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Izvleček 
Duševne stiske se pogosto pojavijo v času adolescence, ker je to obdobje, ki ga 
označujejo številne spremembe ter s tem povezan stres. V magistrski nalogi se zato 
osredotočamo na to, kaj je duševno zdravje ter na drugi strani duševna stiska. Glavni 
fokus so duševne stiske mladih ter vloga svetovalnih delavcev pri obravnavanju le-
teh. Delo šolske svetovalne službe je precej široko ter tudi v sklopu pomoči pri 
duševnih stiskah mladostnikom vsebuje veliko dejavnikov, kot so prepoznavanje 
duševnih stisk, stik in odnos z mladostnikom, delo s stiskami, pozicija svetovalnega 
delavca na spektru med bližino in oddaljenostjo ter druge. 
Da bi lahko bolje spoznali kako delo šolske svetovalne službe z duševnimi stiskami 
poteka v praksi smo izvedli tri intervjuje s tremi različnimi šolskimi svetovalnimi 
delavkami iz treh različnih gimnazij. Izvedeli smo, kaj spada pod delo svetovalnih 
delavcev, kakšno vlogo ima šolska svetovalna služba pri delu z duševnimi stiskami 
mladostnikov, kako svetovalni delavec dela z duševnimi stiskami mladih ter kako v 
sklopu tega dela sodelujejo s starši otrok z duševnimi stiskami. Svetovalne delavke 
so nam odgovorile tudi na vprašanji, ali po njihovem mnenju dijaki zaupajo šolski 
svetovalni službi ter kako pogoste so duševne stiske dijakov in dijakinj. 
Področje duševnih stisk mladih smo še bolje spoznali v raziskavi, kjer smo za vzorec 
vzeli 3 prve letnike in 3 četrte letnike treh gimnazij ter jih preko anketnega 
vprašalnika povprašali o njihovem odnosu do šolske svetovalne službe, o preteklih in 
sedanjih izkušnjah z duševnimi stiskami ter o pripravljenosti iskanja pomoči pri 
svetovalnih delavcih. Iz odgovorov smo ugotovili, da prvi letniki bolj zaupajo 
svetovalnim delavkam kot četrti, ter, da bi tudi prej poiskali pomoč pri šolski 
svetovalni službi, kot četrtošolci. S pomočjo anketnega vprašalnika smo dobili 
podatke, da največ mladostnikov trenutno ne doživlja nobene duševne stiske. Prav 
tako smo izvedeli, da so duševne stiske pogostejše pri dekletih ali fantih ter, da se 
pojavljajo statistično pomembne razlike med dekleti in fanti glede iskanja pomoči pri 
šolski svetovalni službi. Dekleta šolski svetovalni službi zaupajo manj kot fantje, bi 
pa pri svetovalni delavki prej poiskale pomoč. 
Na podlagi analize podatkov smo tako izvedeli več o duševnih stiskah mladih, o 
vlogi šolske svetovalne službe na področju dela z duševnimi stiskami ter o procesu 
pomoči mladostnikom zaradi duševnih stisk. 
 
 
 
 
Ključne besede: Mladi, šolska svetovalna služba, svetovalni delavci, duševne stiske, 
prepoznavanje stisk, gimnazija. 
 
  
 
 
 
 
 



 

                                                                                       

 

Abstract 
Mental distress is common in adolescent ages, because this age bracket is closely tied 
with multiple changes and stress. In this master’s thesis we will focus on what mental 
health is and how it differs from mental and emotional distress. The main focus is 
emotional distress in adolescents’ and the role of school counselors in dealing with 
this distress. The work of school counselors is quite vast, particularly in regards to 
help-seeking which includes factors, such as recognizing mental distress, contact and 
relationship with an adolescent, working with emotional distress, the position of the 
school counselor on the spectrum between closeness and distance and others. 
In effort to better understand the work of school counselors in regard to emotional 
distress of high schoolers, we conducted three interviews with three different school 
counselor workers from three different high schools. We found out what counselors 
do, what role they play in dealing with emotional distress of students and how they 
cooperate with the parents of students with emotional distress. We also asked school 
counselor workers if they believe high school students trust school counselors and 
how common they think emotional distress among students is. 
We were able to learn more about emotional distress through a study, where we took 
three classes of first year students and three fourth year students from three high 
schools and asked them about their relationship with school counselors, about past 
and present experiences with emotional distress and about their willingness to seek 
help from their school counselors. We did this by conducting a survey. Based on the 
answers we learned that first-year students seem to trust school counselor workers 
more than fourth year students and would seek help more often than forth year 
students. We were able to collect data that showed us that the majority of adolescents 
do not experience emotional distress. We also found out, that emotional distress is 
more common in girls than boys and that there are statistically important differences 
between boys and girls, when it comes to seeking help from school counselors. Girls 
trusted school counselors less than boys, however were more inclined to seek help 
from their school counselors. 
We were able to collect and analyse data, that helped us learn more about the 
emotional distress among high school students, about the role of school counselors in 
dealing with emotional distress and about the process of helping young people with 
emotional distress. 
 
 
Keywords: the youth, school counselling, school counselors, emotional distress, 
recognizing emotional distress, high school. 
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UVOD 
V času adolescence se mladostniki* srečajo s številnimi razvojnimi nalogami, fizičnimi in 
psihološkimi spremembami ter z menjavo okolja. S temi spremembami se lahko mladostnik 
uspešno sooča, če ima dobro socialno mrežo, prejema dovolj podpore od pomembnih drugih, 
je vključen v družbo in sebe doživlja kot vrednega ljubezni, uspeha in zdravja. Na 
posameznika vplivajo socialni dejavniki, ki zajemajo družinsko življenje, kakovost življenja v 
skupnosti, vpliv družbenega razreda in relativno raven bogastva in revščine (West - Burnham, 
2011). Če je mladostnik izpostavljen dejavnikom, ki negativno vplivajo na njegovo čustveno 
stanje, lahko to vodi v razvoj duševnih stisk. Poznamo veliko vrst duševnih stisk, ki se kažejo 
na različne načine, vsem pa je skupno, da ohromijo posameznikov razvoj in njegovo 
vsakdanje življenje. Duševne stiske razumemo kot čustveno stanje, kjer so prevladujoča 
predvsem neprijetna čustva, kot so strah, žalost, občutek nemoči, brezupnost in podobno. 
Stiska se pojavi, ko posameznik ni zadovoljen s sabo, s svojim življenjem. To je stanje, ki je 
dolgotrajno ter prevzame človekove misli in čustva do te mere, da ovirajo njegovo 
vsakodnevno življenje  vplivajo na odnose z drugimi ljudmi, na motivacijo, prosti čas in 
šolski uspeh.Glede na to, da mladostnik velik del svojega časa preživi v šoli, je pomembno, da 
le-ta zanj predstavlja okolje, kjer se počuti dobro. Dijaki in dijakinje gimnazijo radi 
obiskujejo, če so dobro vključeni v vrstniško skupino, se z učitelji razumejo in v šoli tudi 
dosegajo uspehe. Gimnazija je prostor, kjer lahko raziskujejo svoje potenciale in jih razvijajo. 
Prav tako v sklopu šole spoznavajo sebe, ločeno od družine.  

Če mladostniki potrebujejo pomoč, jim le-to lahko nudi šolska svetovalna služba. Ta obstaja z 
namenom, da dijakom in dijakinjam, tudi njihovim staršem in drugim zaposlenim pomaga z 
nasveti in usmeritvami. Skrbi tudi za to, da gimnazija kot izobraževalna ustanova lahko 
normalno deluje. Delo svetovalne službe temelji predvsem na sodelovanju s starši, s 
sodelavci, z mladostniki, z zunanjimi sodelavci in z vodstvom šole. S pomočjo dialoga in 
sprejemanja kompromisov svetovalni delavci vsem naštetim pomagajo premagati težave ali 
rešiti dileme. Šolska svetovalna služba igra pomembno vlogo tudi pri delu z duševnimi 
stiskami. Mladostniku svetujejo, kako uskladiti šolsko delo s prejemanjem potrebne pomoči. 
Preko svetovalnega procesa nudijo tudi podporo, empatični pristop, sprejemanje in 
opolnomočenje. Delo svetovalnih delavcev temelji na načelih prostovoljnosti in zaupnosti.  

Glede na to, da je obdobje adolescence čas sprememb in iskanja lastne identitete ter zato tudi 
samo po sebi stresno, ni presenetljivo, da mladostniki, ki se poleg tega soočajo tudi z 
negativnimi dejavniki okolja, razvijejo določene duševne stiske. Pomembno je, da se z 
duševnimi problemi mladih svetovalni delavec zna ukvarjati ter je sposoben nuditi pomoč. 
Svetovanje mladostniku z duševnimi stiskami ne zajema le dela z dijakom ali dijakinjo, 
temveč obsega sodelovanje z vsemi vključenimi v proces  starši, sodelavci, vodstvom šole, 
zunanjimi sodelavci in drugimi mladostniku pomembnimi osebami. To je vidik svetovalnega 
dela, ki je pomemben, vendar pogosto spregledan. 

* Opomba:  Tekom celotne magistrske naloge uporabljam spolno opredeljene izraze kot so svetovalni delavec, dijak, 
adolescent, mladostnik in podobno na ta način, da smiselno pokrivajo vse spolne opredelitve. 
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DUŠEVNO ZDRAVJE IN DUŠEVNE STISKE 
Duševno zdravje 
Duševno zdravje definiramo kot osebno zadovoljstvo in srečo, osebno rast ter zmožnost 
posameznika, da vzdržuje dobre medosebne odnose, je uspešen pri svojem delu ter je zmožen 
obvladovati življenjske izzive ter nevšečnosti (Mikuš Kos, 1991). Uspeh je relativno 
subjektiven  ljudje se razlikujemo v tem, kaj pričakujemo od sebe ter kaj poskušamo 
doseči. Zato uspeh v smislu duševnega zdravja razumemo kot stanje na profesionalnem ali 
osebnem področju, s katerim je posameznik zadovoljen. Stanje, ki pušča prostor za izboljšanje 
in rast, vendar smo na to, kar smo dosegli, vseeno lahko ponosni.  

