranju; 

 primanjkljaji na področju prilagojenega vedenja; 

 razvoj motenj do otrokove polnoletnosti. 

Intelektualno funkcioniranje oz. inteligenca se nanaša na splošne duševne sposobnosti, kot so 

učenje, sklepanje, reševanje problemov itd. (Definition of Intellectual Disability, 2013). Osebe 

z MDR imajo znižane sposobnosti za učenje, sklepanje in reševanje problemskih situacij ter 

znižane sposobnosti abstraktnega mišljenja in presojanja (Marinč idr., 2015). Intelektualne 

sposobnosti merimo z uporabo Wechslerjeve lestvice inteligentnosti za otroke (WISC-IV), ki 

je standardiziran test za oceno inteligentnosti (Žagar, 2012). 

Prilagojeno oz. adaptivno vedenje je skupek naučenih konceptualnih, socialnih in praktičnih 

spretnosti, ki jih ljudje uporabljamo v vsakodnevnem življenju. Konceptualne spretnosti so 

jezik, pismenost, razumevanje koncepta denarja, časa in števila. Socialne spretnosti se kažejo v 

spretnostih v medosebnih odnosih, družbeni odgovornosti, zavedanju samega sebe, reševanju 

socialnih problemov, sposobnosti upoštevanja pravil oz. zakonov ter skrbi za lastno varnost. 

Praktične spretnosti uporabljamo v vsakodnevnih aktivnostih (npr. osebna nega), drugače pa je 

to tudi raba strokovnih znanj in spretnosti, zdravstveno varstvo, zmožnost samostojnega 

prevoza/potovanja, upoštevanje urnikov in rutine ter uporaba denarja in telefona (Definition of 

Intellectual Disability, 2013). Pri osebah z MDR so odstopanja na vsaj dveh izmed zgoraj 

opisanih področjih. Primanjkljaji se najpogosteje kažejo na področju govora in komunikacije, 

skrbi zase in lastno varnost, samostojnosti, socialnih spretnosti in ostalih praktičnih znanj 

(Marinč idr., 2015). Pri omejitvah v adaptivnem vedenja se upošteva stopnja dosežene osebne 

neodvisnosti in socialne odgovornosti, ki se pričakuje za določeno kronološko starost v nekem 

kulturnem okolju (Žagar, 2012). Za oceno adaptivnega vedenja se uporablja Vinelandska 

lestvica socialne zrelosti (avtor Doll, 1936, po Jakulić, 1986, v Žagar, 2012). 

Da se MDR določi, se mora motnja razviti v obdobju odraščanja, t.j. do 18. leta starosti 

(Definition of Intellectual Disability, 2013). Če se motnje razvijejo po polnoletnosti, bi bila 

ustrezna diagnoza nevrokognitivna motnja, ki nastane npr. zaradi travmatske poškodbe 

možganov v prometni nesreči, ki povzroči podobne simptome oz. značilnosti kot pri osebah z 

MDR (Reynolds, Zupanick in Dombeck, 2013). 
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1.3.1.1 Klasifikacija motenj v duševnem razvoju 

 

Opredelili bomo tri kategorije, po katerih lahko kategoriziramo in klasificiramo motnje v 

duševnem razvoju. 

 

Klasifikacija glede na stopnjo  

V prvi kategoriji definiramo stopnjo motnje na osnovi IQ rezultata in ugotovljenih 

prilagoditvenih funkcijah. Razlikujemo torej med (Marinč idr., 2015): 

 Lažjo MDR: IQ je med 50 in 69, kar pri odraslih osebah odgovarja mentalni starosti 

med 9. in 12. letom (Intelektualne teškoće, 2016). Otrok ima znižane sposobnosti za 

učenje. Ob prilagojenih pogojih lahko doseže temeljna šolska znanja, vendar pa ne 

minimalnih standardov znanja, ki so zahtevana v rednem izobraževalnem programu. 

 Zmerno MDR: IQ je med 35 in 49, kar pri odraslih osebah odgovarja mentalni starosti 

med 6. in 9. letom (Intelektualne teškoće, 2016). Posamezne sposobnosti so različno 

razvite. Otrok lahko na posameznih področjih učenja usvoji osnove branja, pisanja in 

računanja, ponavadi pa je bolj spreten na gibalnem, likovnem ali glasbenem področju. 

Sposoben je sodelovati v enostavnem razgovoru, zna sporočati svoje potrebe in želje ter 

razume enostavna navodila. Zmore preprosta opravila pri skrbi zase, vendar pa pogosto 

potrebuje vodenje in pomoč skozi celo življenje. Kljub temu, da se osebe lahko 

usposobijo za enostavna praktična opravila, se le redko usposobijo za v celoti neodvisno 

samostojno življenje. 

 Težjo MDR: IQ je med 20 in 34, kar pri odraslih osebah odgovarja mentalni starosti 

med 3. in 6. letom (Intelektualne teškoće, 2016). Otrok razume enostavna sporočila, 

nanje se tudi odzove, vendar pri skrbi zase potrebuje pomoč drugih. Pomoč in varstvo 

potrebuje predvsem v manj znanem okolju, lažje se orientira v ožjem okolju. Osebe s 

težjo MDR se lahko usposobijo za najenostavnejša opravila. Pogosto imajo prirojene 

tudi druge motnje in bolezni ter večje težave pri gibanju. 

 Težko MDR: IQ je pod 20, kar pri odraslih osebah odgovarja mentalni starosti pod 3. 

letom (Intelektualne teškoće, 2016). Otrok lahko sodeluje v posameznih prilagojenih 

aktivnostih, vendar pa je upoštevanje in razumevanje navodil zelo omejeno. Pogosto so 

osebe s težkimi MDR zelo omejene v gibanju, saj so prisotne še dodatne motnje, bolezni 

in obolenja, zaradi česar potrebujejo stalno varstvo, nego, pomoč in vodenje. 

Otroci, ki torej glede na vrsto oz. stopnjo primanjkljaja ne morejo doseči minimalnega 

izobrazbenega standarda po izobraževalnem programu osnovnošolskega izobraževanja, so 

usmerjeni v posebni program vzgoje in izobraževanja (PP VIZ). To so otroci z zmernimi, 

težjimi in težkimi MDR. Otroci z lažjimi MDR pa so usmerjeni v prilagojen izobraževalni 

program z nižjim izobrazbenim standardom (PP NIS) (ZUOPP-1, 2011, 6. čl.). V obeh 

programih je potrebna prilagoditev prostorov in pripomočkov v skladu z navodili za prilagojeno 

izvajanje programov in prilagoditve, ki jih določi pristojni strokovni svet (ZUOPP-1, 2011, 10. 

čl.).   

 

Klasifikacija glede na vzrok  

Druga kategorija, ki jo bomo omenili pri opredeljevanju MDR, je glede na vzrok motenj 

(Burack idr., 1998; Hodapp, 1998, v Colnerič in Zupančič, 2013).  
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V prvi skupini lahko opredelimo MDR kot organsko motnjo, ki jo spremljajo različni sindromi 

(npr. Downov in Prader-Willijev sindrom) genetskega vzroka (Dykens, 2006; Hodapp, 

DesJardin in Ricci, 2003, v Colnerič in Zupančič, 2013). Vzrok, zakaj se pojavi nek sindrom, 

ponavadi ni znan. Sindroma se ne da pozdraviti, lahko pa se z zdravili v določeni meri nadzira 

simptome (Mukherjee, 2009). V drugi skupini so osebe, katerih motnje v duševnem razvoju 

nimajo organskega vzroka. Zaradi MDR posamezniki vizualno ne odstopajo, niti nimajo 

pridruženih zdravstvenih težav. Edina značilnost te druge skupine je omejeno intelektualno 

funkcioniranje. Te osebe pogosto prihajajo iz okolja z nižjim socialno-ekonomskim statusom, 

ali pa živijo v posebnih manjšinah, zato pravimo tej skupini motenj tudi »družinske, okoljske, 

kulturne ali nespecifične motnje«. V to skupino spadajo predvsem osebe z lažjimi MDR, saj 

imajo zmerne, težje in težke motnje ponavadi nek organski vzrok (Hodapp, 1998, v Colnerič in 

Zupančič, 2013, str. 37). Ostali vzroki za MDR so lahko »virusne okužbe (npr. rdečke med 

nosečnostjo), pomanjkanje kisika med porodom, možganska poškodba, materino uživanje drog 

in alkohola med nosečnostjo ter nedonošenost oz. prezgodnji porod.« (Žagar, 2012, str. 14). 

Ponavadi je težko določiti le en vzrok za MDR in gre najpogosteje za sklop različnih, med seboj 

povezanih vzrokov (Žagar, 2012). 

 

Klasifikacija glede na medosebne razlike  

Omenili bomo tudi tretjo, manj uporabljeno kategorijo, v kateri razlikujemo osebe z MDR glede 

na medosebne razlike, predvsem kar se tiče sposobnosti na področju sporazumevanja. 

Sporazumevalne spretnosti se razlikujejo na kontinuumu od popolne nezmožnosti sporočanja 

osnovnih potreb, do povsem primernega načina komunikacije, ne glede na stopnjo MDR 

(DePauw in Mervielde, 2010; Hodapp, 1998; Sisson in Dixon, 1990; Stoneman, 2005, v 

Colnerič in Zupančič, 2013).   

 

1.3.2 Mladostniki z lažjo motnjo v duševnem razvoju 

Podrobneje se bomo posvetili mladostnikom z lažjo motnjo v duševnem razvoju, njihovim 

značilnostim in nenazadnje tudi medosebnim odnosom.  

 

1.3.2.1 Izobraževanje 

 

Otroci in mladostniki z LMDR obiskujejo prilagojen program z nižjim izobrazbenim 

standardom (PP NIS) v šolah s prilagojenim programom (OŠPP), v šolah z enakovrednim 

izobrazbenim standardom (EIS) s posebnimi oddelki ali v enotah s prilagojenim programom. 

Tako kot v šolah z EIS ima tudi PP NIS program devetletke in je izobraževanje razdeljeno na 

tri vzgojno-izobraževalna obdobja. Skozi vsa tri obdobja učitelj pri pouku izvaja diferenciacijo 

in individualizacijo glede na zmožnosti učencev, pri čemer se ne izvaja nivojskega pouka kot v 

redni šoli, program pa je v primerjavi z enakovrednim standardom manj zahteven (Prilagojeni 

izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, 2016), kar pomeni, da usvojijo učni 

načrt 6. razreda rednega osnovnošolskega izobraževanja (Colnerič in Zupančič, 2005). V 

razredu izobraževalnega programa NIS je manj učencev, vsak učenec pa ima svoj 

individualizirani program, v katerem so cilji, ki so prilagojeni posameznemu učencu, da bi le-

ta dosegel čim višjo raven razvoja. Za napredovanje v naslednji razred morajo učenci doseči 

minimalne standarde znanja. Da bi spodbudili vključenost otrok in mladostnikov z LMDR med 
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vrstnike v rednih OŠ, se učence lahko vključi v del programa šole z EIS, npr. v t. i. razširjeni 

program (podaljšano bivanje, interesne dejavnosti, jutranje varstvo in druge vsebine) 

(Prilagojeni izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom, 2016).  

Večino otrok z LMDR začne šolanje v redni šoli z EIS, saj se znaki v predšolskem obdobju, ki 

nakazujejo na MDR, kažejo le v razvojnem zaostanku (npr. v govoru in jeziku, motoričnem 

zaostanku ter pomanjkljivi pozornosti) (Lindblad, 2013), za kar starši in ostali pomembni 

odrasli v otrokovi v bližini verjetno predvidevajo, da bodo v času šolanja prerasli. Glede na 

študijo, ki so jo opravili na Švedskem (Fernell in  Brmeberg, 1996, v Lindblad, 2013), je le 22 

% otrok z LMDR diagnosticiranih že pred vstopom v šolo. Večina naj bi jih bilo namreč 

diagnosticiranih šele med 10. in 12. letom. To pomeni, da so ti otroci skoraj že mladostniki, ko 

vstopijo v povsem nov izobraževalni program in imajo za seboj že polovico ali tretjino 

osnovnega šolanja, kar ima pogosto vpliv tudi na njihovo samopodobo in socialno vedenje. 

Galeša (2003, v Mikolič, 2010) je pridobil podatke, da je v šolah s prilagojenim programom 

NIS okoli dva odstotka celotne osnovnošolske populacije in da je okrog 90 odstotkov otrok s 

posebnimi potrebami še vedno vključenih v šole z EIS. Starši se več let borijo, da bi njihov 

otrok ostal v rednem osnovnošolskem izobraževanju, saj prilagojene programe še vedno 

obkroža stigma in pomanjkanje informacij. Vendar pa programi rednega osnovnošolskega 

izobraževanja ponavadi ne vplivajo pozitivno na socialni razvoj mladostnikov z LMDR, saj so 

le-ti učenci v njih v poprečju bolj socialno izolirani v primerjavi s svojimi normativnimi 

vrstniki. To pa seveda ne vpliva pozitivno na razvoj socialne kompetentnosti (Mash in Wolfe, 

2002, v Colnerič in Zupančič, 2007).    

Motnja v duševnem razvoju je najmanj opazna po zaključku osnovnega šolanja in vstopu na trg 

dela (Colnerič in Zupančič, 2005). Učenci se po končani osnovni šoli lahko usmerijo v program 

nižjega poklicnega izobraževanja, ki traja 2 leti, na koncu pa dijaki opravijo zaključni izpit. V 

ta program se lahko vpišejo tudi učenci iz rednega osnovnošolskega izobraževanja, ki so 

zaključili najmanj sedmi razred OŠ. Izbirajo med programi na področju kmetijstva, živilstva, 

elektro izobraževanja, steklarstva, tesarstva, lesarstva itd. Po končanem nižjem poklicnem 

izobraževanju lahko dijaki šolanje nadaljujejo v programih srednjega poklicnega ter srednjega 

strokovnega oz. tehniškega izobraževanja. S tem tudi izgubijo status osebe z lažjo MDR 

(Informacije o vrstah programov, splošnih in posebnih vpisnih pogojih, rokih za prijave in vpis 

ter merilih za izbiro za programe nižjega in srednjega poklicnega izobraževanja, srednjega 

strokovnega oziroma tehniškega izobraževanja in gimnazij v šolskem letu 2013/2014, 2013).  

 

1.3.2.2 Značilnosti mladostnikov z LMDR 

 

Mladostniki z LMDR se večinoma vizualno ne razlikujejo od normativnih mladostnikov 

(Hodapp, 1998, v Colnerič in Zupančič, 2013), vseeno pa lahko opredelimo nekaj glavnih 

značilnosti, s katerimi odstopajo od normativnega razvoja. 

 

Inteligenca 

Glavna značilnost mladostnikov z LMDR v primerjavi z normativnimi vrstniki je seveda znižan 

IQ. Učenci imajo znižane sposobnosti na področju branja, pisanja in reševanja že preprostih 

računskih nalog (Davison in Neale, 1999, v Colnerič in Zupančič, 2007). 
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Poleg znižanega IQ-ja je ena izmed pomembnih značilnost mladostnikov z LMDR zaostanek v 

spoznavnem razvoju. To pomeni, da posameznik težje integrira zaznave iz okolja v celoto ali 

jim presodi ustrezen pomen glede na predhodne izkušnje, kar je vzrok tudi za to, da v različnih, 

predvsem novih situacijah, reagirajo manj spretno, prilagodljivo in učinkovito. Zaradi znižanih 

intelektualnih sposobnosti imajo te osebe največ težav na področju pridobivanja znanj, 

spretnosti in navad (Novljan, 1997). 

 

Kognitivne funkcije 

Abstraktno mišljenje je kompleksno sklepanje, reševanje problemov, simbolično mišljenje in 

sposobnost razmišljanja o objektih, načelih in idejah, ki niso fizično prisotne. Merimo ga z IQ 

testi (npr. z Wechslerjevo lestvico inteligentnosti – WISC (Weschler, 2003, v Lindblad, 2013). 

Abstraktno mišljenje je pri mladostnikih z LMDR bistveno bolj omejeno kot pri njihovih 

normativnih vrstnikih, vendar pa se lahko na testih njihove sposobnosti precej razlikujejo med 

seboj (Lindblad, 2013). 

Izvršilne funkcije so funkcije in procesi, ki usmerjajo vedenje k nekemu določenemu cilju 

(Kristan, 2015) in so pomembne za normalen razvoj na skoraj vseh akademskih področjih 

(Shanmugan in Satterthwaite, 2016). Mladostniki z LMDR, v primerjavi z normativnimi 

vrstniki, izvršilnih funkcij ne razvijejo v celoti, kar ima vpliv na razvoj prilagoditvenih veščin 

(Anderson, 1998, v Lindblad, 2013).  

Čeprav sta inteligenca in prilagoditvena zmožnost povezani, sta to vseeno dva ločena koncepta 

(ABAS-II, 2008, v Lindblad, 2013). Pri inteligenci se izkažejo naše maksimalne sposobnosti, 

medtem ko se pri prilagoditvenih spretnostih pokažejo naše tipične sposobnosti, ki se odražajo 

v vsakodnevnem vedenju (Lindblad, 2013). Friedman in sodelavci (2006, v Lindblad, 2013) so 

raziskovali odnos med inteligenco in izvršilnimi funkcijami, in sicer pri populaciji oseb s 

tipičnimi kognitivnimi sposobnostmi. Prišli so do ugotovitev, da je inteligenca povezana z eno 

od treh funkcij delovnega spomina (potlačenje, prenos in nadgradnja), in sicer z nadgradnjo. 

Povezavo med IQ in delovnim spominom so predhodno ugotovili že nekateri drugi znanstveniki 

(Carpenter idr., 1990; Engle idr., 1999, v Lindblad, 2013). Za otroke in mladostnike z LMDR 

ni posebnih študij, ki bi opisovale povezavo med inteligenco in izvršilnimi funkcijami, vendar 

pa so rezultati raziskave med Danielssonom in sodelavci (2010, v Lindblad, 2013) pokazali, da 

imajo odrasle osebe z MDR težave z delovnim spominom, kar bi lahko posplošili tudi na 

mladostnike.   

 

Telesne spretnosti 

Mladostniki z LMDR se v višini in teži pomembno ne razlikujejo od normativnih vrstnikov. 

Ravno tako imajo podobne motorične sposobnosti, kot so hitrost, moč, koordinacija itd. (Žagar, 

2012). 

 

Socialne spretnosti 

Pomembno nižji IQ, zaostanek v spoznavnem razvoju ter na področju kognitivnega 

funkcioniranja, vplivajo tudi na socialno vedenje mladostnikov z LMDR. B. Colnerič in M. 

Zupančič sta v svoji raziskavi, ki sta jo izvedli s pomočjo Vprašalnika o socialnem vedenju 

otrok (SV-O; LaFreniere, Dumas, Zupančič, Gril in Kavčič, 2001, v Uporaba SV-O pri učencih 
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z LMDR, 2005), prišli do ugotovitev, da obstaja pri slovenskih učencih z LMDR med 9. in 17. 

letom, v primerjavi z mlajšimi, normativnimi učenci, večje tveganje za razvoj motenj v 

socialnem vedenju. Merili sta področja socialne kompetentnosti, ponotranjanja in pozunanjenja 

težav ter splošne prilagojenosti. Rezultate mladostnikov z LMDR sta nato primerjali z rezultati 

mlajših, normativnih otrok, iz standardiziranega vzorca. Odstopanja so se pokazala predvsem 

pri fantih, medtem ko rezultati deklet z LMDR ne odstopajo bistveno od rezultatov mlajših, 

normativnih učenk. Rezultat variira tudi v starostnih skupinah učencev, saj so starejši učenci 

izkazovali socialno bolj prilagojeno vedenje.  

Raziskava, ki so jo izvedli B. Colnerič, M. Zupančič (2005) in Petrič, idr. (2010) kaže, da 

mladostniki z MDR v večji meri izražajo moteče  in socialno nezrelo vedenje. To je povezano 

predvsem s težavami pri nadzorovanju impulzov, ko so povezani z izvršilnimi funkcijami 

(Colnerič in Zupančič, 2007) in samouravnavanjem vedenja, ki ima pomembno vlogo pri 

samooblikovanju razvoja človeka (Bruner, 1996, v Colnerič in Zupančič, 2007). Ti mladostniki 

so v vedenju v primerjavi z normativnimi vrstniki manj prilagodljivi in se težje učijo iz  

konkretnih izkušenj (Colnerič in Zupančič, 2007; Lardieri, Blacher in Swanson, 2000, v 

Colnerič, in Zupančič, 2010). V konkretnih situacijah težje samouravnavajo čustva in vedenje, 

socialna pravila vedenja le postopno usvajajo. So tudi manj samokritični, vse to pa lahko vodi 

v rizično oz. socialno nesprejemljivo vedenje (izbruhi agresije, antagonistično vedenje) in 

postopoma v socialno izolacijo, kar ovira njihovo pridobivanje socialnih in spoznavnih 

spretnosti (Houser-Cram idr., 2001; Doss in Reichle, 1989, v Colnerič in Zupančič, 2007). 

B. Colnerič in M. Zupančič sta leta 2007 izvedli raziskavo o socialnem vedenju učencev z 

LMDR. Učiteljice šol s prilagojenim programom NIS so izpolnile Vprašalnik o socialnem 

vedenju otrok (SV-O; LaFreniere in Dumas, 1995, v Colnerič in Zupančič, 2007). Vprašalnik 

je sicer namenjen otrokom od drugega leta in pol, pa vse do prvih razredov osnovne šole. 

Avtorici raziskave sta ga nato priredili in prilagodili za populacijo otrok in mladostnikov v 

OŠPP oz. za prilagojen program NIS. Z vprašalnikom sta ugotavljali otrokova vedenjska 

nagnjenja in socialna prilagajanja ter hkrati otrokova močna in šibka področja vedenja v 

izobraževalni ustanovi. Ta področja sta primerjali z rezultati predšolske skupine normativnih 

otrok in otrok v prvem razredu. Trditve so izpolnjevale učiteljice s pomočjo 6-stopenjske 

ocenjevalne lestvice, avtorici pa sta pri analizi prišli do zanimivih ugotovitev. Učiteljice so pri 

učencih z LMDR v primerjavi z mlajšimi, normativnimi otroki, redkeje opazile pozitivno 

razpoloženje, manj vključevanja, prosocialnega vedenja in pozitivnih odzivov v medosebnih 

odnosih z vrstniki in odraslimi ter manj socialno kompetentnega vedenja. Pogosteje pa so 

opazile potrto, anksiozno, jezno, agresivno, nasprotovalno in egoistično vedenje ter socialno 

izolacijo. Povprečna ocena splošne socialne prilagojenosti učencev z LMDR v šoli je bila 

potemtakem nizka, vendar pa se s starostjo učencev povečuje njihova strpnost v razredu in v 

odnosu s sošolci in vrstniki. Prišli pa sta tudi do podatkov, iz katerih izhajajo pomembne razlike 

med spoloma, saj so bile učenke na vseh področjih socialnega vedenja ocenjene bolj pozitivno 

kot fantje. Povezava je bila odkrita med učenci z LMDR in njihovimi kronološko mlajšimi 

normativnimi vrstniki, kar dokazuje, da otroci in mladostniki z LMDR dosegajo nižjo mentalno 

starost v primerjavi z normativnimi vrstniki (Colnerič in Zupančič, 2007). Podobno kot B. 

Colnerič in M. Zupančič so ugotavljali tudi tuji avtorji, ki variabilnost v socialnih odnosih 

pripisujejo predvsem upočasnjenemu socialnemu razvoju pri osebah z LMDR in ne toliko 

razlikam v mentalni starosti (Beeghly in Cicchetti, 1987; Hauser-Cram idr., 2001; Sigman in 

Ruskin, 1999, v Colnerič in Zupančič, 2007).  
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Osebnost 

Na socialno vedenje in prilagajanje ter na učno motivacijo pa v veliki meri vplivajo osebnostne 

poteze (Marvielde in De Fruyt, 2002 idr., v Colnerič Zupančič, 2005). Osebnostne poteze so 

bile nekoč večinoma raziskovane le pri odrasli populaciji, saj naj bi se pri otrocih razvile šele v 

srednjem otroštvu ali kasneje. Najbolj je bilo raziskano področje temperamenta otrok, ki naj bi 

imel velik vpliv na razvoj osebnosti v odraslem obdobju (Caspi, 2000; Caspi in Silva, 1995, v 

Colnerič in Zupančič, 2010). Osebnostne poteze so večinoma opisovali s petfaktorskim 

modelom (PFM), in sicer s preučevanjem petih robustnih osebnostnih dimenzij: ekstravertnost, 

sprejemljivost, vestnost, nevroticizem in odprtost (McCrae in Costa, 1997, v Colnerič in 

Zupančič, 2005), ki pa niso v širši meri zaobjele individualne razlike med otroki (Colnerič in 

Zupančič, 2005). Ravno zato so B. Colnerič, M. Zupančič (2005) in Petrič, idr. (2010, v 

Colnerič in Zupančič, 2010) opravili raziskavi, v katerih so preučevali osebnostne poteze otrok 

in mladostnikov z LMDR s pomočjo Vprašalnika individualnih razlik med otroki (ICID; 

Halverson idr., 2003, v Colnerič in Zupančič, 2005), ki so ga izpolnili starši. Ko so primerjali 

razlike osebnostnih potez mladostnikov z LMDR z razlikami potez normativnih mladostnikov, 

so prišli do ugotovitev, da so odrasli skupino mladostnikov z LMDR v večini ocenili kot bolj 

nasprotujoče idejam drugih in socialno plašne. Poleg tega so se izkazali kot manj usmerjeni k 

dosežkom, manj aktivni na različnih področjih, manj prilagodljivi in željni ugajati, manj 

inteligentni ter na splošno bolj zaprti za nove izkušnje. Izkazali naj bi se tudi kot manj uvidevni 

do drugih, manj empatični, slabše organizirani in družabni, z bolj odkrenljivo pozornostjo, 

nagnjenostjo k negativnemu čustvovanju in negotovosti vase (Colnerič in Zupančič, 2010). 

Drugi vprašalnik, ki so ga uporabili za merjenje mladostnikove samopodobe, pa je Hierarhični 

osebnostni vprašalnik za otroke (HiPIC; Mervielde in De Fruyt, 2002, v Colnerič in Zupančič, 

2005). Tudi ta temelji na prostih opisih mladostnikovih staršev in skrbnikov. Tudi ti opisi niso 

bili pretirano pozitivno naravnani do mladostnikov z LMDR in so verjetno zelo subjektivno 

podani, glede na trenutno razvojno obdobje, v katerem prevladuje stereotip »problematičnih 

najstnikov«. Ravno tako ne dajejo pozitivnih rezultatov izsledki raziskave, ki so jo izvedli 

Gillberg in sodelavci (1986, v Lindblad, 2013). Prišli so do ugotovitev, da so otroci in 

mladostniki z LMDR močno nagnjeni k depresivnim občutkom, motnjam čustvovanja in 

pozornosti ter vedenjskim problemom (predvsem k agresivnemu vedenju), in sicer naj bi imelo 

kar 20–50 % posameznikov z MDR pridružene nevrološke oz. nevropsihiatrične motnje 

(Dekker in Koot, 2003; Einfeld idr., 2011; Emerson in Einfeld, 2010; Emerson in Hatton, 

2007a; Gillberg, Persson, Grufman, in  Themner, 1986, v Lindblad, 2013). Skrb vzbujajoči so 

podatki, do katerih sta prišla Einfeld in Tonge (1996, v Lindblad, 2013), da le majhen procent 

otrok s pridruženimi psihiatričnimi motnjami dobi ustrezno strokovno pomoč. 