Zmožnost obvladovanja življenjskih izzivov ter nevšečnosti se navezuje na sposobnost, da 
vztrajamo in da se v primeru ovir trudimo, da bi jih presegli. Gre za to, da ne obupamo ter 
znamo tudi neuspeh razumeti kot normalen pojav v življenju, ne pa znak svoje nesposobnosti. 
Duševno zdravje torej omogoča posamezniku, da uporablja svoje umske in čustvene 
zmožnosti ter je uspešen v svojem poklicnem, družbenem in zasebnem življenju (Jeriček 
Klanšček idr., 2018). 

Antonovsky (1996, v Kobolt, 2011) psihofizično in socialno zdravje definira kot stanje, kjer 
je poleg zagotovljenih osnovnih življenjskih okoliščin prisotno tudi duševno, emocionalno in 
vedenjsko ravnotežje, ki ljudem daje občutek, da so sprejeti ter povezani z drugimi. Veliko 
vlogo na področju duševnega zdravja tako igrajo odnosi, ki jih mladostnik sklepa.  

Duševno zdravje otroka in mladostnika je odvisno od okolja, ki ga obkroža. Le-to mu mora 
nuditi varnost in relativno stabilnost. Za otrokov psihosocialni razvoj in duševno zdravje je 
pomemben celoten otrokov ekosistem, torej njegov celoten življenjski prostor z vsemi 
podsistemi in sistemi (Mikuš Kos, 1991). Bronfenbrennerjeva ekološka teorija sisteme razdeli 
na mikrosistem, ki zajema posameznikovo neposredno okolje  njegovo družino, vrstnike in 
razred, mezosistem, ki ponazarja odnose med sistemi, ekosistem, ki predstavlja 
posameznikovo skupnost, ter makrosistem, ki se nanaša na družbeno kulturne vzorce, ki 
vplivajo na posameznika (Hristovski, 2003). 

Konflikti med pričakovanji teh sistemov negativno vplivajo na posameznikovo duševno 
zdravje. Med sistemi mora vladati relativno ravnovesje. Če je posameznik izpostavljen 
neravnovesju dolgo časa, to poveča tveganje za razvoj duševne stiske. V mladostnikovem 
življenju vladajo pritiski, ki jih izvajajo sistemi. Motnje v sistemih lahko pripeljejo do 
duševne stiske. Duševno stisko lahko opredelimo kot dolgotrajno čustveno stanje, za katerega 
so značilna neprijetna čustva. To stanje okupira posameznikovo razmišljanje do te mere, da se 
ne more več aktivno udeleževati obveznosti in dogodkov, ne skrbi več za pomembne odnose z 
drugimi ljudmi, ne sodeluje več v prostočasnih dejavnostih, ki so ga veselile, prav tako pade 
njegov uspeh v šoli ali na poklicnem področju. Najpogosteje se čustvene motnje kažejo kot 
tesnoba, bojazen in strah, ki vplivajo na otrokovo motivacijo, razmišljanje in delovanje 
nasploh (Mikuš Kos, 1991). To niso le kratka obdobja neprijetnih čustev, ki jih od časa do 
časa izkusimo vsi ljudje. Duševne stiske trajajo dolgo časa, čustva pa so tudi veliko 
intenzivnejša. Ne odražajo se le na čustvenem področju  lahko se kažejo tudi s 
psihosomatskimi težavami, kot so glavoboli, utrujenost, motnje v spanju, znižana telesna 
odpornost in podobno.   
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Duševne stiske 
Najnovejše opredelitve duševnega zdravja se naslanjajo na koncept kontinuuma, tako da 
duševno zdravje definirajo kot nekaj spremenljivega od pozitivnega k negativnemu in obratno 
(Jeriček Klanšček idr., 2018). Na eni strani je absolutno duševno zdravje, ki ga razumemo kot 
mentalno stanje, ki osebi omogoča, da igra aktivno vlogo v svojem življenju ter se je 
sposobna s svojimi problemi soočiti na zdrav in produktiven način. Na drugi strani se nahajajo 
duševne stiske, ki duševnemu zdravju prikazujejo nasprotje, torej stanje, v katerem se 
posameznik sooča z večinoma neprijetnimi čustvi, ki okupirajo njegovo življenje in misli do 
te mere, da znatno vplivajo na njegovo sposobnost soočanja z izzivi in vodenja polnega 
življenja. S tem se ne strinjajo Seow idr. (2016), ki so v raziskavi odkrili, da duševno zdravje 
ni samo odsotnost duševnih stisk. Menijo, da imajo tudi ljudje z duševnimi stiskami lahko 
dobro duševno zdravje, kar pozitivno vpliva tudi na njihovo splošno zadovoljstvo z 
življenjem. Tako njihove ugotovitve podpirajo vidik, da prisotnost duševnih stisk ne pomeni 
odsotnost duševnega zdravja.  

Da bi lahko mladostnikovo stisko ocenili kot težavo ali motnjo, mora veljati, da se čustvena 
ali vedenjska slika pojavlja dalj časa, da je vedenjski/čustveni problem resen, da ogroža 
posameznikov razvoj ter da ga z običajnimi in razpoložljivimi spremembami v okolju ali 
ravnanju ne uspemo izboljšati (Kobolt, 2011). Vsi ljudje se namreč v življenju soočamo z 
obdobji, ki negativno vplivajo na našo čustveno stanje, vendar pa to še ne pomeni, da trpimo 
za duševnimi stiskami. 

Tudi telesne bolezni so pomemben dejavnik, ker telesno počutje močno vpliva tudi na 
psihološko stanje posameznika. V primeru dolgotrajne bolezni ali poškodbe lahko različni 
simptomi ter tudi bolečina ali nezmožnost aktivnega udejstvovanja v družbi povzročijo, da 
mladostnik doživlja neprijetna čustva. Telesna bolezen je pogosto povezana z duševno 
motnjo, najpogosteje z depresijo ali s tesnobo. Velja, da stiska telesa vodi tudi v duševno 
stisko in obratno (Temnik in Marušič, 2009).  

Prepoznavanje stisk je lahko težavno, ker se pojavljajo na različne načine. Poleg tega pa lahko 
starši, učitelji ali svetovalni delavci dijakovo vedenje razumejo kot normalen pojav obnašanja 
v obdobju pubertete, čeprav je v realnosti krivec mladostnikove otopelosti, žalosti ali tesnobe 
duševna stiska.  

H. Jeriček Klanšček idr. (2018) kot individualna tveganja za razvoj duševnih stisk navajajo: 

o Prenatalno poškodbo možganov, 
o Prezgodnje rojstvo, 
o Poškodbe ob rojstvu, 
o Nizko porodno težo, 
o Kronično bolezen, 
o Slabo zdravje v otroštvu, 
o Negotovo navezanost v otroštvu, 
o Določene oblike temperamenta, 
o Fizične in intelektualne manjzmožnosti, 
o Slabe socialne spretnosti, 
o Nizko samopodoba, 
o Impulzivnost, 
o Čustveno nedozorelost, 
o Slabše veščine komuniciranja, 
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o Osamljenost in žalovanje. 

Zgoraj navedena tveganja so izven kontrole posameznika  večina le-teh je biološko 
pogojenih, druga pa se nanašajo na slabšo socialno vključenost. Vseeno pa individualni 
ogrožajoči dejavniki niso edini, ki lahko pripomorejo k slabšemu duševnemu zdravju.  

H. Jeriček Klanšček idr. (2018) pišejo tudi o dejavnikih, povezanih z družino  na primer 
odsotnost enega ali obeh staršev, socialna izolacija družine, smrt družinskega člana, s šolo  
kot na primer slab odnos do šole, trpinčenje, in s skupnostjo  pod katere spada slabši 
socialno ekonomski položaj, omejen dostop do osnovnih dobrin in podobno.  

 

Samopodoba 
Pomembno vlogo pri razvoju duševnih stisk igra tudi samopodoba. V času adolescence je 
oblikovanje samopodobe vezano na razvojne naloge, med katere spadajo iskanje identitete, 
iskanje odnosa do svojega telesa, oblikovanje spolne vloge, gradnja odnosov z vrstniki, s 
starši in z drugimi avtoritetami, odnos do prihodnosti in prilagajanje družbenemu okolju 
(Horvat in Magajna, 1987, v Jurič, 2011).  

V času adolescence je samopodoba še posebej na preizkušnji, ker začne mladostnik svojo 
lastno vrednost presojati tudi glede na zunanje dejavnike, zlasti glede na odziv vrstnikov ter 
svojo vključenost v vrstniško skupino. Zdrava samopodoba temelji na fizični in čustveni 
varnosti, identiteti, pripadnosti, kompetentnosti ter poslanstvu oziroma občutku dijaka ali 
dijakinje, da ima življenje nek smisel (Cokan, 2015). Pozitivna samopodoba posamezniku 
omogoča, da preizkuša nove stvari in živi aktivno življenje, saj verjame v svoje sposobnosti in 
tudi morebiten neuspeh, ne vpliva na njegovo temeljno prepričanje o sebi.  

Pozitivna samopodoba, dober odnos do sebe in drugih, uspešno soočanje z izzivi, visoko 
samospoštovanje, občutek moči, optimizem in sposobnost soočanja s težavami kažejo na 
duševno zdravje (Jeriček Klanšček  idr., 2018).  

Samopodoba je v času adolescence na preizkušnji, saj je posameznik izpostavljen mnogim 
spremembam. Adolescenca je čas negotovosti, na različnih področjih, tudi na področju 
samopodobe. Spremenijo se odnosi z družino, ki so do zdaj predstavljali temelj v 
mladostnikovem življenju. Postavljen je tudi v povsem novo okolje srednje šole, kjer mora 
sam graditi odnose z vrstniki in učitelji. Prav tako se pojavljajo spremembe na njegovem 
telesu. Če mladostnik naštete spremembe dobro prenaša, se bo njegova samopodoba okrepila. 
V nasprotnem primeru pa bo samopodoba dijaka samo še padala, kar privede do duševnih 
stisk. Pomembno za samopodobo mladostnika je, da le-ta doživlja uspehe v svojem življenju. 
Ti uspehi so lahko vezani na šolo, odnose, osebne ovire in podobno. Ključno je to, da ima 
posameznik izkušnjo, da je njegov lasten trud pripomogel k dosežku. 