 

Skrb zase 

Večini mladostnikov z LMDR skrb zase ne predstavlja ovir. Usvojijo večino veščin na tem 

področju: kopanje, oblačenje, uporaba sodobnih elektronskih naprav itd. Branje, pisanje in 

računanje usvojijo do te mere, da so sposobni prebrati in upoštevati enostavna navodila za 

uporabo različnih stvari in izdelkov, brati preprosto zabavno literaturo, imeti osnoven pregled 

nad svojim finančnim stanjem ter s financami tudi upravljati (npr. pri nakupovanju v trgovini). 

Z dodatnimi usmeritvami in asistenco lahko opravljajo lažja administrativna dela, dela v 

gostinstvu, vrtnarstvu ali druga fizična dela. Poleg tega pa lahko tudi sami postanejo asistenti 

pri vključevanju in usposabljanju oseb, ki imajo težjo MDR, kot jo imajo oni (Davison in Neale, 

1999, v Colnerič in Zupančič, 2007).  
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Kljub temu, da se večina mladostnikov in kasneje odraslih z LMDR prilagodi samostojnemu 

življenju, je vseeno samostojnost odvisna od IQ-ja, stabilnosti odnosov v družini ter 

možganskih nepravilnosti (Ross idr., 1985, v Maughan, Collishaw in Pickles, 1999). Pri skrbi 

zase ponavadi potrebujejo pomoč na področju upravljanja s financami in vključevanju v družbo 

(Colnerič in Zupančič, 2005). Žal statistika kaže, da družina, kjer ima vsaj eden od staršev 

opredeljene MDR, pripada nižjemu socialno-ekonomskemu statusu z nizko stopnjo izobrazbe 

(Davison in Neale, 1999, v Colnerič in Zupančič, 2005).  

 

1.3.2.3 Družina mladostnika z LMDR 

 

Noben starš ne načrtuje ali pričakuje tega, da bo imel njihov otrok posebne potrebe in ne bo 

vključen v redno osnovnošolsko izobraževanje. Ko dobi otrok diagnozo, jim največji stres 

povzroča ravno spoznanje, da se njihov otrok ne bo razvijal po pričakovanjih (Abidin, 1995, v 

Colnerič in Zupančič, 2013). Kako se bodo soočili s stresom in otrokovo prihodnostjo, je močno 

odvisno od socialne podpore okolja in njihovih osebnih strategij (Schilling idr., 1984, v 

Colnerič in Zupančič, 2013). Žal pa se starši otrok z MDR pogosto izolirajo in izogibajo 

strokovne pomoči (Abidin, 1995, v Colnerič in Zupančič, 2013).  

Otroku z MDR med odraščanjem starši ponavadi namenijo več pozornosti kot njihovim 

sorojencem. Zaradi tega lahko sorojenci doživljajo marsikatera neprijetna občutja, kot so 

nepravičnost, ljubosumje, občutek manjše pozornosti s strani staršev, občutek odgovornosti do 

brata ali sestre z MDR, odtegnitve materialnih dobrin zaradi sorojenca, občutki strahu, sramu, 

pa tudi krivde in jeze do sorojenca (Meyer in Vadasy, 2008, v Colnerič in Zupančič, 2013). 

Zaradi teh občutkov so pogosteje nagnjeni k depresivnim občutkom, čustvenim in duševnim 

motnjam, pa tudi k vedenjskim težavam zaradi potrebe po pozornosti. Ti občutki se še povečajo, 

če ima njihov sorojenec pridružene tudi druge motnje (npr. MAS, vedenjske težave kot 

posledice MDR, idr.) (Breslau idr., 1981; Giallo in Gavidia-Payne, 2006; Williams idr., 2003, 

v Colnerič in Zupančič, 2013). Sorojenci naj bi se, v primerjavi z vrstniki, ki nimajo bratov ali 

sester z MDR, počutili bolj osamljeno (Orsmond in Seltzer, 2007, v Colnerič in Zupančič, 

2013). Seveda pa ni nujno, da ima prisotnost posebnih potreb kakršnekoli negativne posledice 

pri sorojencih, ali pa da bi imeli zaradi tega tudi nižjo samopodobo (Stoneman, 2005, v Colnerič 

in Zupančič, 2013). Burton in Parks (1994) ter Cleveland in Miller (1977) (v Lounds Taylor, 

Greenberg, Mailick Seltzer in Floyd, 2008) so izvedli raziskavo, v kateri so primerjali duševno 

zdravje sorojencev oseb z duševnimi motnjami in z MDR. Prišli so do ugotovitev, da so 

sorojenci oseb z MDR manj dovzetni za duševne težave v primerjavi s sorojenci oseb z 

duševnimi motnjami. Sklepali so, da je to verjetno zato, ker so MDR v primerjavi z duševnimi 

motnjami bolj predvidljive in znosne za sobivanje. Sorojenci naj bi zaradi življenja z bratom 

ali sestro z MDR razvili celo več pozitivnih osebnostnih karakteristik. B. Colnerič in M. 

Zupančič (2011, v Colnerič in Zupančič, 2013) sta sicer prišli do tega, da ima na medosebne 

odnose med sorojenci in ostalimi družinskimi člani ter otrokom z LMDR, večji vpliv na odnose 

v družini osebnost otroka z MDR kot pa osebnost normativnega sorojenca (Furman in Lanthier, 

1996; Dunn, 2003; Kavčič in Zupančič, 2006, v Colnerič in Zupančič, 2017). 

Odraščanje s sorojencem z MDR ima torej tudi pozitivne plati, predvsem kar se tiče osebnostne 

rasti. Ti otroci veljajo za bolj sočutne in zrele za svoja leta, bolj cenijo svoje zdravje in 

izkazujejo večjo mero strpnosti do »drugačnih« (Banks idr., 2001; Dyke, Mulroy in Leonard, 

2008; Stoneman, 2005, Williams, 1997, v Colnerič in Zupančič, 2013). Pomembno pa je, da se 

tako sorojencem kot staršem omogoči socialna mreža, kjer imajo možnosti za druženje, 
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izmenjavo informacij, reševanje konfliktov ter spoprijemanje s problemi (Meyer in Vadasy, 

2008, v Colnerič in Zupančič, 2013). 

 

1.3.2.4 Pridružene motnje pri mladostnikih z LMDR 

 

Kot smo že omenili, je pri mladostnikih z LMDR večja verjetnost, da bodo imeli težave na 

področju socialnega vedenja, na kar vplivajo nižji IQ, manj razvite kognitivne funkcije v 

primerjavi z normativnimi vrstniki ter primanjkljaji na področju socialnih veščin (SV-O; 

LaFreniere, Dumas, Zupančič, Gril in Kavčič, 2001, v Uporaba SV-O pri učencih z LMDR, 

2005). Pogosteje je prisotna depresija, motnje čustvovanja in pozornosti, vedenjski problemi 

ter druge pridružene nevrološke oz. nevropsihiatrične motnje (Dekker in Koot, 2003; Einfeld, 

Ellis in Emerson, 2011; Emerson in Einfeld, 2010; Emerson in Hatton, 2007a; Gillberg idr., 

1986, v Lindblad, 2013).  

Fuller in Sabatino (1998, v Lindblad, 2013) omenjata, da se pri otrocih in mladostnikih z LMDR 

pogosteje pojavlja ADHD (angl. Attention deficit hyperactivity disorder (APA, 2016)) oz. 

primanjkljaj pozornosti in motnja hiperaktivnosti (ADHD, 2016), ki pa zaradi samih motenj v 

duševnem razvoju pogosto ni odkrit. Zaradi pridruženega ADHD je pri mladostnikih z LMDR 

še večja verjetnost, da bodo razvili motnje vedenja, kot če bi imeli 'le' LMDR ali 'le' ADHD 

(Ahuja idr., 2013, v Lindblad, 2013). 

Fernell in sodelavci (2011, v Linblad, 2013) so odkrili, da ima približno 50 % otrok z motnjami 

avtističnega spektra (MAS), pridružene tudi motnje v duševnem razvoju, to pa predvsem 

povezujejo s težavami na področju socialne interakcije. Gillberg (2010, v Lindblad, 2013) je 

prišel do podobnih podatkov, in sicer da ima 15–20 % šoloobveznih otrok z lažjo MAS 

pridruženo tudi LMDR. 

Že starejša študija, iz leta 1981, ki jo je izvedel Hagberg s sodelavci (v Lindblad, 2013), je 

pokazala, da ima 12 % švedskih otrok z LMDR epilepsijo in 9 % cerebralno paralizo (v kasnejši 

študiji 6 % (Fernell, 1996, v Lindblad, 2013)), 31 % pa naj bi jih imelo različne psihološke 

motnje. 

Ostale pridružene nevro-razvojne težave oz. motnje so lahko še (Gillberg, 2010, v Lindblad, 

2013): 

 razvojna motnja koordinacije, 

 govorno-jezikovne motnje, 

 atrijski septalni defekt, 

 tiki/Tourettov sindrom, 

 bipolarna motnja, 

 idr. 

 

1.3.2.5 Tveganja, povezana z LMDR 

 

V primerjavi z družinami otrok z zmernimi, težjimi in težkimi MDR imajo družine otrok in 

mladostnikov z lažjimi motnjami nižji socialno-ekonomski status (Strømme in Magnus, 2000, 

v Lindblad, 2013). Ostala tveganja v družinah mladostnikov z LMDR so: socialni in okoljski 

dejavniki tveganja, revščina, enostarševske družine, izpostavljenost negativnim dogodkom v 
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družini in brezposelnost staršev (Emerson in Hatton, 2007a, v Lindblad, 2013). Pogosteje so 

prisotne tudi zlorabe otrok in zanemarjanje (Sidebotham in sodelavci, 2006, v Lindblad, 2013). 

Večino staršev otrok z LMDR imajo namreč tudi sami MDR (Bager, 2003; IASSID, 2008; 

Willems idr., 2007, v Lindblad, 2013). Veliko otrok iz takih družin je odvzetih s strani socialnih 

služb (Emerson, idr., 2005; Gillberg in Geijer-Karlsson, 1983; Morch idr., 1997, v Lindblad, 

2013). Pri otrocih s posebnimi potrebami je tveganje za zlorabo kar trikrat višje kot pri otrocih 

brez posebnih potreb (Child Welfare Information Gateway, 2012; Sullivan in Knutson, 2000, v 

Lindblad, 2013). Tveganje za razno fizično nasilje, čustveno zlorabo in spolno nasilje pa je 

največje ravno pri otrocih in mladostnikih, ki imajo MDR (Jonec idr., 2012, v Lindblad, 2013).  

Osebe z MDR še vedno pogosto doživljajo negativen, včasih celo sovražen odnos s strani 

normativne populacije, čeprav je cilj služb in ljudi, ki delajo z osebami s posebnimi potrebami, 

da bi se stigma zmanjšala (Antonak in Harth, 1994; McCaughey in Strohmer, 2005; Yazbeck 

idr., 2004, v Lindblad, 2013). Na srečo pa je odnos javnosti v zadnjem času veliko bolj 

pozitiven, kot je bil pred časom (Morin idr., 2013, v Lindblad, 2013).  

Höglund je s sodelavci leta 2012 (Lindblad, 2013) prišel do rezultatov raziskave, ki so pokazali, 

da je prisotnost najstniške nosečnosti med ženskami z LMDR veliko večja (18,4 %) kot pri 

ženskah brez MDR (3,3 %). Avtor raziskave je prišel tudi do drugih spoznanj, ki nakazujejo 

večja tveganja pri osebah z LMDR, in sicer naj bi bil večji odstotek žensk z MDR samskih in 

delalo manj. Ti rezultati veljajo sicer za Švedsko, vendar pa so do podobnih prišli tudi v 

Avstraliji (McConnell idr., 2003, v Lindblad, 2013). Na splošno imajo ženske in mladostnice z 

MDR manj znanja o spolni vzgoji, spolnosti (Aunos in Feldman, 2002; McCarthy, 2009, v 

Lindblad, 2013) in kontracepciji (Aunos in Feldman, 2002; Servais idr., 2002, v Lindblad, 

2013).  

 

1.3.3 Medosebni odnosi mladostnikov z LMDR 

V poglavju Medosebni odnosi v mladostništvu smo podrobneje opisali socialne odnose 

mladostnikov v različnih okoljih z različnimi ljudmi in kaj vpliva na medosebne odnose. Pri 

mladostnikih z LMDR so socialni odnosi ravno tako zelo pomembni, saj z njimi pridobivajo 

socialne izkušnje in spretnosti, opredeljujejo nove vloge, prepričanja, vrednote in cilje ter tako 

oblikujejo svojo identiteto. Pri tem pa se osamosvajajo od primarne družine, do česar lahko 

zaradi razvojnega zaostanka pride v kasnejšem razvojnem obdobju kot pri normativnih 

vrstnikih (Colnerič in Zupančič, 2007).  

V poglavju Medosebni odnosi mladostnikov z LMDR se ne bomo tako podrobno posvetili 

posameznim odnosom v različnih okoljih z različnimi ljudmi, temveč se bomo posvetili 

različnim dejavnikom, ki se tičejo predvsem same motnje in ki lahko vplivajo na medosebne 

odnose. 

 

1.3.3.1 Vpliv motenj v duševnem razvoju na medosebne odnose mladostnikov z 

LMDR 

 

Kot smo že omenili, je pri mladostnikih z LMDR abstraktno in fleksibilno mišljenje veliko bolj 

omejeno kot pri njihovih normativnih vrstnikih (Lindblad, 2013). Pomembno nižji je IQ ter 

zaostanek na področju spoznavnega razvoja in kognitivnega funkcioniranja, kar ima lahko vpliv 

na medosebne odnose (Novljan, 1997).  
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Socialni razvoj oseb z LMDR je v primerjavi z enako starimi vrstniki upočasnjen za nekaj let. 

Poleg nižjega IQ-ja je pomemben zaostanek na področju govornega razvoja in komunikacije, 

zaradi česar težko pridobijo in obdržijo prijatelje svojih let brez MDR in so socialno bolj 

izolirani v primerjavi z njihovimi normativnimi vrstniki (Čubej, 1995, v Colnerič in Zupančič, 

2007). Le-ti jih ne sprejemajo in se ne družijo z njimi v tolikšni meri, kot bi se sicer, če ne bi 

imeli motenj (Beeghly in Cicchetti, 1987, v Colnerič in Zupančič, 2007). Mladostniki z LMDR 

namreč počasneje procesirajo dogajanje v svojem okolju, težje se prilagodijo spremembam v 

odnosih in so zaradi nizke samokritičnosti veliko bolj podvrženi vplivom negativnih dejavnikov 

(nedovoljene substance, poniževanja ali celo zlorabe s strani normativnih vrstnikov). Vendar to 

še ne pomeni, da ne razvijajo nobenih socialnih spretnosti. Pogosto se pozitivno ujamejo v 

odnosih z mlajšimi, normativnimi otroki ali mladostniki (Čubej, 1995, v Colnerič in Zupančič, 

2007).   

To, da ima otrok oz. mladostnik MDR pa vpliva tudi na to, da so starši teh otrok pod večjim 

stresom v primerjavi s starši, ki imajo le otroke z nevrotipičnim razvojem (Hastings, 2002; 

Konstantareas, 1991; Scorgie, idr., 1998, v Jones in Passey, 2004), kar bomo podrobneje opisali 

v poglavju Medosebni odnosi v družini mladostnika z LMDR. Otrokove posebne potrebe lahko 

na družino vplivajo tako finančno kot tudi socialno in psihično, starši in otroci pa zaradi tega 

občutijo večji vpliv stresa, kar seveda lahko negativno vpliva na medosebne odnose 

mladostnikov (Mak in Ho, 2007, v Lopez, Clifford, Minnes in Ouellette-Kuntz, 2008).  

 

1.3.3.2 Vpliv izobraževanja na medosebne odnose mladostnikov z LMDR 

 

Večina otrok z LMDR prične osnovno šolanje v redni OŠ. To pomeni, da je otrok leto, dve, ali 

celo več let izpostavljen šolskemu sistemu, ki ni individualno prilagojen glede na posameznika. 

Epidemiološka raziskava Isle of Wight (Rutter idr., 1970, v Maughan, Collishaw in Pickles, 

1999) je pokazala, da imajo učenci z LMDR v rednih šolah velike težave pri branju, polovica 

sodelujočih v raziskavi pa kaže dvakrat večjo stopnjo nevroloških anomalij in štirikrat večjo 

stopnjo vedenjskih težav kot primerjalna skupina brez MDR. 

Prešolanje v prilagojen program NIS je tako za otroke kot tudi za njihove starše, občutljiva 

tema. Okoli dotičnega programa je še danes na voljo premalo informacij za širšo javnost, zaradi 

česar so o njem pogosto prisotni predsodki, program NIS pa je preprosto označen kot »posebna 

šola«. Vsi člani družine se soočijo s spoznanjem, da ima njihov otrok posebne potrebe, pri 

čemer so pogosto prisotni tudi 'dobronamerni' nasveti sorodnikov, prijateljev in ostalih 

»strokovnjakov«. Otrok oz. mladostnik doživlja v šoli neuspehe, s strani okolice pa ne prejema 

ustrezne podpore. Vse to lahko pripelje do negativne samopodobe, vedenjskih in čustvenih 

težav, psihosomatskih težav ter posledično tudi do negativnih medosebnih odnosov. Prešolanje 

v program NIS je tako lahko odrešitev za celo družino (Šmid, 2008). Seveda ni nujno, da bodo 

vse težave izzvenele, vendar pa M. Šmid (2008) navaja, da se odnosi v družini ob prešolanju v 

večini primerov spremenijo na boljše, otroci so bolj zadovoljni in navsezadnje tudi uspešnejši. 

Prešolanje v program NIS ponavadi pozitivno vpliva na medosebne odnose in na splošno boljše 

počutje že v zelo kratkem času po začetku šolanja, kot poroča večina staršev. Mladostnik 

doživlja uspehe, okolje je bolj sprejemajoče za posamezne posebne potrebe, pri tem pa je v 

družbi »sebi enakih« (Šmid, 2008). Večje zadovoljstvo mladostnika v šolskem okolju, boljši 

učni uspeh in bolj sproščeni medosebni odnosi v razredu vodijo tudi v bolj pozitivne medosebne 

odnose v družini (Šmid, 2008). Manj kot je konfliktov in medosebnih težav v družini, boljši pa 

so tudi medosebni odnosi z mladostnikom z LMDR (Stoneman, 2005, v Colnerič in Zupančič, 

2013). 
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1.3.3.3 Vpliv opredelitve – LMDR –  na medosebne odnose mladostnikov z 

LMDR 

 

Otroci z LMDR pridobijo opredelitev »lažja motnja v duševnem razvoju« lahko že v 

predšolskem obdobju, lahko pa šele v poznem otroštvu ali zgodnjem mladostništvu. Medtem 

ko se nekatere družine z opredelitvijo soočajo pozitivno, bodo druge lahko naletele na mnogo 

ovir in se le stežka soočile z novo opredelitvijo svojega otroka. Pridobitev opredelitve »LMDR« 

lahko ustvari stigmo okoli otroka oz. mladostnika in na ta način negativno vpliva na medosebne 

odnose mladostnikov tako v družini kot tudi z vrstniki, v šoli in razredu (Konstantareas, 1991; 

Scorgie, idr., 1998, v Jones in Passey, 2004).  

Rezultati raziskave, ki sta jih pridobili J. Jones in J. Passey (2004), kažejo, da je za starše in 

družino otroka oz. mladostnika z MDR premalo virov pomoči in profesionalne podpore, tako s 

strani ožjega kot tudi širšega okolja. Za starše mladostnikov, ki izvejo, da ima njihov otrok lažje 

MDR, je pomembno, da se ohrani ali čim prej ponovno vzpostavi njihova kompetentnost pri 

vzgoji otrok, saj stres, ki ga doživljajo, negativno vpliva predvsem na njihove medosebne 

odnose z otroki (Dunn, 1993, v Colnerič in Zupančič, 2013, str. 46). 

 

1.3.3.4 Vpliv spola na medosebne odnose mladostnikov z LMDR 

 

B. Colnerič in M. Zupančič sta s pomočjo Vprašalnika o socialnem vedenju otrok (SV-O; 

LaFreniere idr., 2001, v Colnerič in Zupančič, 2007) prišli do ugotovitev, da obstajajo značilne 

razlike med spoloma na področju socialnega vedenja. Deklicam so starši in učitelji pripisali 

manj negativnih in nesprejemljivih vedenj kot dečkom, saj v medosebnih odnosih izražajo večjo 

prilagodljivost in prosocialnost. Deklice so bile v raziskavi o socialnem vedenju otrok ocenjene 

kot socialno bolj kompetentne in prilagojene od dečkov. Fantje so bili bolj negativno prikazani 

v izraznosti robustne dimenzije nesprejemanja, kar pomeni, da so v medosebnih odnosih v 

razredu, z vrstniki in odraslimi bolj nagnjeni k negativnemu čustvovanju in nasprotovanju 

(Colnerič in Zupančič, 2007). 

 

1.3.3.5 Medosebni odnosi v družini mladostnika z LMDR 

 

Če je otrok že od 1. razreda vključen v program NIS, starši do mladostništva opredelitev že 

sprejmejo in preidejo vse faze soočanja (če otrok ponovno ne pridobi nove opredelitve). Če pa 

za diagnozo izvejo v času zgodnjega mladostništva, se bodo s procesiranjem opredelitve – lažja 

motnja v duševnem razvoju – soočali v zelo občutljivem obdobju otrokovega razvoja. 

Raziskave so pokazale, da starši otrok z MDR doživljajo veliko več stresa kot starši normativnih 

otrok (Hastings, 2002; Konstantareas, 1991; Scorgie idr., 1998, v Jones in Passey, 2004). V 

raziskavi, ki sta jo opravili J. Jones in J. Passey (2004), sta prišli do ugotovitev, da jim največ 

stresa povzroča soočanje z zdravniki in drugimi strokovnjaki, ki so povezani z otrokom z MDR, 

pa tudi stiki s prijatelji in družino v vsakdanjem življenju, predvsem zaradi pomanjkanja 

razumevanja in nasvetov, ki jih prejmejo. Na stres pa vpliva tudi vedenje mladostnikov z 

LMDR. Večja kot je intenzivnost vedenjskih problemov, večja je verjetnost, da bodo starši 

doživljali vzgojo kot stresno (Baker idr., 2003; Floyd in Gallagher, 1997; Hassall idr., 2005; 

Nachshen, idr., 2005, v Lopez, Clifford, Minnes in Ouellette-Kuntz, 2008). Seveda pa je to 

odvisno tudi od starosti otrok in strategij soočanja s stresnimi dejavniki. Večji stres doživljajo 
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starši mladostnikov z MDR kot starši mlajših otrok z MDR, podobne rezultate pa so podali tudi 

starši normativnih otrok različnih starostnih obdobij (Lopez, Clifford, Minnes in Ouellette-

Kuntz, 2008). 

Stres različno vpliva na medosebne odnose v družini, vendar pa je zelo pomembno, kako se 

starši spoprijemajo s stresom. Neustrezni načini soočanja ponavadi negativno vplivajo na 

odnose in povečujejo konflikte v družini (Schilling idr., 1984, v Colnerič in Zupančič, 2013). 

Najpogosteje nastanejo konflikti v družini mladostnika z LMDR zaradi naslednjih dejavnikov 

(Faerstein, 1986; Friedrich, Greenberg in Crnic, 1983; Oslansky, v Novak, 1995; Uranjek, 

1994, v Colnerič in Zupančič, 2013): 

 zanikanje posebnih potreb pri mladostniku; 

 prelaganje jeze na mladostnika; 

 prelaganje krivde nase (občutki nekompetentnosti v vlogi starša, vprašanje dednosti). 

Vendar pa imajo tako starši mladostnikov z LMDR kot starši normativnih mladostnikov, 

podobne strategije reševanja problemov v družini (Lopez, Clifford, Minnes in Ouellette-Kuntz, 

2008). 

Bolj kot so v družini odnosi kakovostni, manjši je občutek stresa med družinskimi člani (Dyson, 

1993; Dyke, Mulroy in Leonard, 2008, v Colnerič in Zupančič, 2013). Manj stresa pa je občutiti 

tudi v družinah, kjer imajo sorojenci med seboj pozitivne medosebne odnose (Colnerič in 

Zupančič, v tisku, v Colnerič in Zupančič, 2013).  

 

Sorojenci mladostnikov z LMDR 

Na splošno velja, da so sorojenci do svojega brata ali sestre z MDR bolj naklonjeni in izražajo 

več empatije kot v družinah brez otrok s posebnimi potrebami (Stoneman, 2005, v Colnerič in 

Zupančič, 2013). Pogosto razlik, ki jih starši delajo med otroki, niti ne zaznajo kot nekaj 

negativnega (Lardieri idr., 2000; McHale in Gamble, 1983, v Colnerič in Zupančič, 2013), saj 

jih največkrat vidijo kot upravičene zaradi posebnih potreb sorojenca. Vse to pa pozitivno 

vpliva na medosebne odnose med njimi in njihovimi sorojenci z MDR (McHale idr., 2000, v 

Colnerič in Zupančič, 2013). Vendar pa je tu potrebno omeniti, da je ta odnos odvisen tudi od 

same stopnje MDR (Gupta, 2007, v Colnerič in Zupančič, 2013), ali ima mladostnik tudi 

pridružene motnje, kot so MAS ali vedenjske težave (Orsmond in Seltzer, 2007, v Colnerič in 

Zupančič, 2013) ter ali ima sorojenec dejansko željo imeti pozitiven medosebni odnos z bratom 

ali sestro z MDR (Breslau, Weitzman in Messenger, 1981; Giallo in Gavidia-Payne, 2006; 

Williams idr., 2003, v Colnerič in Zupančič, 2013). Če je v družini več normativnih sorojencev, 

se z večjim številom članov bolj enakomerno porazdelijo tudi nega in opravila za otroka s 

posebnimi potrebami, kar lahko bistveno vpliva na odnose v družini (Brody idr., 1991, v 

Colnerič in Zupančič, 2013). B. Colnerič in M. Zupančič (2011, v Colnerič in Zupančič, 2013) 

sta izvedli raziskavo, v kateri sta prišli do ugotovitev, da imajo otroci z lažjimi MDR in njihovi 

sorojenci bolj konflikten odnos v primerjavi z družinami, ki imajo otroka z zmerno, težjo ali 

težko MDR. Otroke, ki imajo sorojenca z LMDR, ponavadi bolj motijo razlike, ki jih delajo 

starši med njimi, kar seveda zniža kakovost odnosa med sorojenci (McHale in Gamble, 1989, 

v Colnerič in Zupančič, 2013). Manj konfliktno ozračje – torej boljši medosebni odnosi – so v 

družinah, kjer je starostna razlika med otrokom oz. mladostnikom z MDR ter njegovim bratom 

ali sestro večja (Colnerič in Zupančič, 2011, v Colnerič in Zupančič, 2013). Na splošno pa 

imajo fantje v primerjavi z dekleti slabše medosebne odnose s sorojencem s posebnimi 

potrebami, saj do njih izkazujejo manj naklonjenosti (Dunn, Slomkowski in Beardsall, 1994, v 

Colnerič in Zupančič, 2013). Na medosebne odnose v družini pa seveda vplivajo tudi 
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osebnostne poteze in temperament vseh sorojencev ter staršev (Dunn, 1993; Munn in Dunn, 

1989, Colnerič in Zupančič, 2011; Kavčič in Zupančič, 2006, 2011; Stoneman in Brody, 1993, 

v Colnerič in Zupančič, 2013), vedenjski problemi, zahteve, ki jih motnja prinaša (Cunningham 

idr., 1992; Kazak in  Marvin, 1984; Minnes, 1988a, v Jones in Passey, 2004), trdnost odnosa 

med staršema in povezanost cele družine (Stoneman, 2005, v Colnerič in Zupančič, 2013). 