MLADOSTNIKI 
Obdobje adolescence 
Mladostniki se v času pubertete srečujejo z različnimi izzivi. To obdobje je precej stresno, ker 
je polno sprememb. Adolescenti zapuščajo obdobje otroštva ter začenjajo spoznavati sebe. 
Adolescenca predstavlja kritično obdobje psihološkega in socialnega razvoja ter vse večje 
samostojnosti in formacije identitete (Heerde in Hemphill, 2018). Mnenje staršev oziroma 
skrbnikov jim postaja manj pomembno, bolj se zanimajo za to, da jih sprejmejo vrstniki.  
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Otrokovo socialno mrežo sestavlja naprej družina, nato pa v puberteti postanejo vse 
pomembnejši tudi vrstniki in šola, preko katerih se posameznik srečuje z osnovnimi normami 
in prepričanji, ki so značilni za določeno skupino (Hristovski, 2003).  V tem starostnem 
obdobju v mladostniku raste potreba po individualizaciji. Začenjajo razmišljati s svojo glavo, 
si ustvarijo svoje mnenje ter razvijajo sposobnost kritičnega mišljenja. Prav tako se začnejo 
razvijati tudi fizično. Vse te spremembe lahko v mladostniku vzbujajo občutek negotovosti.  

Pri pojavljanju težav gre za preplet bioloških, psiholoških in socialnih dejavnikov, ki delujejo 
interaktivno ter vplivajo na razvoj otroka. Težave so lahko internalizirane, tu govorimo o 
čustvenih težavah, eksternalizirane, s čimer poimenujemo vedenjske težave, ali pa 
kombinirane, torej se prepletajo čustvene in vedenjske težave (Kobolt, 2011).  

Mladostniki se srečujejo z razvojnimi nalogami, kot so izoblikovanje identitete, zrelega 
odnosa do staršev in drugih odraslih, vrstnikov, spolnosti in dela (Pušnik, 2002). V času 
najstništva je ena najstresnejših sprememb za otroka to, da vstopi v srednjo šolo. Tu se od 
mladostnika zahteva redno učenje, sreča se z zahtevnejšo in obsežnejšo snovjo, mora biti 
samostojnejši in odgovornejši. Obdobje adolescence je pomembno, ker mladostniki vstopijo v 
popolnoma različno okolje in nanje vplivajo razvojni dejavniki in faktorji okolja (Esentürk 
Ercan, 2010). Vstopajo v obdobje, ko morajo znati v večji meri poskrbeti zase.  Šola je eden 
najpomembnejših dejavnikov, ki korenito poseže v otrokovo življenje ter vpliva na njegovo 
doživljanje in psihosocialni razvoj (Cokan, 2015). Prav zato igra počutje mladostnika v šoli 
pomembno vlogo na področju duševnega zdravja najstnika.   

Mladostniki in socialni stiki 
Mladostniki največ časa preživijo z vrstniki ter družino. Tisti, ki so socialno dobro razviti ter 
so vključeni v pozitivne odnose, se tudi počutijo bolj sprejeti. Mladostniki, ki prihajajo iz 
družin, v katerih vladajo neprijetna čustva ter odnosi, ki ne temeljijo na varnosti, poskušajo to 
vrzel v človeški bližini zapolniti drugje. Če so izključeni tudi iz vrstniških skupin, je tveganje 
za razvoj duševnih stisk še toliko večje. Ljudje smo družabna bitja, ena naših glavnih potreb 
je to, da se čutimo sprejeti s strani drugih. Mladostniki, ki lahko računajo na podporo družine 
in/ali prijateljev, bodo tudi lažje premagali različne ovire in težke trenutke. Podpora bližnjih je 
ključna tudi v primeru duševnih stisk. T. Pušnik (2002) je v svoji raziskavi odkrila, da je več 
kot 80 % dijakov Gimnazije in ekonomske srednje šole Trbovlje odgovorilo, da se v družini 
zelo dobro počutijo, slabo ali zelo slabo se je v družini počutilo 4 % dijakov. 63 % dijakov je 
odgovorilo, da imajo veliko prijateljev, le redki pa niso imeli prijateljev.  

Tisti mladostniki, ki nimajo prijateljev, so prikrajšani na področju čustvenega, kognitivnega in 
socialnega razvoja, poleg tega pa osamljenost vpliva tudi na možnosti posameznika za razvoj 
vrstniške socialne podpore (Cerar, 2007). Prav odnosi z vrstniki delujejo kot varovalni 
dejavnik v življenju mladostnika, ker nudijo občutek sprejetosti ter poleg tega vplivajo na 
posameznikovo samovrednotenje. Dijaki in dijakinje, ki se soočajo z duševnimi stiskami, 
lahko v tem težavnem obdobju računajo tudi na podporo prijateljev, kar razbremeni tudi 
družino mladostnika z duševnimi težavami. Dejavniki, kot so spodbuda okolja, socialna 
vključenost, visoko samovrednotenje in razvoj na čustvenem, kognitivnem in socialnem 
razvoju, so med seboj povezani ter skupaj zmanjšajo možnosti za razvoj duševnih stisk. 
Adolescenca je namreč zapleteno obdobje številnih sprememb, s katerimi se mladostniki lažje 
spoprijemajo, če jih obkrožajo ljudje, ki jih imajo radi in jih podpirajo. Socialni stiki nudijo 
raznolike vrste in oblike pomoči, ki so mu na voljo oziroma jih lahko aktivira, ko se sooča s 
težkimi trenutki (prav tam, str. 307). 
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Kibernetsko nadlegovanje 
Poznamo veliko različnih vrst nasilja in nadlegovanja. O nekaterih drugih vrstah bom pisala v 
nadaljevanju, na tej točki pa se bom osredotočila na kibernetsko obliko nadlegovanja. 

Dandanes je uporaba interneta izjemno razširjena, zlasti med mladimi. Internet nam omogoča 
hitro iskanje in pridobitev podatkov, razprave in dialog o problemih ter globalno povezovanje.  

Izjemno veliko vlogo igra tudi v navezovanju in ohranjanju stikov in odnosov. Obstaja nešteto 
spletnih strani, preko katerih lahko najdemo romantične partnerje, prijatelje, poslovne 
sodelavce in druge vrste odnosov. Vse bolj, na primer, postaja popularna aplikacija iskanja 
intimnih partnerjev Tinder, ki je požela velik uspeh v ZDA, pred kratkim pa se je začela 
pojavljati tudi v Sloveniji. 

Zanimivo je, da številni mladostniki dandanes iščejo stik z drugimi ljudmi preko interneta. 
Živimo v svetu, v katerem ni pomembno, kako izgledamo le v realnem življenju, temveč tudi 
kako predstavljamo sebe na spletnem omrežju. Težko bi našli mladostnike, ki nimajo 
ustvarjenega profila na vsaj eni spletni strani  pa naj bo to facebook, instagram, twitter ali 
kateri drugi spletni portal. Stik lahko preko interneta vzpostavimo kadar koli, kjer koli s 
komer koli. V tem smo že tako vešči, da trpijo naše sposobnosti vzpostavitve kontakta iz oči v 
oči in ne preko računalniškega zaslona. M. Cerar (2007) pravi, da mladostniki vse pogosteje 
spoznavajo ljudi preko interneta, ter dodaja, da je adolescenca tisto obdobje, ko se mladi 
preizkušajo v novih, intimnejših razmerjih, pri tem pa jim virtualno okolje nudi nov in varen 
prostor za vzpostavljanje odnosov. V virtualnem svetu, kjer sta možni fleksibilnost in 
anonimnost, mladostniki tudi lažje izražajo sebe, svojo seksualno orientacijo in seksualno 
identiteto (Huffaker in Calvert, 2005). Čeprav je splet lahko dober kraj za vzpostavitev stikov 
in medmrežnih prijateljstev, ima internet tudi temno plat. Pogosto je namreč trpinčenje preko 
spleta.  

Kibernetsko nadlegovanje vključuje ustrahovanje, trpinčenje, tiraniziranje ali šikaniranje. 
Poznamo 4 kategorije  nasilje s pošiljanjem sporočil po mobilnih telefonih, nasilje preko e-
pošte, nasilje s klicanjem preko mobilnih telefonov in razpečevanje slik in videoposnetkov 
(Završnik in Sedej, 2012) 

Raziskava Mladi na netu (Lobe in Muha, 2011, v Završnik in Sedej, 2012) je pokazala, da je 
skoraj polovica otrok in mladih prejela neprijetne in boleče komentarje preko socialnih 
omrežij. Dekleta so pogosteje (12 %) kot fantje (6 %) prejemala nezaželene spolne 
komentarje. 

Trpinčenje preko interneta ni nič manj boleče kot tisto v resničnem življenju. Dolgotrajna 
izpostavljenost tovrstnemu trpinčenju znatno vpliva na mladostnikovo samopodobo in 
čustveno stanje nasploh. Tisti, ki preko spleta trpinčijo druge, lahko svojo identiteto skrijejo 
in tako ostanejo anonimni, kar še dodatno spodbudi pogostost in intenzivnost trpinčenja.  

Težko je opaziti žrtve kibernetskega nadlegovanja, saj se dogaja preko interneta. Svojci ter 
prijatelji mladostnika to trpinčenje lahko opazijo le, če imajo dostop do mladostnikovih 
spletnih strani, ki pa so zavarovane z geslom. Prav pri kibernetskem nadlegovanju je zato 
potrebno iskati znake v spremembah mladostnikovega obnašanja ter simptome možnih 
duševnih stisk. 

Na tej točki se srečamo z vprašanjem koliko lahko ali v kolikšni meri bi bilo potrebno, da 
starši nadzorujejo dejavnost svojih otrok na internetu. To vprašanje je široko, ter se navezuje 
na starost, osebnostne značilnosti in poučenost o uporabi interneta posameznega otroka. Glede 
na to, kako razširjena je uporaba interneta med mladostniki, je potrebno, da se le-ti tudi 
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zavedajo kako se lahko na internetu zaščitijo in kaj varna uporaba interneta sploh je. 
Pomembno je, da so o tem poučeni tudi starši. Internet lahko na mladostnika vpliva izredno 
pozitivno, saj nudi številne informacije ter je uporabno orodje na področju navezovanja stikov 
z ljudmi. Vendar pa je potrebna tudi zdrava mera pazljivosti.  