 

1.3.3.6 Medosebni odnosi mladostnika z LMDR v šoli 

 

Podatki različnih študij kažejo, da imajo učenci z LMDR v šoli bistveno več medosebnih težav 

v prilagojenem vedenju kot njihovi normativni vrstniki (Jacobson, 1982; Koller idr. 1983; 

Lacharite idr., 1995, v Colnerič in Zupančič, 2007). Mladostniki z LMDR s strokovnimi delavci 

(učitelji in učiteljicami) redkeje vzpostavijo pozitivne in nekonfliktne odnose. V primerjavi z 

mlajšimi, normativnimi otroki so manj spoštljivi, manj sprejemajoči za predloge in redkeje 

pripravljeni priskočiti na pomoč (Colnerič in Zupančič, 2007). V medosebnih odnosih z vrstniki 

izražajo mladostniki z LMDR, v primerjavi z normativnimi otroki, večjo agresivnost, nižjo 

frustracijsko toleranco ter več pozunanjenih vedenj in čustev, predvsem jeze, agresivnosti in 

egoizma (Kroustalakis, 2000; Leffert in Siperstein, 2002; Polychronopoulou, 1997; 

Tomporowski in Tinsley, 1997, v Papoutsakia idr., 2013). Če posamezniki pogosto izražajo 

tako težavno vedenje, to ovira njihovo pridobivanje socialnih in spoznavnih spretnosti (Doss in 

Reichle, 1989, v Colnerič in Zupančič, 2007), posledično pa usvojijo socialno neprimerne 

vzorce vedenja. Takšni mladostniki z LMDR v družbi postopoma postajajo vedno bolj moteči 

za okolico, socialno izolirani in učno manj uspešni (Kaiser in Rasminsky, 1999; Hart, Atkins 

in Fegley, 2003, v Colnerič in Zupančič, 2007)  

Vendar pa obstajajo velike variabilnosti v prilagojenem vedenju med posamezniki – od visoko 

prilagojenega (predvsem pri mlajših otrocih) do izrazito neprilagojenega, kar sta ugotovili 

Colnerič in Zupančič (2007) v svoji raziskavi Socialno vedenje učencev z lažjo motnjo v 

duševnem razvoju. To medosebno variabilnost različni avtorji (Beeghly in Cicchetti, 1987; 

Hauser-Cram idr., 2001; Sigman in Ruskin, 1999; v Colnerič in Zupančič, 2007) pripisujejo 

razlikam v hitrosti socialnega razvoja pri otrocih z različnimi motnjami v duševnem razvoju. Z 

naraščajočo starostjo oseb z LMDR se povečujejo razlike v prilagojenem vedenju v primerjavi 

z normativnimi vrstniki, saj se socialno prilagojeno vedenje s starostjo le počasi povečuje, 

medtem ko je opaziti upad manj prilagojenega vedenja (LaFreniere idr., 2001; Zupančič, 2006; 

Zupančič idr., 2000, v Colnerič in Zupančič, 2007). 

 

1.3.4 Reševanje medosebnih težav mladostnikov z LMDR  

Medosebni odnosi in medosebne težave pri mladostnikih z LMDR so še precej neraziskane in 

odpirajo številna vprašanja in opozorila. Za reševanje težav in različne spodbude v odnosih bi 

bila potrebna individualna in skupinska obravnava učencev v šoli, svetovanje družinam, 

predvsem pa spodbujanje različnih socialnih spretnosti, saj je njihovo izobraževanje in 

strokovna obravnava namenjena predvsem k razvijanju njihovih spoznavnih oz. intelektualnih 

spretnosti, le malo časa pa je namenjenega njihovim čustvenim in socialnim potrebam. 

Pomembno je, da posameznike z LMDR, ki imajo specifične težave na področju socialnega 

vedenja, prepoznamo in zagotovimo ustrezno pomoč njemu, njegovi družini ter učiteljem, ki 
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ga poučujejo. Hkrati pa je pomembno, da se ne nudi dodatne strokovne pomoči učencem, ki 

niso rizični za razvoj motenj v socialnem vedenju (Colnerič in Zupančič, 2007). 

Opisali bomo 6-stopenjsko lestvico reševanja konfliktov, ki bi jo kot strokovni delavci lahko 

uporabili pri reševanju medosebnih težav tako pri mladostnikih s tipičnim razvojem ali pri 

mladostnikih z LMDR (Selič, 2012, str. 6). 

1. Opredelitev problema 

Spoznati je potrebno vzroke, ki so privedli do težave v medosebnem odnosu in opredeliti 

problem, pri čemer se morajo z opredelitvijo strinjati vsi vpleteni v konfliktu. 

 

2. Iskanje možnih rešitev 

Naštejemo vse možne predloge za razrešitev konflikta in si le-te tudi zapišemo. Pri tem 

poskušamo izčrpati vse možnosti. 

 

3. Vrednotenje rešitev 

Vse zapisane predloge ovrednotimo in ocenimo, ali so sprejemljivi za razrešitev problema. Če 

so, poiščemo, katere so pozitivne in katere negativne strani te rešitve ter kako bi jo izvedli. 

Tretja faza traja najdlje časa, vendar pa je najpomembnejša. 

 

4. Odločitev o najboljši izbiri 

Odločimo se za rešitev, ki je najbolj optimalna za vse udeležence, kar podkrepimo z argumenti. 

Vpleteni morajo rešitev razumeti in se z njo strinjati. 

 

5. Odločitev o načinu izbire 

Z vsemi udeleženci se dogovorimo o korakih izvedbe izbrane rešitve. Korake zapišemo, pri tem 

pa tudi določimo, kdo sodeluje pri izvajanju rešitve, s kom, ter čas in način izvajanja. Preverimo 

razumevanje zastavljenih korakov. 

 

6. Preverjanje uspešnosti rešitve 

Uspešnost izvedenih korakov preverjamo sproti, pri čemer ocenjujemo tudi ustreznost izbrane 

rešitve. Kadar ocenimo, da izvajanje rešitve ni uspešno, začnemo iskati novo. 

 

Ta lestvica je namenjena predvsem reševanju težjih konfliktov v medosebnih odnosih, vseh pa 

seveda ne moremo obravnavati na tak način (Selič, 2012). Pri mladostnikih z LMDR je 

potrebno zaradi znižanih intelektualnih spodobnosti preveriti predvsem razumevanje problema, 

rešitve in njenih korakov ter ga skozi sam proces reševanja konfliktov in težav v medosebnih 

odnosih spremljati.  
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2 EMPIRIČNI DEL 

 

2.1 Opredelitev raziskovalnega problema 

Mladostništvo oz. adolescenca je obdobje različnih sprememb, razvojnih nalog, pa tudi 

razvojnih kriz in konfliktov. V tem obdobju se močno spremenijo tudi medosebni odnosi 

mladostnikov, ki variirajo skozi različna obdobja adolescence. Pri tem se pojavijo tudi 

medosebne težave, ki so lahko splet osebnih ali okoljskih dejavnikov (Inglés, idr. 2005; Inglés, 

idr., 2001; Méndez, idr., 2001; Méndez in Olivares, 2003, v Puklek Levpušček in Zupančič, 

2008). Za mladostnike z LMDR je prestajanje obdobja mladostništva zahtevnejše kot pri 

normativnih vrstnikih. Zaradi nižjih intelektualnih sposobnosti in počasnejšega socialnega 

razvoja imajo nižjo sposobnost prilaganja okolju in posledično več medosebnih težav na 

različnih področjih socialnih interakcij (Kocijan-Hercigonja, 2000, v Colnerič in Zupančič, 

2007). S prilagojenim Vprašalnikom o medosebnih težavah v mladostništvu želimo izmeriti 

prisotnost medosebnih težav tako pri mladostnikih z LMDR kot tudi pri normativnih 

mladostnikih, ki prihajajo iz podobnega kulturnega okolja in istih starostnih skupin, rezultate 

pa med seboj primerjati in analizirati. Glavni problem vidimo v tem, da na področju 

raziskovanja medosebnih odnosov oseb z MDR še ni podobnih raziskav. Da lahko 

mladostnikom nudimo ustrezno svetovanje, psihološko pomoč, terapevtsko obravnavo ali pa da 

lahko oblikujemo nek preventivni program (Puklek Levpušček in Zupančič, 2008), pa je 

pomembno, da poznamo področja, pri katerih mladostniki sami pri sebi zaznavajo medosebne 

težave. S petimi glavnimi področji (asertivnost, odnosi z nasprotnim spolom, govorjenje v 

javnosti, družinski odnosi in prijateljski odnosi) bomo preverili potencialne medosebne težave, 

ki jih imajo mladostniki z različnimi osebami različnega spola, starosti ter socialnega in 

družbenega položaja, v različnih situacijah (npr. v šoli, doma, v javnosti) (Puklek Levpušček in 

Zupančič, 2008). Pričakujemo, da bo prispevek opravljene raziskave vplival na spoznanja iz 

psihološkega, sociološkega in specialno-pedagoškega področja kot uporabni in aplikativni 

doprinos pa vidimo v osveščanju pedagoških delavcev, v smislu načrtovanja programov za 

učenje socialnih in komunikacijskih veščin za učence ali kot podlaga za načrtovanje 

preventivnih programov, lahko pa tudi kot pripomoček pri ugotavljanju možnih razlogov za 

učno neuspešnost ali določeno disocialno vedenje. Predvsem pa želimo pedagoške delavce 

osvestiti, da mladostniki z LMDR, ravno tako kot normativni mladostniki, potrebujejo podporo 

in pomoč na področju medosebnih odnosov. 

 

2.2 Cilji raziskave 

1. Ugotoviti, ali imajo mladostniki z LMDR več medosebnih težav kot normativni mladostniki.  

2. Primerjati medosebne težave mladostnikov različnih starostnih skupin iz obeh vzgojno-

izobraževalnih programov.  

3. Primerjati medosebne težave med spoloma.  

4. Ugotoviti, ali so mladostniki z LMDR, stari 14 let in več, po medosebnih težavah primerljivi 

z normativnimi mladostniki, starimi 12 in 13 let. 

5. Ugotoviti, kateri spol v skupini mladostnikov z LMDR, ima več medosebnih težav.  
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2.3 Raziskovalne hipoteze 

H1: Mladostniki z LMDR imajo več medosebnih težav kot normativni mladostniki. 

H2: Mladostniki, stari 14 in 15 let, imajo manj medosebnih težav kot 12 in 13 let stari 

mladostniki.  

H3: Mladostnice imajo več medosebnih težav kot mladostniki.  

H4: Med mladostniki z LMDR, starimi 14 let in več ter normativnimi mladostniki, starimi 12 

in 13 let, ni značilnih razlik v medosebnih težavah. 

H5: Dekleta z LMDR imajo manj medosebnih težav kot fantje z LMDR. 

 

2.4 Metoda in raziskovalni pristop  

Pri izdelavi magistrskega dela smo uporabili deskriptivno in kavzalno – neeksperimentalno 

metodo pedagoškega raziskovanja. Uporabljen pristop je bil kvantitativen, pri čemer smo 

uporabili vprašalnik.  

 

2.4.1 Vzorec  

Vzorec za raziskavo je bil izbran verjetnostno. Sodelovalo je 181 učencev in učenk iz dveh 

osnovnošolskih programov: osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim 

standardom (PP NIS) ter programa osnovne šole z enakovrednim izobraževalnim standardom 

(EIS). Učencev, ki obiskujejo PP NIS, je 93. Le-ti so opredeljeni kot učenci z LMDR. Učencev, 

ki obiskujejo EIS, je 88. Med učenci iz PP NIS je 58 moških in 35 žensk, v vzorcu učencev iz 

EIS pa je med anketiranimi 52 moških in 36 žensk. Vključili smo učence in učenke iz osnovnih 

šol v osrednjeslovenski in jugovzhodni regiji, imena vzgojno-izobraževalnih ustanov pa zaradi 

varovanja osebnih podatkov ne bomo izpostavili. 

Kriteriji za vključitev v vzorec so bili: 

 starost najmanj 12 let, 

 obiskovanje osnovne šole z enakovrednim izobraževalnim standardom, 

 obiskovanje osnovne šole s prilagojenim programom z nižjim izobrazbenim standardom 

(opredelitev LMDR). 

 

Nekateri učenci iz PP NIS so imeli pridružene še druge motnje ali primanjkljaje, kot so zmerna 

ali težja gibalna oviranost (prisotnost asistenta), različne senzorične primanjkljaje ali 

pomanjkljivo znanje slovenskega jezika zaradi kulturnih razlik.  

Strukturo po starostnih skupinah, vrsti šolskega programa in po spolu bomo prikazali 

tabelarično. Zaradi neenakomerne porazdelitve otrok po starosti smo se odločili, da bomo 

oblikovali nove starostne kategorije, v katere bomo razvrstili učence in učenke v dve starostni 

skupini: 12–13 let ter 14 let in več. 
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Tabela 1: Struktura po starostnih skupinah, vrsti šolskega programa in spolu. 