Mladostniki in mentalno zdravje 
Težave dijakov in dijakinj so pogojene z njihovimi individualnimi značilnostmi in z 
življenjskimi pogoji oziroma prisotnostjo zaščitnih in tveganih dejavnikov okolja (Ferić 
Šlehan in Bašić, 2007). Na mladostnike tako vplivajo dejavniki, na katere nimajo vpliva. Če 
so dejavniki, ki jih posameznik ne more spreminjati, ogrožajoči, lahko dolgotrajna 
izpostavljenost tem negativnim vplivom privede do razvoja duševnih stisk.  

Delo z mladostniki je za socialne delavce precej zahtevno. Prva ovira je odnos dijakov in 
dijakinj do šolske svetovalne službe. Če se dijaki in dijakinje zavedajo, da na šoli svetovalna 
služba obstaja, da so informirani o tem, katere storitve ponuja ter, da imajo s svetovalnimi 
delavkami že nek stik, bodo tudi lažje prišli po pomoč. Vendar je na šoli otrok veliko, zato je 
svetovalnim delavcem včasih težko z njimi navezati stik. Seveda je nemogoče, da bi poznali 
vse dijake in dijakinje, vendar pa že stisk z razredi v obliki predavanj ali zgolj kratkega obiska 
svetovalnega delavca v razredu lahko vpliva na predstavo mladostnikov o tem, kaj je šolska 
svetovalna služba ter na katerih področjih jim lahko pomaga. Pomemben vidik povezovanja z 
mladostniki je, da se šolski svetovalni delavec predstavi in spozna z njimi, jim predstavi tudi 
svoj program ter oblike in načine dela (Mrvar Gregorčič in Mažgon, 2016). Ključnega 
pomena je, da se dijaki in dijakinje zavedajo, da je šolska svetovalna služba namenjena njim 
samim. Ena od prioritet svetovalnih delavcev so mladostniki, saj naj bi imeli vlogo zastopnika 
otrok. 

Še vedno obstajajo zadržki ljudi do iskanja pomoči na področju mentalnega zdravja. Čeprav 
je predsodkov do duševnih stisk dandanes manj, vseeno obstaja določena stigma. Ta stigma in 
strah pred tem, kako se bo na iskanje pomoči odzvala okolica, je tisto, kar veliko 
mladostnikov odvrne od tega, da bi o svojih težavah govorili ter stopili v stik s službami, ki bi 
jim lahko pomagale. Še en dejavnik, zaradi katerega dijaki in dijakinje ne stopijo v stik s 
svetovalnimi delavci, je prepričanje, da duševne stiske spadajo striktno v sfero zasebnega; 
torej tistega, kar ni primerno deliti z ljudmi, ki jih osebno ne poznamo  tudi če so ti ljudje 
profesionalno usposobljeni za delo z duševnimi stiskami. V družbi še vedno obstaja 
prepričanje, da je iskanje pomoči znak šibkosti. Vseeno pa je ravno obratno  prav to, da 
mladostniki prosijo za pomoč, je pokazatelj njihove zrelosti ter moči.  

Mladostnike od iskanja pomoči lahko odvrne tudi občutek sramu, strahu pred nesprejetjem, 
želja po tem, da bi težave premagal sam, želja po tem, da svojih najbližjih ne bi obremenjeval 
ali jim povzročal občutka skrbi. Duševne stiske veliko mladih vidi kot znak šibkosti, zato jih 
raje skrivajo, kot da bi poiskali pomoč, ki jo potrebujejo. To je prepričanje, ki je precej 
pogosto ter izhaja iz družbe same. Na področju stigme lahko veliko naredi prav šolska 
svetovalna služba, s pomočjo delavnic, predavanj na temo mentalnega zdravja, poučevanja o 
pomembnosti skrbi zase in svojih čustev ter podobno. Tovrstne delavnice bi pripomogle k 
temu, da bi bila stigma do duševnih stisk manjša, delovale bi tudi preventivno ter spodbudile 
mladostnike z duševnimi stiskami, da bi poiskali pomoč. Najbolj ključen čas, da dijakinje in 
dijaki dobijo te informacije, je prav v času adolescence, saj je prav takrat njihovo čustveno 
stanje na preizkušnji zaradi različnih sprememb in stresorjev, ki delujejo nanje.  
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ŠOLA 
Šola je vpeta v ožje in širše socialno okolje ter je pod vplivom staršev otrok, skupnosti, šolske 
politike, izobraževalnega poteka ter značilnosti duha in prioritet družbenega trenutka. Svoje 
začrtane cilje dosega in soustvarja z nenehno interakcijo in s sodelovanjem (Kobolt, 2011). 
Šola je za mladostnika prostor, kjer v veliki meri oblikuje svojo lastno identiteto. Sem ne 
pride le po novo znanje, temveč se vključuje v različne nove odnose, tako formalne kot 
neformalne. V gimnaziji se od mladostnika zahteva, da sam organizira svoje šolsko delo ter se 
angažira v dejavnosti. To je velika sprememba v primerjavi z osnovno šolo, kjer delo 
večinoma organizirajo starši. Učna snov je v gimnaziji veliko zahtevnejša in obsežnejša, zato 
mora mladostnik več časa nameniti učenju ter se naučiti, kako organizirati svoj čas. Če se 
dijak ali dijakinja v šoli ne izkaže ter ima slab učni uspeh, lahko to negativno vpliva tudi na 
čustveno stanje mladostnika. Učni uspeh je namreč povezan s statusom mladostnika med 
vrstniki in učitelji.  

Slabi akademski rezultati so lahko velik vir stresa za mladostnika, stanje pa lahko poslabšajo 
tudi starši, ki od otroka pričakujejo dobre ocene. Preobremenjenost vodi v izgubo 
samozaupanja, večjo razdražljivost in manjšo produktivnost in učinkovitost (Temeljotov 
Salaj, Snežič in Pungartnik, 2012). Skladno s starostjo se od dijaka oziroma dijakinje 
pričakuje tudi, da so sposobni v večji meri poskrbeti zase. To pa ne velja le za šolsko delo, 
temveč tudi za odnose, ki jih mladostnik sklepa v šoli. Poznamo štiri skupine dejavnikov, ki 
vplivajo na motivacijo in šolsko prilagojenost: učitelji in splošno šolsko okolje, psihološke 
značilnosti mladostnika, družinsko okolje in učenčevi odnosi z vrstniki v šoli (Kinderman, 
1996, v Košir, 2012). 

Šola lahko deluje kot ogrožajoči dejavnik. Veliko otrok namreč v šoli doživlja stiske in 
pritiske, ki prizadenejo njihovo duševno stanje ter lahko tudi zaviralno vplivajo na njihov 
razvoj (Mikuš Kos, 1991). Dijaki in dijakinje so v srednji šoli vpleteni v dve vrsti socialnih 
odnosov. Eni od teh so vertikalni, kjer je mladostnik v odnosu z osebami, ki imajo več 
socialne moči, sem spada odnos učitelj - učenec. Druge vrste odnosov pa so horizontalni, za 
katere je značilna enaka stopnja socialne moči med udeleženci v odnosu, na primer odnos z 
vrstniki (Hartup, 1996, v Košir, 2012).  

Šola je prostor, v katerem mladostniki preživijo velik del svojega časa. Predstavlja področje, 
kjer se mladostniki vključujejo v odnose tako z zaposlenimi na šoli kot tudi z vrstniki. Od njih 
je s strani šole zahtevano, da izpolnjujejo njihove dolžnosti kot dijaki. Na šolo imajo vpliv 
starši dijakov ter tudi skupnost, v kateri šola deluje, ker je vpeta v ožje in širše socialno okolje 
(Kobolt, 2011).  Šolo zaznamuje sodelovanje zaposlenih s starši dijakov, ki nosijo lastne ideje 
o tem, kaj zanje pomeni šolski uspeh, kakšen način izobraževanja je optimalen, poleg tega pa 
imajo tudi lastne vrednote ter v nekaterih primerih prihajajo tudi iz različnih kultur. To lahko 
otežuje komunikacijo med šolo in starši, kar pa nenazadnje v največji meri škodi dijaku 
oziroma dijakinji. Odnosi med družino in šolo so namreč zelo pomembni za otrokovo 
duševno zdravje in kakovost življenja (Mikuš Kos, 1991). Potreben je zdrav odnos, v katerem 
prevladujeta odprta komunikacija in sodelovanje. 

Na mladostnike v povezavi s šolo vplivajo dejavniki, kot so psihosocialno ozračje šole, 
učiteljeva osebnost, zahteve šole, neugodni odnosi med vrstniki, strah pred šolskim osebjem 
in neprijetnim šolskim okoljem (Mikuš Kos, 1991). Za dobro počutje v šoli so odgovorni tudi 
učitelji, ki mladostnikom ne posredujejo le znanja, ampak so vključeni tudi v njihovo vzgojo. 
Učitelj ni le sredstvo podajanja učne snovi, temveč s svojo osebnostjo, energijo ter pristopom 
znatno vpliva na razredno klimo. Mladostnikom lahko predstavlja vzgled ter v najboljših 
primerih deluje tudi kot zaupnik dijakov in dijakinj. Do tovrstne vloge pa učitelj ne more priti 
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le tako, da opravlja svoje delo poučevanja, temveč mora v učne ure vnesti tudi del sebe kot 
edinstvene osebnosti. S svojim iskrenim pristopom k razredu si pridobi tudi zaupanje 
mladostnikov, to zaupanje pa je nujno za gradnjo pozitivnega odnosa.  

Šolska klima 
Čeprav mnogi strokovnjaki pogosto poudarjajo pomen psihosocialne klime v šoli, ki omogoča 
dobro razpoloženje za življenje in delo učencev in učiteljev, pa v slovenskih šolah še vedno 
dajemo prednost učni storilnosti (Šmit, 1997). Učitelj se veliko pogosteje kot na odnose 
znotraj razreda osredotoča na učni načrt. S tem zanemari pomembno sestavino uspešnega 
poučevanja. Dijaki in dijakinje dobijo več znanja v okolju, ki pozitivno vpliva na njihovo 
počutje in kognitivne sposobnosti. Mladostniki, ki se v razredu dobro počutijo lahko šolskemu 
delu posvetijo več pozornosti kot tisti, ki s svojimi vrstniki in učitelji niso v dobrih odnosih. 
Glede na obsežno raziskavo Mcber (2000, v Erčulj, 2011) je ena najpomembnejših značilnosti 
dobrega učitelja sposobnost oblikovanja skupnosti, kjer vlada medosebno spoštovanje, kar je 
temelj za prenos vrednot spoštovanja in zaupanja med učence. S tem ko učitelj skrbi za dobro 
razredno in šolsko klimo, ne vpliva le na počutje otrok, temveč tudi na njihovo vedenje. Če 
predstavi spoštovanje, prijaznost in empatijo kot pravila, jih prevzamejo tudi mladostniki ter 
ravnajo v skladu s temi vrednotami.  

Pozitivna klima ne vpliva le na dijake in dijakinje, temveč tudi na učitelje. Študija je 
pokazala, da je samozavest učiteljev glede pomoči mladostnikom z duševnimi stiskami 
povezana z njihovim zadovoljstvom s šolsko klimo, višjo subjektivno dobrobitjo in pa s  
sposobnostjo, da razumejo težave otrok (Shochet, Dadds, Ham in Montague, 2006). 

Ugodno ozračje v šoli je možno, če imajo zaposleni posluh za potrebe otrok, so se pripravljeni 
odzivati na individualne potrebe in težave otoka, imajo pozitiven čustveni ton ter otroka 
nagrajujejo, ga opogumljajo in ga spoštujejo. Za pozitivno klimo na šoli pa je potrebno tudi 
dobro sodelovanje med starši in šolskim osebjem (Mikuš Kos, 1991). Tako vsi, ki so v šolo 
vključeni, nosijo del odgovornosti za to, da ta funkcionira. Svetovalni delavec je v vlogi 
nekakšnega mostu  povezuje sodelavce, dijake in starše ter skrbi za to, da med seboj 
komunicirajo. Tako pa posredno vpliva tudi na šolsko klimo ter s tem povezanim počutjem 
mladostnikov ter zaposlenih. Timsko delo med pedagoškimi delavci na šoli na podlagi 
raziskave dviguje kakovost njihovega dela, saj lajša načrtovanje in izvajanje dela, izboljšuje 
in intenzivira medosebno komunikacijo, razvija toleranco in zaupanje med sodelavci, nudi 
priložnost za sodelovalno učenje in spodbuja tako osebnostno kot tudi strokovno rast 
pedagoških delavcev (Polak, 2011). S tem ko zaposleni sodelujejo kot ekipa ter med njimi 
vladajo dobri odnosi, tudi delovanje šole poteka bolje in lažje, to pa se kaže na sami klimi 
šole. 

H. Jeriček Klanšček idr. (2014) pravijo, da je 30,4 % mladostnikom šola všeč, najbolj 15-
letnikom. Dekletom je šola bolj všeč, so pa z delom za šolo bolj obremenjene kot fantje. S 
starostjo obremenjenost s šolskim delom raste. V obdobju med 2002 do 2014 se je znižal 
delež dijakov in dijakinj, ki jim je šola všeč, delež fantov, obremenjenih z delom za šolo, se je 
znižal, delež deklet pa zvišal. 

Slednji podatki so skrb vzbujajoči, saj kažejo na to, da večini mladostnikov šola ni všeč ter da 
so dekleta z delom za šolo precej obremenjena.  
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Šola in stres  
Po eni strani od dijakov in dijakinj veliko zahtevajo starši, vendar jim veliko stresa povzroča 
tudi šola sama, ne glede na to, kakšen šolski uspeh imajo. Na to opozarja tudi A. Mikuš Kos 
(1991), ki piše o duševnem zdravju šolarjev v japonski šoli, kamor je vpeta izjemno visoko 
storilnostna in tekmovalna naravnanost države, kar povzroča visoko število samomorov in 
tudi krutih fizičnih obračunov med dijaki. Stres tako pripomore k nastanku duševnih stisk pri 
mladostnikih. Predvsem dolgotrajni učni neuspeh vodi v pomanjkanje upanja, da se situacija 
lahko izboljša. Mladostnik lahko dobi občutek, da ni sposoben dosegati dobrih rezultatov, 
zato tudi ne vidi smisla v vlaganju truda. Ta občutek podkrepijo tudi odzivi staršev in 
učiteljev. Tako se slabi rezultati nadaljujejo, mladostnik pa je ujet v krogu neuspeha, vse 
slabše samopodobe in negativnih odnosov s starši, učitelji in šolo. To negativno vpliva tudi na 
njegovo čustveno stanje ter vodi do duševnih stisk. 
S stresom, povezanim s šolskim uspehom, se srečajo tudi mladostniki, ki so izjemno uspešni 
na učenem področju. Izjemno visoka storilnost in tekmovalnost povzroča vrsto psihosocialnih 
motenj pri dijakih in dijakinjah, ki lahko vodijo tudi v samomor (Mikuš Kos, 1991).  
Mladostniki pogosto povezujejo svoj učni uspeh z inteligenco in uspehom. Tako so šolske 
ocene pokazatelj določenih osebnostnih značilnosti, ki jih dijaki in dijakinje enačijo z lastno 
vrednostjo. Zato neuspeh na šolskem področju negativno vpliva na počutje mladostnikov. K 
temu pripomorejo tudi nekateri starši, učitelji ter tudi širša družba. Vse bolj cenimo človeško 
storilnost, neuspeh pa enačimo z lenobo in drugimi negativnimi karakteristikami. To 
prepričanje vodi v slabo samopodobo, pomanjkanje motivacije in stres. Učni uspeh ni edini 
pokazatelj inteligence, ne kaže na mladostnikovo vrednost in ni način razlikovanja med 
dobrimi in slabimi otroci. Tega bi se morali zavedati starši, učitelji, svetovalni delavci in 
mladostniki sami. 
Čeprav je v obdobju mladostništva vse pomembnejše mnenje vrstnikov, je za optimalni razvoj 
vseeno ključno, da ima mladostnik družino, ki ga vzpodbuja ter mu stoji ob strani. 

Učitelji in vrstniki  
Dijaki in dijakinje se na gimnaziji srečujejo z različnimi ljudmi: učitelji, tehničnim osebjem 
gimnazije, svetovalnimi delavci in še več. V tem delu bom pisala o učiteljih ter vrstnikih, v 
nadaljevanju pa se bom posebej osredotočila na svetovalne delavce. 

Odnos med učiteljem in dijakom je lahko pozitiven, v njem vlada obojestransko spoštovanje, 
vendar oba udeležena upoštevata dejstvo, da ima učitelj več socialne moči. Tovrsten odnos je 
lahko posamezniku v uteho, učitelj lahko igra vlogo zaupnika. Mladostnik na gimnaziji 
potrebuje vsaj enega učitelja, ki mu lahko zaupa, ker to pripomore k temu, da se na šoli počuti 
dobro ter da v primeru težav tega učitelja prosi za pomoč. To je izjemno pomembno v primeru 
duševnih stisk. Učitelj, ki bo dijake dobro poznal ter nekaj časa namenil tudi temu, da z njimi 
zgradi dober odnos, bo prej prepoznal znake duševne stiske dijaka. Ko stisko prepozna, lahko 
dijaku priskrbi pomoč ter stopi v stik s šolsko svetovalno službo. Svetovalni delavci na šoli ne 
morejo biti odgovorni za prepoznavanje vseh duševnih stisk dijakov in dijakinj, ker je slednjih 
preveč, stiske se kažejo na različne načine, poleg tega pa so obremenjeni tudi z drugim delom.  

Učitelji 
Učitelji ter predvsem razredniki predstavljajo veliko vlogo pri prepoznavanju duševnih stisk 
in pri delu z njimi. Učitelji z dijaki preživijo največ časa, zato dijake tudi dobro poznajo ter 
hitreje prepoznajo morebitne razlike v obnašanju mladostnikov. Prav tako se dijaki in 
dijakinje z učitelji povežejo ter v njih lahko vidijo zaveznike. Duševne stiske se pogosto 
začnejo v času adolescence, zato so učitelji v dobri poziciji, da nudijo pomoč (Jorm, 
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Kitchener, Sawyer, Scales in Cvetkovski, 2010). Pomembno je, da dijaki učitelje vidijo v 
pozitivni luči ter da z njimi zgradijo dobre odnose, ker bodo le v tem primeru dovzetni za 
pomoč ter bodo zanjo dijaki tudi lažje prosili.  

Glede na to, da so predvsem v času adolescence duševne stiske precej pogoste ter so prav 
učitelji tisti, ki so najpogosteje v stiku z dijaki na gimnaziji, se zdi, da bi izobraževanje 
učiteljev o duševnih stiskah lahko pozitivno vplivalo na to, koliko dijakov prejme pomoč pri 
težavah na področju duševnega zdravja. Temu botrujejo tudi nekatere raziskave.  

Od vsake gimnazije posebej je odvisno tudi, kako dobro učitelji poznajo duševne stiske. Tisti 
učitelji, ki so o mentalnem zdravju poučeni, lahko lažje prepoznajo simptome duševnih stisk, 
poleg tega pa bolje nudijo pomoč. Jorm idr. (2010) so v svoji raziskavi učiteljem na 16 šolah 
nudili izobraževanje o mentalnem zdravju mladostnikov. Tisti učitelji, ki so se izobraževanja 
udeležili, so pridobili veliko več znanja o duševnih stiskah ter so to znanje tudi ohranili. Po 
izobraževanju so veliko lažje tudi opazili simptome duševnih stisk; predvsem depresije.  

Tako avtorji Moon, A. Williford in A. Mendelnhall (2017) kot tudi Sisask idr. (2014) so v 
svojih raziskavah odkrili, da se učitelji vsakodnevno srečujejo z učenci, ki imajo duševne 
stiske, vendar jih je več kot 85 % menilo, da ne vedo dovolj o duševnem zdravju otrok ter, da 
bi si o tem želeli izvedeti več.  

To opozarja na dejstvo, da izobraževanje učiteljev o duševnih stiskah ni le potrebno, temveč 
nujno. Prav učitelji so vsak dan v stiku z dijaki, jih dobro poznajo ter lahko hitro zaznajo 
spremembe v vedenju in počutju mladostnikov.  

Vrstniki 
Zdi se, da lahko učitelji, skupaj s svetovalnimi delavci veliko naredijo na področju 
medvrstniških odnosov. Predvsem na način prepoznavanja znakov trpinčenja in tudi 
ozaveščanja o pomembnosti pozitivnih odnosov na šoli. Glede na to, da ima trpinčenje 
dolgotrajne negativne posledice, je potrebno čim prej ukrepati ter mladostniku zagotoviti 
pomoč.  