Starost 

Spol: 

Skupaj Moški Ženski 

12 - 13 let Vrsta šole EIS Število 33 24 57 

% Znotraj Vrsta šole 57,9 % 42,1 % 100,0 % 

PP NIS Število 24 16 40 

% Znotraj Vrsta šole 60,0 % 40,0 % 100,0 % 

Skupaj Število 57 40 97 

% Znotraj Vrsta šole 58,8 % 41,2 % 100,0 % 

14 ali več Vrsta šole EIS Število 19 12 31 

% Znotraj Vrsta šole 61,3 % 38,7 % 100,0 % 

PP NIS Število 34 19 53 

% Znotraj Vrsta šole 64,2 % 35,8 % 100,0 % 

Skupaj Število 53 31 84 

% Znotraj Vrsta šole 63,1 % 36,9 % 100,0 % 

Skupaj Vrsta šole EIS Število 52 36 88 

% Znotraj Vrsta šole 59,1 % 40,9 % 100,0 % 

PP NIS Število 58 35 93 

% Znotraj Vrsta šole 62,4 % 37,6 % 100,0 % 

Skupaj Število 110 71 181 

% Znotraj Vrsta šole 60,8 % 39,2 % 100,0 % 

 

 

2.4.2 Pripomoček 

Za pridobivanje podatkov smo uporabili Vprašalnik o medosebnih težavah v mladostništvu 

(VMTM), španskih avtorjev. Vprašalnik je bil preveden v slovenščino, pri čemer so določene 

postavke in izraze prilagodili kulturnemu okolju slovenskih mladostnikov, pri tem pa ohranili 

njihov pomen. Samoocenjevala lestvica s 36 postavkami meri prisotnost medosebnih težav, ki 

jih mladostniki zaznavajo pri sebi v socialnih odnosih z drugimi (npr. v družini, šoli, v javnosti, 

s prijatelji, z osebami, ki so jim všeč itd.). Vprašalnik je namenjen mladostnikom med 12. in 

18. letom, ocenjuje pa se na 5-stopenjski Likertovi lestvici, in sicer na petih področjih: 

asertivnost, odnosi z nasprotnim spolom, govorjenje v javnosti, družinski odnosi, prijateljski 

odnosi. Skupni rezultat VMTM predstavlja vsota rezultatov posameznih lestvic (višji rezultat 

pomeni več medosebnih težav) (Puklek Levpušček in Zupančič, 2008).  

Vprašalnik je bil predhodno testiran s pilotno študijo na vzorcu šestih mladostnikov z LMDR 

iz PP NIS, starih med 12 in 15 let, zaradi morebitne revizije merskih karakteristik (npr. 

razumljivost navodil in postavk ter približen čas reševanja vprašalnika). Študentka je 

posamezne postavke prebrala, učenci pa so imeli ob tem vsak svoj vprašalnik pred seboj. Nato 

smo razložili pomen vsake. Določena vprašanja smo delno preoblikovali do te mere, da so bila 

enostavnejša za razumevanje, vendar pa so vsebinsko ohranila pomen. Večinoma smo le 

spremenili posamezne izraze, ki so bili zahtevnejši za razumevanje. Obsega postavk nismo 

zmanjševali. 
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Poenostavljeni vprašalnik ravno tako kot primarna verzija vsebuje 36 postavk, s katerimi 

merimo prisotnost medosebnih težav na 5-stopenjski Likertovi lestvici s petimi različnimi 

lestvicami. Lestvica asertivnost vsebuje 16 vprašanj, ki se nanašajo na zavzemanje za lastne 

pravice, pritožbe, obrambo pred obtožbami itd., v odnosih z družinskimi člani, znanimi ljudmi 

in neznanci. Lestvica odnosi z nasprotnim spolom vključuje sedem vprašanj, ki opredeljujejo 

težave v odnosih z nasprotnim spolom in se tičejo predvsem simpatij do nasprotnega spola. 

Lestvica govorjenje v javnosti vključuje pet vprašanj, ki se nanašajo na situacije, v katerih 

mladostnik nastopa pred večjo skupino ljudi, kot so sošolci v razredu. Lestvica družinski odnosi 

je sestavljena iz štirih postavk o asertivnem vedenju v domačem okolju, lestvica prijateljski 

odnosi pa ima štiri postavke, ki se tičejo medosebnih odnosov s prijatelji, vključevanje 

vljudnosti in reševanje sporov med prijatelji (Puklek Levpušček in Zupančič, 2008). 

Vprašalnik je samoocenjevalna lestvica. Normativni učenci ga rešujejo samostojno, učencem z 

LMDR pa se posamezne trditve prebere, pod vsako preveri razumevanje ter po potrebi objasni.  

 

2.4.3 Spremenljivke 

Neodvisne spremenljivke, ki smo jih uporabili: 

 starostne skupine: 12–13 let ter 14 let in več; 

 spol: moški in ženske; 

 vrsta šole: PP NIS in program z EIS. 

 

Odvisne spremenljivke, ki smo jih uporabili: 

 pet lestvic: asertivnost, govorjenje v javnosti, družinski odnosi, prijateljski odnosi ter 

odnosi z nasprotnim spolom; 

 skupni rezultat (medosebne težave). 

 

2.4.4 Opis postopka zbiranja podatkov 

Prvi korak v postopku zbiranja podatkov je bil izbor vzgojno-izobraževalnih ustanov s 

prilagojenim programom z NIS in bližnje osnovne šole z EIS (če je le možno v isti ustanovi). 

Osredotočili smo se na osrednjeslovensko (Ljubljana z okolico) in jugovzhodno regijo (Novo 

mesto z okolico). Če bi bil vzorec premajhen, bi vključili tudi ostale regije. Pred vsako izvedbo 

vprašalnika na posamezni šoli je bil izveden klic ali pisna prošnja oz. oboje ravnatelju ali 

ravnateljici posamezne šole. V prošnji smo obrazložili namen izvajanja raziskave ter opisali 

vprašalnik (komu je namenjen, katera področja preverja, kako smo ga prilagodili za 

mladostnike z LMDR) in sam potek izpolnjevanja (čas in način izpolnjevanja, zahtevnost, vloga 

študentke med izpolnjevanjem). Termin izvajanja so nam sporočili naknadno. Če je bilo 

zahtevano, smo razdelili tudi pisno soglasje za starše. Anketiranje je bilo izvedeno v mesecu 

aprilu, maju in juniju 2016. Učenci so na vprašalnik odgovarjali v času rednega pouka glede na 

določeni termin, na predhodno privolitev učiteljev in po potrebi staršev. Izpolnjevanje je 

potekalo skupinsko. Objektivnost smo zagotovili tako, da so imeli vsi mladostniki na voljo 

enake pogoje izpolnjevanja z enotnimi navodili. V primeru nerazumevanja smo jim ponudili 

dodatno pojasnilo, pri čemer vprašanj vsebinsko nismo spreminjali. Učenci iz redne OŠ so 

vprašalnik reševali povprečno 10 minut, učenci iz PP NIS pa med 15 in 25 minut (odvisno od 

različnih dejavnikov – obrazložitve vprašanj, nerazumevanje zaradi tujejezičnosti itd.). 
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2.4.5 Statistična obdelava podatkov  

Pridobljene podatke smo obdelali z računalniškim programom SPSS in izvedli deskriptivno 

statistiko. Pri tem smo uporabili naslednje statistične metode: 

 frekvenčno porazdelitev odgovorov (absolutne frekvence in strukturni odstotki); 

 aritmetična sredina, standardna deviacija; 

 t-test za dva neodvisna vzorca, s katerim smo preverjali, ali obstajajo statistične značilne 

razlike med dvema različnima vzorcema; 

 analiza variance, s katero smo preverjali, ali obstajajo statistično značilne razlike med 

več različnimi kategorijami; 

 Kolmogorov-Smirnov test za testiranje normalnosti porazdelitve spremenljivk; 

 Levenov test homogenosti varianc (Priloga 1). 

Podatke, ki smo jih pridobili, smo prikazali tabelarično. 

 

 

2.5 Predstavitev rezultatov in interpretacija 

V nadaljevanju bomo rezultate predstavili in interpretirali v okviru raziskovalnih hipotez.  

 

Hipoteza 1: Mladostniki z LMDR imajo več medosebnih težav kot normativni mladostniki. 

 

Tabela 2: Opisna statistika za odvisne spremenljivke glede na vrsto šole. 

 
Vrsta šole N M SD 

Asertivnost EIS 85 2,0316 ,61477 

PP NIS 89 2,3083 ,78791 

Govorjenje v 

javnosti 

EIS 87 2,1655 ,81509 

PP NIS 92 2,1630 ,89832 

Družinski odnosi EIS 87 1,5172 ,60855 

PP NIS 93 2,1505 ,97254 

Odnosi nasprotni 

spol 

EIS 87 2,6486 1,02734 

PP NIS 92 2,5916 ,99665 

Prijateljski odnosi EIS 87 1,3420 ,34966 

PP NIS 93 2,0054 1,01281 

 

Iz tabele je razvidno, da imajo mladostniki z LMDR povprečno več težav na področjih 

asertivnosti ter družinskih in prijateljskih odnosov. Na področju asertivnega vedenja imajo 

povprečje 2,31, medtem ko je povprečna ocena asertivnosti pri normativnih mladostnikih 2,03. 

Standardni odklon pri učencih iz PP NIS je 0,788, pri učencih iz EIS pa 0,615, kar pomeni, da 

so prvi odgovarjali na vprašanja z večjimi razlikami med seboj kot učenci iz EIS. Na področju 

govorjenja v javnosti imajo normativni mladostniki podobno povprečje kot učenci z LMDR 
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(okoli 2,16), razlike pa so majhne tudi v standardnem odklonu. Na področju družinskih odnosov 

je razlika v standardnemu odklonu velika, saj imajo mladostniki z MDR povprečje kar 2,15, 

mladostniki brez motenj pa 1,52. Pri medosebnih odnosih z nasprotnim spolom imajo nekaj več 

težav učenci iz OŠ z EIS, največja razlika pa je na področju prijateljskih odnosov, saj je 

aritmetična sredina pri učencih iz programa z EIS 1,34, medtem ko je pri mladostnikih iz PP 

NIS povprečje 2,01. Tu je največja razlika tudi v standardnih odklonih, saj so mladostniki z 

LMDR na vprašanja odgovarjali s precej večjim razponom (1,013) v primerjavi z normativnimi 

mladostniki (0,350). Na tem področju se kažejo tudi največje razlike v medosebnih odnosih 

med obema vzorcema mladostnikov. Povprečje vseh aritmetičnih sredin je 2,01, kar nakazuje, 

da imajo učenci obeh šolskih programov srednje visoke medosebne težave, oboji največ pri 

medosebnih odnosih z nasprotnim spolom. Učenci z LMDR imajo  najmanj medosebnih težav 

na področju prijateljskih odnosov (povprečje 2,01), največ pa na področju odnosov z 

nasprotnim spolom (2,59). Normativni mladostniki imajo ravno tako najmanj težav na področju 

prijateljskih odnosov (1,34) in ravno tako kot prvi, največ na področju odnosov z nasprotnim 

spolom (2,65). 

V nadaljevanju bomo pri opisni statistiki predstavili le izstopajoče rezultate.  

 

Tabela 3: T-test za dva neodvisna vzorca za posamezno področje glede na vrsto šole. 

 
 

 

Področje medosebnih težav 

Levenov test za 

enakost varianc 

t-test za enakost povprečij 

F p t df p 

Asertivnost 3,932 ,049 -2,589 165,497 ,005 

Govorjenje v javnosti ,994 ,320 ,019 177 ,492 

Družinski odnosi 17,217 ,000 -5,273 155,911 ,000 

Odnosi nasprotni spol ,002 ,966 ,377 177 ,353 

Prijateljski odnosi 54,321 ,000 -5,949 114,940 ,000 

 

V zgornji tabeli smo preverjali, ali so razlike (iz predzadnje tabele) statistično značilne. Razliko 

smo preverjali s t-testom za dva neodvisna vzorca. Iz tabele lahko vidimo, da so razlike 

statistično značilne na lestvici asertivnost, kjer lahko ničelno hipotezo, da ne obstaja razlik, 

zavrnemo ob 0,5 % tveganju, ter lestvicah družinski in prijateljski odnosi, kjer je statistična 

značilnost 0 in manjša od 0,05. Na teh področjih imajo mladostniki iz PP NIS večje težave. Pri 

ostalih dveh področjih razlike niso statistično značilne, saj je p > 0,05.  

Na podlagi rezultatov lahko vidimo, da imajo mladostniki z LMDR več medosebnih težav kot 

normativni mladostniki, saj so razlike statistično značilne pri treh od petih lestvicah, medtem 

ko razlike pri preostalih dveh niso statistično značilne. Normativni mladostniki imajo 

malenkost več težav le v medosebnih odnosih z nasprotnim spolom ter pri govorjenju v javnosti. 

Da bodo imeli mladostniki z LMDR več medosebnih težav smo predvidevali glede na njihove 

nižje intelektualne sposobnosti, počasnejši socialni razvoj ter nižjo sposobnost prilaganja okolju 

(Marinč idr., 2015). V večji meri izražajo moteče  in socialno nezrelo vedenje (Colnerič in 

Zupančič, 2005; Petrič idr., 2010, v Colnerič in Zupančič, 2007) in so v primerjavi z 

normativnimi vrstniki manj prilagodljivi v vedenju. Težje se učijo iz konkretnih izkušenj 
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(Colnerič in Zupančič, 2007; Lardieri, Blacher in Swanson, 2000, v Colnerič, in Zupančič, 

2010) in socialna pravila vedenja le postopno usvajajo. Postopoma lahko to vodi v socialno 

izolacijo, kar ovira njihovo pridobivanje socialnih in spoznavnih spretnosti (Houser-Cram idr., 

2001; Doss in Reichle, 1989, v Colnerič in Zupančič, 2007), posledično pa je zato večja 

verjetnost, da bodo imeli medosebne težave. Hipotezo, da imajo mladostniki z LMDR več 

medosebnih težav kot normativni mladostniki, v tem primeru potrdimo. 

 

Hipoteza 2: Mladostniki, stari 14 let in več, imajo manj medosebnih težav kot 12 in 13 let stari 

mladostniki.  

Sprva smo analizirali starost kot ordinalno spremenljivko in preverili, ali so razlike med 

posameznimi starostmi statistično razlikujejo med seboj. 

 

Tabela 4: Analiza variance. 