Vsekakor je eden bolj stresnih pritisk vrstnikov, da se vključijo v družbo, podredijo normam 
in vrednotam vrstniške skupine ter sodelujejo v aktivnostih ter obnašanju, ki jih v določenem 
času starostna skupina zahteva. Če mladostnik ne sledi mainstreamu, je v nevarnosti, da ga 
bodo vrstniki izločili. Vrstniški odnosi predstavljajo posamezniku pomemben podsistem. Med 
dijaki in dijakinjami vladajo horizontalni odnosi, kar pomeni, da so v komunikaciji na enakem 
položaju ter med njimi vladajo neprofesionalni odnosi. Vrstniški odnosi ter šolska klima 
močno vplivajo na počutje posameznika ter tudi na to, kako dijak ali dijakinja vrednoti 
samega sebe.  

Bond idr. (2007) so v raziskavi odkrili, da so tisti mladostniki, ki v šolo niso dobro vpeti in so 
med šolanjem pogosto udeleženi v konfliktih z vrstniki, bolj izpostavljeni tveganju razvoja 
duševnih stisk ter zlorabe substanc. Prav tako negativni odnosi vplivajo na njihovo 
akademsko uspešnost. Dijaki in dijakinje, ki so v šolo dobro vpeti, imajo manjšo možnost 
razvoja depresije. Strokovnjaki izpostavljajo, da so pomembni odnosi med učitelji in 
mladostniki, odnosi med vrstniki in občutek sprejetosti ter pripadnosti mladostnikov.  

Pomembnost podpore izpostavljata tudi J. A. Heerde in S. A. Hemphill (2018), ki v svoji 
raziskavi ugotavljata, da je socialna podpora mladostniku povezana s kar 50-odstotnim 
znižanjem v tveganju internaliziranja problemov in težav ter pozitivno vpliva tudi na boljše 
akademske dosežke in manj uporabe substanc. 
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Vrstniki lahko nudijo tudi podporo v primeru težkih situacij, neprijetnih čustev ali duševnih 
stisk mladostnikov. V raziskavi H. Jeriček Klanšček idr. (2014) je podpora prijateljev, ki jo 
mladostniki prejemajo, visoka; pri dekletih nekoliko višja kot pri fantih.  

Slednja ugotovitev je pozitivna ter relativno pričakovana, saj se sklada s spolnim stereotipom, 
da dekleta s prijatelji lažje govorijo o svojih čustvih kot fantje. 

Negativni odnosi v razredu pomembno vplivajo na posameznikovo duševno zdravje. 
Vprašanje pa je, kako veliko vlogo lahko na tem področju igra učitelj oziroma razrednik. 
Njegovo delo namreč ne zajema le poučevanja, temveč tudi vzgojo. Ena od pomembnih nalog 
učitelja je tudi, da dijakom in dijakinjam zagotovi optimalno učno okolje, ki jim omogoča 
učenje in tudi dobro počutje. Glede na to, da vrstniški odnosi tako močno vplivajo na 
posameznikovo počutje, se zdi, da bi učitelji morali prevzeti aktivno vlogo pri zagotavljanju 
okolja, ki bo pozitivno vplivalo na mladostnikovo psihološko stanje. S tem se strinjajo tudi C. 
Rothon, J. Head, E. Klienberg in Stansfeld (2011), ki v svoji raziskavi ugotovijo, da ima 
trpinčenje med vrstniki dolgotrajne posledice na duševnem zdravju mladostnika ter, da celo 
podpora družine in prijateljev trpinčenih posameznikov ne zaščiti pred negativnimi 
posledicami, ki jih to trpinčenje ima. Strokovnjaki izpostavljajo pomen zgodnjega zaznavanja 
negativnih odnosov med vrstniki, ter delo na preventivi. Čeprav so odnosi z vrstniki v času 
mladostništva zelo pomembni, pa sklepanje teh odnosov za mnoge dijake ni lahko, saj zahteva 
precej socialnih spretnosti. Mladostnik mora imeti sposobnosti začenjanja in vzdrževanja 
pogovora, znanje kako ubesediti svoje misli in občutke,  razvito sposobnost empatije ter tudi 
sposobnost, da v sogovorniku vzbudi občutek zaupanja, lojalnosti in vzajemnosti (Cerar, 
2007). Nekateri dijaki in dijakinje so se tega naučili skozi proces socializacije ter s tem 
nimajo težav, spet drugi pa socialnih veščin nimajo dobro razvitih in na tem področju 
potrebujejo pomoč.  

Šola, pomoč in prepoznavanje stisk 
Tudi svetovalne delavke in delavci lahko pomagajo učiteljem poučevati dijake in dijakinje o 
pomembnosti sodelovanja ter dobrih medosebnih odnosov. V svetovalno delo namreč 
vključujemo tudi učenje socialnih veščin, ki mladostnike učijo socialnih spretnosti, ki jih 
potrebujejo za sprejemljivo in uspešno vzpostavljanje ravnotežja med lastnimi potrebami, ter 
potrebami drugih ljudi (Plajnšek, 2004). Vendar so pogosto tako učitelji kot tudi svetovalni 
delavci preokupirani z drugim delom, da bi lahko izvajali še delavnice. Večino časa v razredu 
namreč učitelji porabijo za podajanje snovi.  

Duševne stiske je pogosto težko prepoznati. Učitelji, starši, vrstniki in svetovalni delavci 
najhitreje opazijo razlike v vedenju, ki se kažejo navzven  na primer večja razdražljivost, 
agresivnost, nervoznost in podobno. Težje pa je prepoznati simptome, ki niso tako lahko 
opazni, kot na primer zadržanost, obrnjenost navznoter. Učitelji ter razredniki bi morali 
posvetiti več pozornosti tistim učencem in učenkam, ki so prezrti ali zavrnjeni, saj mora 
učitelj ali razrednik poskrbeti za kohezivnost oziroma dobro povezanost med učenci in 
učenkami (Magajna idr., 2008).  

Osebje šole hitreje usmeri po pomoč tiste mladostnike, katerih vedenje je moteče ter vpliva na 
potek pouka. Bistveno manj pogosto opazijo dijake in dijakinje, katerih vedenje ne vpliva na 
potek pouka, ter mladostnike, ki so bolj tihi in socialno izolirani (Armbruster in Lichtman, 
1999). Obe vedenji, tako moteče kot tudi odmaknjeno, lahko opozarjata na morebitne težave 
mladostnika. Vseeno pa učitelji, ki o ozadju tovrstnih vedenj nimajo veliko znanja, seveda 
bolj opazijo tista, ki pouk motijo. Neustrezno vedenje je mladostnikov odziv na stres, je 
reakcija na okoliščine in dražljaje, ki dijaka ali dijakinjo motrijo ter sprožijo moteče vedenje 
(Mikuš Kos, 1991). Ker tovrstno vedenje moti pouk, so učitelji primorani ukrepati, medtem 
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ko zadržanost, odmaknjenost in žalost niso moteče. Prav zato se z učenci in učenkami, ki 
prikazujejo tako vedenje, učitelji pogosto preprosto ne ukvarjajo. To pa ne pomeni, da ti 
mladostniki ne potrebujejo pozornosti ali celo pomoči. 

Po raziskavi L. Magajna idr. (2008) se učitelji in razredniki sicer zavedajo svoje 
odgovornosti, vendar avtorji opozarjajo, da to zavedanje ni dovolj, učitelji bi morali med 
izobraževanjem pridobiti znanje o socialno-integracijskih pristopih dela z učenci. S tem se 
strinja tudi N. Šmit (1997), ki meni, da so učitelji premalo opremljeni z znanji, ki bi učencem 
omogočala uspešno prilagajanje, ter da obstaja potreba po dodatnem izobraževanju učiteljev 
na teh področjih in tudi po vključitvi socialnega delavca v šolski prostor. Pri delu na šoli 
namreč učiteljem lahko pomagajo socialni delavci, ki so dobro poučeni o integraciji 
posameznikov v družbo. Svetovalni delavci lahko skupaj z učitelji oblikujejo take dejavnosti 
v razredu, ki povečujejo socialno kompetentnost učencev in jih med seboj povezujejo 
(Magajna idr., 2008). 

Usmerjanje mladostnikov  
Obstoječi kriteriji za usmerjanje otrok s čustvenimi in z vedenjskimi težavami so postavljeni 
tako, da se otrok s temi težavami bodisi ne prepozna, se nanje odzove prepozno ali pa se jih 
ne usmerja, torej ni zagotovljena niti pravočasna niti primerna pomoč (Hladnik in Kobolt, 
2011). Na tem področju je potrebno najti nove in predvsem učinkovite načine usmerjanja 
mladostnikov s težavami v različne oblike pomoči. Prav tako bi bilo smiselno raziskati 
trenutno stanje v povezavi z informiranostjo svetovalnih delavcev o prepoznavanju duševnih 
stisk in vedenjskih težav mladostnikov.  

Z vidika šolske svetovalne službe je pomembno, da je le-ta opremljena z znanjem o različnih 
virih pomoči, načinih prepoznavanja stisk in težav ter da se zaveda, kako pomembno je 
pravočasno ukrepanje. Prav svetovalna služba je namreč glavni akter v delu s psihološkimi 
problemi na šoli. Ko se pri mladostniku razvije duševna stiska, ga starši ali zaposleni usmerijo 
k šolski svetovalni službi, ki mu svetuje glede oblik pomoči, mu nudi podporo, razumevanje 
in empatični pristop. Poleg tega pomaga pri usklajevanju mladostnikovih osebnih potrebah z 
zahtevami šole, v povezavi s tem je v konstantni komunikaciji z razredniki ter drugimi učitelji 
mladostnikov s stiskami. Z njimi poskuša najti načine, da bi dijak lahko še naprej opravljal 
šolske obveznosti ter poleg tega tudi prejemal potrebno psihološko pomoč.  

Ob tem nudi podporo in pomoč tudi staršem oziroma skrbnikom mladostnika, ki v procesu 
pomoči prav tako igrajo pomembno vlogo ter jim svetovalni delavec lahko predstavlja 
zaveznika. Če mladostnik potrebuje zunanjo pomoč; na primer psihiatra ali terapevta, je 
šolska svetovalna služba v kontaktu z zunanjimi sodelavci. Interdisciplinarno sodelovanje je 
ključnega pomena, saj bo pomoč, ki je mladostniku nudena, tudi kvalitetnejša. Vsi 
strokovnjaki namreč v sodelovanje prinesejo svoje znanje, izkušnje in razumevanje 
mladostnikove situacije. Skupek vseh teh dejavnikov je celovitejša, bogatejša in temu 
primerno tudi učinkovitejša pomoč. 

Pomembno je, da svetovalni delavci poznajo učenca kot posameznika, način njegove 
umeščenosti v šolo in tudi razumevanje družine, vrstnikov in učiteljev (Martinšek, 2012). 
Svetovalni delavec mora čim bolje poznati sisteme, ki mladostnika obkrožajo, saj tako spozna 
celotni kontekst ter ni osredotočen samo na eno dimenzijo klientovega življenja. S tem se 
strinja tudi A. Kobolt (2011), ki pravi, da je osnovno izhodišče dela, da pri vsakem 
mladostniku spoznamo njegovo življenjsko okolje, družino, vrstniško skupino ter skozi to 
prizmo poskušamo razumeti njegove težave.  
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H. Jeriček Klanšček idr. (2018) menijo, da je treba posvetiti več prostora in časa 
posameznikovi rasti in razvoju na področju duševnega stanja, poleg tega pa tudi spodbujati 
varovalne dejavnike z ustreznimi ukrepi, programi in intervencijami.  

Zdi se, da je polje duševnega zdravja ter na drugi strani duševnih motenj še relativno premalo 
raziskano v smislu različnih oblik pomoči, preventive in kompetentnosti strokovnjakov za 
soočanje z duševnimi stiskami. Prav tako se premalo poudarja pomen duševnega zdravja ter 
načine krepitve in ohranjanja le-tega. Duševno zdravje ni nekaj, kar bi lahko jemali kot 
samoumevno, temveč nekaj, kar je potrebno negovati. Tega se morajo zavedati tako 
mladostniki kot tudi pedagoški delavci in starši. 

H. Jeriček Klanšček idr. (2018) kot ukrepe za krepitev, ohranjanje in varovanje pozitivnega 
duševnega zdravja predlagajo: prizadevanja, da bi politiki prepoznali pomen pozitivnega 
duševnega zdravja in se lotili njegove krepitve, zagotovitev kvalitetnih življenjskih razmer in 
zadovoljitev človekovih potreb, zmanjševanje neenakosti, spodbujanje socialne vključenosti, 
zagotovitev podpornega fizičnega okolja, omogočanje in spodbujanje celostnega pristopa 
promocije duševnega zdravja, dopolnjevanje preventive na področju duševnega zdravja, 
vključevanje vsebin s področja čustvenega in socialnega razvoja v učne načrte, razvoj 
učinkovitih promocijskih programov za krepitev pozitivnih duševnih stanj, razvijanje in 
implementiranje učinkovitega izobraževanja za starše in pedagoške delavce o krepitvi 
duševnega stanja, krepitev duševnega zdravja staršev in pedagoških delavcev ter vzpostavitev 
sistematičnega in kontinuiranega raziskovanja, zbiranja in spremljanja kazalnikov pozitivnega 
duševnega zdravja.  

 

 

DRUŽINA  
Adolescenca in družina 
Obdobje adolescence močno zaznamuje vse večja želja po samostojnosti, kar lahko povzroči 
v družini konflikt. Družine se med seboj razlikujejo po tem, koliko vzpodbujajo oziroma 
tolerirajo individuacijo, pa tudi po tem, koliko spodbujajo avtonomijo ter kako prožen in 
uravnotežen je nadzor (Poljšak Škrban in Dekleva, 1997). Starši, ki mladostniku dovolijo, da 
si v obdobju pubertete zgradi lastno identiteto ter lastna načela in vrednote, se manj pogosto 
znajdejo v konfliktu s svojim otrokom. Vseeno pa odraščanje mladostnika ter s tem tudi 
prevzemanje bolj odrasle vloge znotraj družine ni linearen proces. S. Čotar (2001) izpostavlja, 
da mladostnik v odnosu s starši niha ter se kdaj do njih vede kot otrok, drugič pa kot odrasel, 
zato ta odnos definira tudi ambivalentnost komunikacije med člani družine. V obdobju 
mladostništva je za odnose znotraj družine potrebna precejšnja mera potrpežljivosti ter odprta 
komunikacija. Družina bo na razvoj mladostnika pozitivno vplivala, če mu bo pomagala 
izoblikovati samospoštovanje, bo dopuščala njegovo osamosvajanje ter dala tudi vzpodbudo 
pri tem, ko bo mladostnik vstopal v svet odraslih (Pušnik, 2002).  

Čeprav je čas adolescence težak za mladostnika, je to obdobje stresno tudi za starše. Soočajo 
se namreč z nalogo, da otroke spustijo iz svojega 'naročja' ter jih pošljejo v svet samostojnosti, 
da mladostniki lahko zaživijo svoje lastno življenje (Doblehar, 2009). 

Obdobje adolescence se dandanes zdi težavnejše kot kadar koli prej, ker narašča potreba po 
individualizaciji življenjskih stilov ter po temu, da bi mladostniki oblikovali svojo 
individualno življenjsko pot (Plajnšek, 2004). Starši ter šola od mladostnika pričakujejo, da je 
uspešen na učnem področju. Dandanes je ta pritisk še izrazitejši zaradi velike konkurence pri 
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vpisu na višje šole oziroma fakultete in tudi zaradi pomanjkanja možnosti zaposlitve. 
Standardna življenjska pot staršev današnjih mladostnikov (torej v večini generacija Baby 
Boomers) se izrazito razlikuje od načina življenja milenijcev (generacije Y) in generacije Z. 
Recepta za uspeh na trgu dela in s tem povezane finančne preskrbljenosti ni več, vendar 
vseeno prepričanja o tem, da pridobljena visoka izobrazba predstavlja vrata do uspeha, 
ostajajo. Na pritisk, ki so ga deležni mladostniki, vplivajo družbena dogajanja, usmeritve in 
vrednote (Mikuš Kos, 1991). 
Tako veliko staršev otroke spodbuja k temu, da se vpišejo na fakultete, gimnazijcev je zato 
vse več, temu primerno raste tudi konkurenca. Nekateri starši od svojih otrok zahtevajo 
izredne šolske dosežke, kar velikokrat vodi v preobremenjenost mladostnika. Starši, ki so 
visoko izobraženi, tudi od svojih otrok pogosto pričakujejo, da bodo dosegli podobne ali celo 
višje šolske dosežke. Raziskave odkrivajo, da višji, kot je družbeni razred, večja je verjetnost 
doseganja boljših rezultatov v izobraževanju. Otroci staršev iz višjih družbenih razredov bodo 
bolj verjetno nadaljevali s šolanjem po končanem obveznem izobraževanju, bolj verjetno 
bodo opravili svoje izpitne obveznosti v šoli in si bolj verjetno zagotovili vpis na univerzo 
(Haralambos in Holborn, 2005).  
 

Odnosi znotraj družine 
Družina je socialna skupina, v kateri vladajo intimnost in močni čustveni odnosi, značilni so 
tudi medgeneracijski odnosi (Martinšek, 2012). 
Mladostniki, ki prihajajo iz družin, kjer vladajo pozitivni odnosi, bolj zaupajo svojim staršem 
in jih lažje prosijo za pomoč v primeru duševnih stisk. Starši lahko za otroka predstavljajo 
varnost in sprejemanje. Prav tako pa starši svoje otroke tudi najbolje poznajo ter z njimi 
preživijo večino časa, zato so eni prvih, ki lahko opazijo duševne stiske mladostnika ter 
priskrbijo pomoč. Odnosi znotraj družine so izjemno pomembni za to, da mladostnik razvije 
pozitivno samopodobo, se počuti sprejetega in varnega. Odprta komunikacija ter dobri odnosi 
s starši pozitivno vplivajo na razvoj mladostnika, prav tako pa pripomorejo k duševnemu 
zdravju (Raboteg Šarić, Brajša Žganec in Šakić, 2009).  

F. Savi Cakar in Savi (2014) v raziskavi ugotovita, da tako dekleta kot fantje naprej poiščejo 
pomoč pri prijateljih in materi. Dekleta pogosteje poiščejo pomoč pri svojih materah kot 
fantje, slednji pa pogosteje prosijo za pomoč svoje očete in druge sorodnike. Vsi mladostniki 
vključeni v raziskavo so, pogosteje poiskali pomoč pri informalnih socialnih odnosih, kot so 
prijatelji in družina, vire pomoči, kot so profesionalci na področju mentalnega zdravja in 
učitelji, pa so uporabili bistveno manjkrat. 

Podobne rezultate navajajo tudi H. Jeriček Klanšček idr. (2014), ki v raziskavi pridejo do 
ugotovitve, da:  

o 84,6 % mladostnikov z mamo najlažje komunicirajo o stvareh, ki jih težijo, 
o s starostjo naj bi mladostniki težje komunicirali s starši, 
o z očetom naj bi se lažje pogovarjali fantje kot dekleta, 
o podporo družine so mladostniki ocenjevali s povprečno oceno 5,6 (na lestvici od 1 do 

7). 
Glede na te rezultate večina mladostnikov lahko računa na podporo staršev v primeru 
duševnih stisk ter bi pomoč pri njih tudi poiskali. To je vsekakor spodbuden podatek, glede na 
to, da kaže na večinoma pozitivne odnose znotraj družine. 

Neugodni vplivi znotraj družine, ki najbolj pripomorejo k razvoju duševnih stisk, so 
dolgotrajni konflikti med starši, izrazito slabi ali čustveno prazni odnosi med otroci in starši, 
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nezainteresiranost staršev za vzgojo otrok, odsotnost nadzora otrok, alkoholizem ali kaka 
druga izrazita psihosocialna motnja staršev in družina, v kateri otrok nima pravega vzorca za 
učenje moralnih norm ter socialnega vedenja (Mikuš Kos, 1991).  