 

 F p 

Asertivnost 3,683 ,003 

Govorjenje v javnosti 4,089 ,002 

Družinski odnosi 3,911 ,002 

Odnosi nasprotni spol 2,845 ,017 

Prijateljski odnosi 4,185 ,001 

 

Iz tabele je razvidno, da so razlike med posameznimi lestvicami in starostmi statistično značilne 

pri vseh lestvicah. To pomeni, da se medosebne težave mladostnikov različnih starosti 

statistično značilno razlikujejo med seboj. Na podlagi teh rezultatov smo ustvarili novo 

spremenljivko in primerjali medosebne odnose med starostnimi skupinami. 

 

Tabela 5: Opisna statistika za odvisne spremenljivke glede na starostne skupine. 

 
Starost N M SD 

Asertivnost 12 - 13 let 93 2,2036 ,59328 

14 ali več 81 2,1381 ,84512 

Govorjenje v javnosti 12 - 13 let 96 2,2292 ,84554 

14 ali več 83 2,0892 ,86800 

Družinski odnosi 12 - 13 let 96 1,7370 ,71301 

14 ali več 84 1,9673 1,01923 

Odnosi nasprotni spol 12 - 13 let 96 2,7277 1,00055 

14 ali več 83 2,4940 1,01072 

Prijateljski odnosi 12 - 13 let 97 1,5232 ,60390 

14 ali več 83 1,8735 1,01316 
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Mlajši mladostniki imajo več medosebnih težav na treh od petih področij, in sicer na lestvici 

asertivnost, govorjenje v javnosti in na področju odnosov z nasprotnim spolom. Največ 

medosebnih težav imajo mlajši mladostniki na področju odnosov z nasprotnim spolom, kjer je 

povprečje precej visoko, 2,73, najmanj pa na področju prijateljskih odnosov, s povprečjem 1,52. 

Tudi pri starejših mladostnikih je povprečje najvišje na področju odnosov z nasprotnim spolom 

(2,49) in ravno tako najnižje pri prijateljskih odnosih (1,87). SD je pri mlajših mladostnikih 

najvišji na področju odnosov z nasprotnim spolom (1,000), pri starejših pa na področju 

družinskih odnosov (1,019). Pri starejših mladostnikih ima SD izrazito večji razpon kot pri 

mlajših, kar nakazuje na večjo variacijo njihovih odgovorov. 

Sedaj bomo s t-testom za dva neodvisna vzorca preverili, ali so razlike med obema starostnima 

skupinama statistično značilne. 

 

Tabela 6: T-test za dva neodvisna vzorca za posamezno področje glede na starostne skupine. 

 

 

Področje medosebnih težav 

Levenov test za 

enakost varianc 

t-test za enakost povprečij 

F p t df p 

Asertivnost 7,486 ,007 ,584 140,850 ,280 

Govorjenje v javnosti ,171 ,680 1,091 177 ,135 

Družinski odnosi 11,129 ,001 -1,733 145,924 ,042 

Odnosi nasprotni spol ,002 ,962 1,551 177 ,041 

Prijateljski odnosi 19,276 ,000 -2,758 129,233 ,003 

 

Razlike so statistično značilne pri lestvicah družinski odnosi, odnosi z nasprotnim spolom in 

prijateljski odnosi, saj je značilnost manjša od 0,05. Mlajši mladostniki imajo več težav na 

področjih asertivnosti, nekaj več na področju govorjenja v javnosti ter pri odnosih z nasprotnim 

spolom, na področju družinskih in prijateljskih odnosov pa imajo več medosebnih težav starejši. 

Starejši mladostniki imajo več težav pri dveh od treh statistično značilnih področij, zato lahko 

našo hipotezo, da imajo starejši manj medosebnih težav kot mlajši, le delno potrdimo. Kljub 

temu, da sta kar dva od treh področij v prid mlajšim mladostnikom, imajo ti več medosebnih 

težav na področjih asertivnosti in govorjenja v javnosti, kot vidimo v tabeli 5. Prišli smo torej 

do rezultatov, da medosebne težave s starostjo mladostnikov upadajo, pri čemer sta M. Puklek 

Levpušček in M. Zupančič leta 2008 z enakim vprašalnikom prišli do podobnih zaključkov. To 

lahko pripišemo temu, da so mlajši mladostniki v obdobju intenzivnega egocentrizma, pri čemer 

so zelo osredotočeni na lastna prepričanja in stališča (Woolfolk, 2002). Prepričani so, da jih 

nihče ne razume, da so neranljivi in da socialna pravila za njih ne veljajo, kar lahko vodi v 

neprevidna vedenja ter tudi do medosebnih težav (Papalia in Olds, 1995, v Zupančič, 2004). 

Obdobje egocentrizma je značilno predvsem za zgodnje mladostništvo in s starostjo ter 

napredkom v formalno-logičnem mišljenju postopoma upada, zato se zmanjšujejo tudi 

medosebne težave (Elkind, 1987, v Zupančič, 2004). 
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Hipoteza 3: Mladostnice imajo več medosebnih težav kot mladostniki.  

 

Tabela 7: Opisna statistika za odvisne spremenljivke glede na spol. 

 
Spol: N M SD 

Asertivnost Moški 106 2,1639 ,81350 

Ženski 68 2,1875 ,54902 

Govorjenje v javnosti Moški 108 1,9963 ,81984 

Ženski 71 2,4197 ,85333 

Družinski odnosi Moški 110 1,8409 ,95286 

Ženski 70 1,8500 ,74138 

Odnosi nasprotni spol Moški 109 2,4797 ,97484 

Ženski 70 2,8367 1,03024 

Prijateljski odnosi Moški 109 1,7752 ,93042 

Ženski 71 1,5458 ,64269 

 

Pri primerjavi medosebnih težav med dekleti in fanti iz obeh vrst šol (PP NIS in OŠ z EIS) se 

je izkazalo, da imajo mladostnice v primerjavi z mladostniki več medosebnih težav na kar štirih 

področjih: asertivnost, družinski odnosi, govorjenje v javnosti in odnosi z nasprotnim spolom, 

medtem ko imajo mladostniki več težav na področju prijateljskih odnosov. Razlike na področjih 

asertivnosti in družinskih odnosov so zelo majhne, saj se med seboj obe aritmetični sredini 

skoraj ne razlikujeta. Lestvica odnosi z nasprotnim spolom ima najvišji povprečji, in sicer 2,48 

pri moških, s standardnim odklonom 0,975 ter povprečjem pri ženskah – 2,84, pri katerih je 

tudi standardni odklon najvišji (1,030). Na tem področju so torej oboji odgovarjali najbolj 

raznoliko. Najmanj medosebnih težav so tako fantje kot dekleta izkazali na lestvici prijateljski 

odnosi, s povprečjem 1,76 pri fantih in 1,55 pri dekletih.  

 

Hipotezo smo preverili s t-testom za dva neodvisna vzorca. 

 

Tabela 8: T-test za dva neodvisna vzorca za posamezno področje glede na spol. 

 

 

Področje medosebnih težav 

Levenov test za 

enakost varianc 

t-test za enakost povprečij 

F p t df p 

Asertivnost 10,296 ,002 -,228 171,525 ,410 

Družinski odnosi 3,231 ,074 -,068 178 ,473 

Govorjenje v javnosti ,647 ,422 -3,326 177 ,000 

Odnosi spol ,193 ,661 -2,339 177 ,010 

Prijateljski odnosi 5,998 ,015 1,956 177,351 ,026 

 

Razlike so statistično značilne na lestvicah govorjenje v javnosti, odnosi z nasprotnim spolom 

in prijateljski odnosi, zato bomo hipotezo potrdili, saj imajo dekleta več medosebnih težav pri 
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dveh od treh statistično značilnih področjih. To lahko pripišemo temu, da mladostnice v 

medosebnih odnosih pogosteje kot fantje izkazujejo samokritiko in negativna občutenja ter 

posledično doživljajo medosebne težave bolj stresno (Gore idr., 1993, v Hakelind, 2007). V 

socialnih situacijah pogosteje kot fantje izkazujejo pomanjkanje asertivnosti, socialno plašnost 

in pomanjkanje samozavesti (Zupančič, 1990, v Zupančič in Svetina, 2004), kar vodi v občutke 

osamljenosti in nesprejetosti (Ule, 1995). 

 

Hipoteza 4: Med mladostniki z LMDR, starimi 14 let in več, ter normativnimi mladostniki, 

starimi 12 in 13 let, ni značilnih razlik v medosebnih težavah. 

 

Preverili smo, v kakšni relaciji so mlajši, normativni mladostniki (12 in 13 let), v primerjavi s 

starejšimi mladostniki z LMDR (14 in starejši), ali se razlikujejo po posameznih lestvicah. 

 

Najprej smo ustvarili novo spremenljivko: 

 

 

Tabela 9: Frekvenčna porazdelitev nove ustvarjene spremenljivke »spr«. 

 f % 

PP NIS (14 in več) 

EIS (12 in 13) 

Skupaj 

53 29,3 

57 31,5 

110 60,8 

 

V skupini mladostnikov iz PP NIS, starih 14 let in več, je 53 mladostnikov, v skupini 

normativnih mladostnikov, starih od 12 do 13 let, pa je 57 mladostnikov. Skupini sta približno 

enako veliki, zato smo lahko neovirano izvedli t-test. 

 

 

Tabela 10: Opisna statistika za opisne spremenljivke glede na vrsto šole in starostne skupine. 

 
Spr N M SD 

Asertivnost NIS (14 in več) 50 2,2725 ,93206 

EIS (12 in 13) 54 2,0949 ,59785 

Govorjenje v javnosti NIS (14 in več) 52 2,0654 ,91242 

EIS (12 in 13) 56 2,1857 ,82933 

Družinski odnosi NIS (14 in več) 53 2,1745 1,12829 

EIS (12 in 13) 56 1,4643 ,56494 

Odnosi nasprotni spol NIS (14 in več) 52 2,4835 1,01021 

EIS (12 in 13) 56 2,7245 1,02830 

Prijateljski odnosi NIS (14 in več) 53 2,1698 1,14436 

EIS (12 in 13) 57 1,3377 ,36133 

 

Razvidno je, da imajo starejši učenci iz PP NIS več medosebnih težav na področjih asertivnost, 

družinski ter prijateljski odnosi. Največ medosebnih težav imata obe skupini na področju 
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medosebnih odnosov z nasprotnim spolom, in sicer imajo mladostniki z LMDR aritmetično 

sredino 2,48, mladostniki brez MDR pa 2,72. Skupina starejših učencev z LMDR ima najmanj 

medosebnih težav (M = 2,07) na področju govorjenja v javnosti, mlajši mladostniki brez MDR 

pa jih imajo najmanj pri prijateljskih odnosih (M = 1,34). Tu je razlika v medosebnih težavah 

med mladostniki z in brez MDR največja, saj imajo drugi precej manj težav in tudi precej nižji 

standardni odklon (le 0,361) v primerjavi s prvimi. Standardni odklon je v večini primerov 

najvišji pri mladostnikih iz PP NIS (na področju prijateljskih odnosov kar 1,144), kar pomeni, 

da njihovi odgovori najbolj variirajo. Med obema vzorcema je aritmetična sredina še najbolj 

podobna na področju govorjenja v javnosti, na splošno pa se povprečja pri dveh področjih 

(prijateljski in družinski odnosi) precej razlikujejo, saj imajo starejši učenci z LMDR izrazito 

višje medosebne težave. 

 

 

Tabela 11: T-test za dva neodvisna vzorca za posamezno področje glede na vrsto vzgojno-

izobraževalnega programa in starostne skupine. 

 

 

Področje medosebnih težav 

Levenov test za 

enakost varianc 

t-test za enakost povprečij 

F p t df p 

Asertivnost 9,383 ,003 1,147 82,390 ,126 

Govorjenje v javnosti ,085 ,772 -,718 106 ,237 

Družinski odnosi 30,177 ,000 4,120 75,581 ,000 

Odnosi nasprotni spol ,002 ,961 -1,227 106 ,111 

Prijateljski odnosi 66,033 ,000 5,064 61,596 ,000 

 

V tabeli vidimo, da so razlike statistično značilne na področju družinskih odnosov in 

prijateljskih odnosov, s čimer naše hipoteze ne moremo potrditi kot veljavne, saj imajo starejši 

mladostniki iz PP NIS na obeh omenjenih lestvicah večje medosebne težave kot mlajši iz 

programa z EIS. Na večje medosebne težave mladostnikov z LMDR verjetno vplivajo nižji IQ, 

zaostanek na spoznavnem in kognitivnem področju ter zaostanek v socialnem razvoju 

(LaFreniere idr., 2001, v Uporaba SV-O pri učencih z LMDR, 2005), vendar pa smo kljub temu 

predvidevali, da so težave, ki se pojavljajo v medosebnih odnosih, primerljive težavam mlajših, 

normativnih mladostnikov. To smo predvidevali na podlagi dveh razlogov (Colnerič in 

Zupančič, 2007):  

 otroci in mladostniki z LMDR dosegajo nižjo mentalno starost v primerjavi z enako 

starimi normativnimi vrstniki, zatorej jih lahko primerjamo z mlajšimi, normativnimi 

otroki in mladostniki; 

 s starostjo učencev se povečuje njihova strpnost v razredu in v odnosih s sošolci ter 

vrstniki, zato naj v medosebnih odnosih ne bi izstopali bolj negativno kot njihovi 

normativni mlajši vrstniki. 

Na tem mestu bi omenili, da bi bilo zanimivo narediti raziskavo, v kateri bi primerjali 

medosebne razlike mladostnikov z LMDR iz poznega in mladostnikov brez MDR iz zgodnjega 

mladostništva. 
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Hipoteza 5: Dekleta z LMDR imajo manj medosebnih težav kot fantje z LMDR. 

Preverjali bomo medosebne težave mladostnikov in mladostnic le iz programa PP NIS. 

 

Tabela 12: Opisna statistika za opisne spremenljivke glede na spol v PP NIS. 

 
Spol: N M SD 

Asertivnost Moški 56 2,3806 ,91672 

Ženski 33 2,1856 ,48801 

Govorjenje v javnosti Moški 57 2,0386 ,88595 

Ženski 35 2,3657 ,89375 

Družinski odnosi Moški 58 2,1897 1,08348 

Ženski 35 2,0857 ,76443 

Odnosi nasprotni spol Moški 57 2,5313 ,99589 

Ženski 35 2,6898 1,00448 

Prijateljski odnosi Moški 58 2,1207 1,11533 

Ženski 35 1,8143 ,79369 

 

Fantje iz PP NIS imajo več medosebnih težav na naslednjih področjih: asertivnost, družinski in 

prijateljski odnosi, dekleta pa na lestvicah govorjenje v javnosti in odnosi z nasprotnim spolom. 

Vidimo, da imajo oboji največ medosebnih težav na področju odnosov z nasprotnim spolom, 

saj imajo tam oboji najvišji aritmetični sredini (učenci 2,53 in učenke 2,69). Dekleta imajo 

najmanj medosebnih težav na področju prijateljskih odnosov, z aritmetično sredino 1,81, fantje 

pa na področju govorjenja v javnosti, z aritmetično sredino 2,04. SD je najvišji pri mladostnikih 

na področju prijateljskih odnosov, in sicer 1,115, najnižji pa pri mladostnicah na lestvici 

asertivnost – 0,488. Standardni odkloni so v večini primerov višji pri moškem vzorcu. 

 

Tabela 13: T-test za dva neodvisna vzorca za posamezno področje glede na spol v PP NIS. 

 

 

Področje medosebnih težav 

Levenov test za 

enakost varianc 

t-test za enakost povprečij 

F p t df p 

Asertivnost 12,163 ,001 1,308 86,311 ,096 

Govorjenje v javnosti ,093 ,762 -1,714 90 ,045 

Družinski odnosi 6,899 ,010 ,541 88,672 ,295 

Odnosi nasprotni spol ,496 ,483 -,739 90 ,232 

Prijateljski odnosi 4,634 ,034 1,543 88,419 ,047 

 

Statistično značilne razlike so pri lestvicah govorjenje v javnosti in prijateljski odnosi. Pri prvih 

imajo več medosebnih težav dekleta, pri drugih pa fantje. Ker pa imajo na splošno višja 

povprečja fantje, smo našo hipotezo, da imajo mladostniki z LMDR več medosebnih težav kot 

mladostnice, potrdili. Da obstajajo pomembne razlike med spoloma na področju socialnega 
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vedenja, sta ugotovili že B. Colnerič in M. Zupančič, ko sta izvedli raziskavo o socialnem 

vedenju otrok, v kateri sta raziskovali razlike v socialnem vedenju otrok in mladostnikov z 

LMDR. Pri tem sta prišli do ugotovitev, da obstajajo značilne razlike med spoloma na področju 

socialnega vedenja. Dekleta na splošno izkazujejo manj negativnih in nesprejemljivih vedenj 

kot fantje in večjo prilagodljivost ter prosocialnost. Fantje v večji meri izkazujejo 

nesprejemanje in so v medosebnih odnosih z vrstniki in odraslimi bolj nagnjeni k negativnemu 

čustvovanju in nasprotovanju, zaradi česar imajo lahko več medosebnih težav (SV-O; 

LaFreniere idr., 2001, v Colnerič in Zupančič, 2007). 
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3 SKLEP 

Z raziskavo, ki smo jo izvedli s pomočjo Vprašalnika o medosebnih težavah v mladostništvu, 

smo želeli dobiti vpogled v medosebne odnose in medosebne težave mladostnikov z lažjo 

MDR, predvsem v primerjavi z normativnimi vrstniki. Zanimalo nas je, kateri vzorec 

mladostnikov ima več medosebnih težav (mladostniki z LMDR ali normativni mladostniki), ali 

obstajajo značilne razlike med medosebnimi težavami pri različno starih mladostnikih in med 

različnima spoloma, ali so razlike zanemarljive v primerjavi med starejšimi mladostniki z 

LMDR in mlajšimi brez MDR ter kateri spol ima več medosebnih težav v prilagojenem 

programu z NIS.  

V raziskavi smo prišli do zanimivih rezultatov, ki so se v večini primerih skladali s 

postavljenimi hipotezami. Mladi imajo na splošno srednje visoke medosebne težave, ki pa med 

spoloma, programi in starostjo variirajo, ravno tako pa tudi individualno med posamezniki. 

Največ težav imajo na področju medosebnih odnosov z nasprotnim spolom ter na področju 

asertivnega vedenja. Sledijo jima medosebne težave v družinskih odnosih in govorjenje v 

javnosti, najmanj težav pa imajo na področju prijateljskih odnosov. Fantje so se na splošno 

ocenjevali z nižjimi ocenami v primerjavi z dekleti, izjemoma v skupini mladostnikov z LMDR, 

kjer imajo manj medosebnih težav dekleta. Mlajši mladostniki in mladostnice so se na večini 

področij ocenili z višjimi ocenami kot starejši mladostniki, le pri primerjavi starejših 

mladostnikov z LMDR in mlajših brez motnje smo ugotovili, da imajo na večini področij mlajši 

manj medosebnih težav. Odgovori starejših mladostnikov so v primerjavi z mlajšimi bolj 

variirali med seboj kot odgovori mlajših (večji standardni odklon). Vsekakor je pomembno, da 

vemo, na katerih področjih se najpogosteje pojavljajo medosebne težave pri obeh populacijah 

mladostnikov, da se lahko na tem področju razvija preventivni ali kurativni program za delo z 

mladimi. 

Prednosti naše raziskave vidimo predvsem v tem, da raziskovanje medosebnih odnosov in težav 

še ni bilo izvedeno s populacijo slovenskih mladostnikov in mladostnic z LMDR. Leta 2008 sta 

M. Puklek Levpušček in M. Zupančič sicer prvič izvedli raziskavo s pomočjo Vprašalnika o 

medosebnih težavah v mladostništvu, vendar pa je bila študija izvedena le z vzorcem 

normativnih mladostnikov. Na področju socialnih odnosov otrok in mladostnikov z LMDR sta 

B. Colnerič in M. Zupančič leta 2005 izvedli raziskavo, v kateri sta preučevali izraznost 

osebnostnih potez pri otrocih in mladostnikih z LMDR in te značilnosti primerjali z 

normativnim vzorcem. Isti avtorici sta dve leti kasneje izvedli raziskavo o socialnem vedenju 

otrok in mladostnikov z LMDR in primerjali značilnosti z vzorcem mlajših, normativnih otrok. 

V naši raziskavi smo primerjali rezultate normativnega vzorca mladostnikov z vzorcem 

vrstnikov, ki imajo LMDR, pri tem pa smo bili prvi, ki smo za ta namen uporabili Vprašalnik 

o medosebnih težavah v mladostništvu. Prednost naše raziskave je tudi v tem, da je naš vzorec 

mladostnikov iz posamezne populacije relativno velik (181 učencev in učenk iz obeh vzgojno-

izobraževalnih programov; 88 iz OŠ z EIS in 93 iz PP NIS) in so zato rezultati študije bolj 

veljavni. Prednost vprašalnika, ki smo ga uporabili, je, da je veljaven merski pripomoček in 

diagnostično uporaben. Sestavljen je posebej za fante in posebej za dekleta, za uporabo pa ne 

potrebujemo posebne izobrazbe in usposabljanja, zato ga lahko uporablja vsak pedagoški 

delavec ali drugo strokovno osebje na osnovni šoli. Vprašalnik je samoocenjevalna lestvica, 

zato mladostnik sam presodi o svojih težavah in ga ne izpolnjuje neka tretja oseba, npr. starš ali 

učitelj. Trditve v vprašalniku so prilagojene kulturnemu okolju slovenskih mladostnikov, ki pa 

smo jih še poenostavili za mladostnike z LMDR. 

Glavna pomanjkljivost, ki se tiče izvedbe raziskave je, da rezultate ne moremo posplošiti na 

celotno populacijo mladostnikov iz obeh vrst izobraževalnih programov, saj je število 



57 

 

mladostnikov in mladostnic, ki so sodelovali, še vedno premajhno. Med učenci iz PP NIS je 58 

moških in le 35 žensk, v vzorcu učencev iz programa z EIS pa je med anketiranimi 52 moških 

in 36 žensk. Deklet je občutno manj kot fantov v obeh primerjanih skupinah. Malo 

mladostnikov je tudi v posameznih starostnih skupinah, ki smo jih ustvarili (npr. v skupini 

deklet iz EIS, starih 14 ali več, jih je le 12). Zavedali smo se, da bo v PP NIS manj deklet kot 

fantov, vendar nismo pričakovali, da bodo tudi v programu z EIS v razredih prevladovali fantje. 

Druga pomanjkljivost naše študije je, da smo uporabili le vzorec mladostnikov iz nekaterih šol 

v osrednjeslovenski in jugovzhodni regiji, ne pa tudi iz ostalih regij v Sloveniji, zato verjetno 

ni upravičeno posploševati rezultate na celotno populacijo mladostnikov iz cele Slovenije. Če 

bi predvidevali, da se medosebne težave razlikujejo med mladostniki iz različnih regij, bi to 

lahko z zadostnim vzorcem tudi preverili. Kot tretjo pomanjkljivost študije izpostavljamo 

dolžino vprašalnika, saj je bil za mladostnike z LMDR predolg. Ker je nekaterim pozornost 

hitro popustila, so bili odgovori lahko zaradi tega netočni in s tem se zanesljivost zmanjša. V 

najslabšem primeru so mladostniki z LMDR ob ustni pomoči izpolnjevali vprašalnik pol ure, 

kar je izjemno dolgo za samoocenjevalno lestvico za mladostnike. Za drugo pomanjkljivost 

samega vprašalnika bi lahko izpostavili slabše razumevanje določenih trditev s strani učencev 

z LMDR. Pokazale so se precejšnje razlike v razumevanju trditev med programi PP NIS po 

različnih šolah. Čeprav smo trditve prilagodili in poenostavili, so bile na določenih šolah za 

nekatere učence postavke težko razumljive in jih je bilo potrebno, poleg branja študentke, še 

dodatno obrazložiti. Nasprotno so v nekaterih šolah učenci z LMDR želeli, da bi reševali brez 

glasnega branja in dodatnih obrazložitev (predvsem na šolah v ljubljanski regiji). Vprašalnik so 

rešili občutno hitreje kot učenci, ki so potrebovali glasno branje in dodatne obrazložitve. Slabše 

razumevanje trditev so izkazali tudi učenci, ki prihajajo iz tujejezičnega okolja (priseljeni 

učenci) in učenci iz različnih etničnih skupin (npr. Romi). Analiza je lahko zaradi 

nerazumevanja trditev manj reprezentativna. 

Pogosto velja prepričanje, da mladostnikom ni veliko mar glede medosebnih odnosov, saj tudi 

sami včasih dajejo tak vtis. Vendar pa si mladi želijo pozitivnih medosebnih odnosov, kljub 

temu, da imajo včasih neustrezen pristop v socialnih situacijah. Zato potrebujejo svetovanje in 

pogovor z odraslo osebo, ki jih brez obsojanja sprejme in podpira. V osnovni šoli imajo pri tem 

največjo vlogo razredniki, ki lahko veliko pripomorejo že z izbiro primernih tematik pri 

razrednikovih urah, še več pa z individualnim pristopom do svojih učencev. Mladostniki naj bi 

do razrednika čutili, da mu lahko zaupajo svoje medosebne težave, ne glede na katerem 

področju jih imajo, in razrednik mora imeti do odraščajočih mladostnikov odnos, v katerem v 

individualni ali pa skupinski situaciji, brez predsodkov govori o medosebnih odnosih in težavah 

v njih. To velja tudi za ostale strokovne delavce (npr. svetovalno delavko, preostale učitelje), 

čeprav ima, kot smo že omenili, največjo vlogo prav razrednik. Na tem mestu bi poudarili, da 

je pri mladostnikih z LMDR še pomembnejši individualni pristop, saj imajo ti učenci ponavadi 

večje težave v medosebnih odnosih, kar smo ugotovili tudi s pomočjo naše raziskave. Ker je 

učencev v oddelkih OŠPP manj, ima razrednik večji vpogled v razredno klimo in medosebne 

odnose med učenci. Za reševanje težav in različne spodbude v odnosih je potrebna intenzivna 

individualna obravnava v šoli, svetovanje družinam in spodbujanje različnih socialnih 

spretnosti, vendar pa je v našem šolskem sistemu prevelik poudarek na razvijanju spoznavnih 

spretnosti in striktnem upoštevanju učnega načrta, manj pa k razvijanju socialnih veščin in 

pozitivnih medosebnih odnosov, ne samo z osebami, ki so nam blizu, temveč tudi pri učenju in 

spodbujanju govorjenja v javnosti z osebami, ki jih ne poznamo ali le občasno srečujemo. Več 

poudarka bi moralo biti tudi na učenju asertivne komunikacije, s katero na iskren in direkten 

način izražamo svoje misli, občutke in prepričanja. Uspešnih medosebnih odnosov se 

mladostniki v šoli lahko učijo preko različnih interesnih dejavnosti in navsezadnje preko 

skupinskih in individualnih pogovorov ter s pozitivnim zgledom odraslih v svojem življenju.  
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5 PRILOGE 

Kolmogorov-Smirnov test testiranja normalnosti porazdelitve za spremenljivko asertivnost. 

 

 
 

Kolmogorov-Smirnov test testiranja normalnosti porazdelitve za spremenljivko govorjenje v 

javnosti. 
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Kolmogorov-Smirnov test testiranja normalnosti porazdelitve za spremenljivko družinski 

odnosi. 

 
 

Kolmogorov-Smirnov test testiranja normalnosti porazdelitve za spremenljivko odnosi z 

nasprotnim spolom. 
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Kolmogorov-Smirnov test testiranja normalnosti porazdelitve za spremenljivko prijateljski 

odnosi. 

 

 