Iskanje pomoči 
Neformalni viri pomoči prinašajo dobre rezultate, kot to v svoji raziskavi ugotavljata J. A. 
Heerde in S.A. Hemphill (2018), ki navajata, da je iskanje pomoči pri starših (materah ali 
očetih) ter drugih družinskih članih v kombinaciji z vrstniki najuspešneje na področju 
izboljšanja psihosocialnega stanja mladostnika. 

Zdi se, da mladostniki naprej pomoč poiščejo pri ljudeh, ki so jim najbližje ter od katerih 
pričakujejo pomoč brez obsojanja. Če v družini ne vladajo dobri odnosi, se po pomoč obrnejo 
na vrstnike, prijatelje. Temu sledi tudi iskanje pomoči pri šolski svetovalni službi, ki glede na 
obseg duševnih težav predlaga tudi druge, zunanje oblike pomoči.  

Starši so pogosto tisti, ki poiščejo pomoč pri šolski svetovalni službi, če ima njihov otrok 
težave na področju duševnega zdravja. Ključnega pomena je, da svetovalni delavci znajo 
sodelovati s starši, razumeti njihov način razmišljanja, vendar med svetovanjem vedno 
ohraniti fokus na dijaku ali dijakinji. Potrebno je zavedanje, da so starši izjemno povezani z 
otroki, kar pa vpliva na njihovo presojo. Svetovalni delavci tu delujejo kot relativno 
nepristranski, ter starše usmerijo v način obravnave, ki bo za dijaka ali dijakinjo optimalna. 
Med tem procesom deluje tudi kot zagovornik otroka ter posluša in upošteva njegovo ali 
njeno mnenje. Pri duševnih stiskah je izjemno pomembno, da vsi vpleteni v mladostnikovo 
življenje doma in na šoli uspešno sodelujejo.  

Starši oziroma družinski člani dijaka ali dijakinje v sodelovalni odnos doprinesejo poznavanje 
svojega otroka, učitelji ter razredniki so dobro seznanjeni z mladostnikovim šolskim delom in 
vključenostjo v razredno skupnost, svetovalni delavec pa prispeva svoje strokovno 
poznavanje duševnih stisk ter oblik pomoči. Skupaj z mladostnikom lahko tako oblikujejo 
načrt pomoči, ki bo za dijaka ali dijakinjo kar najoptimalnejši. Različni ljudje in različne 
skupine namreč terjajo različne pristope in načine obravnave glede na svoje specifične 
potrebe, naloga svetovalnih delavcev pa je, da skozi proces svetovanja reflektirajo, ali 
obravnava res ustreza potrebam mladostnika (Razpotnik, 2011). 

Dokazano je, da kakovostno sodelovanje med šolo in domom pozitivno vpliva na razvoj 
mladostnika, vodi v pozitivnejši odnos do šole, boljše učne uspehe, izboljša medosebne 
odnose v družini ter veča motivacijo dijakov in dijakinj (Šteh in Mrvar, 2011). Našteto pa 
lahko deluje kot varovalni dejavnik pred razvojem duševnih stisk. Študije kažejo, da je 
družinska kohezija in podpora staršev pomemben varovalni dejavnik, ki močno vpliva na 
mladostnika ter deluje spodbudno (Raboteg Šarić, Brajša Žganec in Šakić, 2009). Dobro 
počutje dijaka ali dijakinje na gimnaziji, pozitivni odnosi znotraj družine, dober učni uspeh ter 
visoka motivacija za doseganje dobrih rezultatov delujejo v prid pozitivnega razvoja 
mladostnika. 

Družina in revščina 
Na mladostnike vpliva tudi ekonomski položaj družine. Pomanjkanje denarja je ogrožajoči 
dejavnik, ki mladostnikom povzroča veliko stresa, prav tako pa se kaže tudi na medosebnih 
odnosih znotraj družine. Slednje še bolj negativno vpliva na duševno zdravje dijaka ali 
dijakinje. Raziskava H. Jeriček Klanšček idr. (2018) je pokazala, da  mladostniki iz družin z 
nizkim socialno-ekonomskim statusom pogosteje slabše ocenjujejo svoje zdravje in so manj 
zadovoljni s svojim življenjem. Pomembno je, da socialni delavec nudi podporo dijakom, 
katerih starši imajo težave z denarjem. Nizek ekonomski standard družine namreč lahko vodi 
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v duševno stisko mladostnika, ker pomanjkanje denarja vpliva na celotno družino ter 
medosebne odnose znotraj le-te. Šola lahko dijaku ali dijakinji pomaga na različne načine; na 
primer s finančno pomočjo pri kupovanju šolskih potrebščin ali pa financiranje maturantskega 
izleta tistih dijakov, ki si ga sami ne bi mogli privoščiti. Svetovalni delavec pa mora biti v 
kontaktu tudi s starši teh otrok, ker je dokazano, da je sodelovanje staršev z nizkim socialno-
ekonomskim statusom s šolo povezano z izboljšanjem vedenja njihovih otrok (Vec, 2011).  

Negativne vplive slabega socialno-ekonomskega stanja družine mladostnika zmanjša dobra 
samopodoba dijaka ali dijakinje in podpora prijateljev (Raboteg Šarić, Brajša Žganec in 
Šakić, 2009). To ni presenetljivo glede na dejstvo, da so socialni odnosi z vrstniki izjemno 
pomembni v času adolescence. Če se svetovalni delavec sooči z mladostnikom, ki ima težave, 
povezane z nizkim ekonomskim statusom družine, je zato smiselno, da strokovnjak razišče 
odnose, ki jih ima dijak ali dijakinja z vrstniki. Varovalne dejavnike je treba pri duševnih 
stiskah spodbujati, ker bodo v procesu pomoči eni najpomembnejših virov spodbude in moči. 

Nadzor 
V družini lahko mladostniki prejemajo tako nadzor kot podporo. Podpora je nujno potrebna, 
saj deluje kot varovalni dejavnik v mladostnikovem življenju, medtem ko je na področju 
nadzora potrebno loviti mejo med tem, da starši preveč omejujejo otroka ali pa mu nudijo 
potrebno strukturo s tem, da postavljajo zdrava in smiselna pravila.  

Tisti starši, ki v zadostni meri ter na pravilen način nadzorujejo svoje otroke, lahko znatno 
zmanjšajo tveganje za nastanek rizičnih vedenj, kot je na primer prehitra spolna aktivnost, 
zloraba substanc in vedenjskih težav (Ferić Šlehan in Bašić, 2007). Starši se v obdobju 
adolescence svojih otrok srečujejo z iskanjem ravnotežja vzgoje. Mladostnike morajo 
nadzirati do te mere, da lahko hitro opazijo težave ali spremembe v vedenju ali počutja 
svojega otroka, vendar mu istočasno nuditi tudi dovolj prostora, da adolescent oblikuje svojo 
identiteto. Nekateri starši pretirano vežejo otroka nase in ovirajo njegovo ali njeno rast. Starši, 
ki se čezmerno navežejo na mladostnika ustvarjajo zaprt odnos družine, kar v otroku povzroči 
strah pred tujimi okolji (Mikuš Kos, 1991).  

Če starši mladostnika ne nadzorujejo ter niso vključeni v njegovo življenje, potem tudi ni 
prave povezave med člani družine, s tem pa otroku manjka tudi občutek sprejetosti in 
varnosti. Le to potrebuje skozi ves proces odraščanja.  

Na mladostnika pa negativno vpliva tudi prekomerna vključenost staršev. Če se skrbniki 
vmešavajo v vse pore življenja svojih otrok, jih to zaduši. Vsak posameznik ima pravico, da 
sprejema svoje odločitve. Pomembno je, da mladostnik oblikuje svojo identiteto, ločeno od 
družine. V procesu adolescence se mora postaviti na svoje noge, starši pa mu morajo to 
dovoliti. Če se še naprej vmešavajo, to vodi v odvisnost otroka od svojih skrbnikov, kar pa 
dolgoročno povzroči številne negativne učinke. Eden  od teh je nizka samozavest. Ljudje ves 
čas potrebujemo nove izzive. Če se s temi izzivi spoprimemo ter jih premagamo, to na nas 
vpliva pozitivno, ker imamo s tem večje zaupanje vase in v svoje sposobnosti, kar krepi našo 
samozavest. Če se nam z izzivi ni treba soočati, ker jih za nas rešijo drugi ljudje, nam to ne da 
možnosti, da rastemo. Mladostnika moramo razumeti kot bitje, ki je ločeno od drugih ter ima 
svoje potenciale, misli in čustva. Dolžnost vseh ljudi, ki so vključeni v proces vzgoje 
mladostnika, je, da mu omogočijo oblikovanje lastnega življenjskega sloga, mišljenja, 
verovanja in čustvovanja (Peček Čuk in Lesar, 2014). 
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V času adolescence se posameznik psihološko osamosvaja. To osamosvajanje ločimo na tri 
procese, in sicer: 

o proces ločevanja od oseb, na katere je posameznik odvisno ali infantilno navezan (v 
prvi vrsti so to starši oziroma skrbniki); 

o proces doseganja osebne neodvisnosti (torej gradnja neodvisne identitete, zaupanje v 
lastno kompetentnost, samostojno sprejemanje odločitev, …); 

o proces doseganja odvisnosti na novi ravni, tako z osebami, s katerimi je bil poprej v 
infantilnem odnosu, kot tudi z osebami, ki so nove referenčne osebe (Puklekova, 2001, 
v Doblehar, 2009). 

Ena od temeljnih nalog vzgoje je, da iz neubogljivega majhnega bitja oblikujemo 
avtonomnega, močnega posameznika, ki bo znal življenje živeti sam. To ne pomeni, da starši 
ne smejo pomagati svojim otrokom, opozarja pa na to, da je treba mladostniku pustiti, da 
najde svoj prostor na svetu. V tem procesu pa ga starši spodbujajo ter podpirajo. Imajo vlogo 
varnostne mreže, na katero se lahko opre.  

 

DEKLETA IN FANTJE 
Spolne vloge  
Zdi se, da se duševne stiske pogosteje pojavljajo pri dekletih kot pri fantih. Vlogo pri razvoju 
stisk ima zato tudi spol. Družba ljudi sili v igranje spolnih vlog ter na ta način vpliva na to 
kako živimo, kakšnih priložnosti smo deležni ter kakšno kontrolo imamo nad lastnim 
življenjem. Socialno determinirane spolne norme potiskajo ženske v situacije, v katerih 
nimajo veliko kontrole nad pomembnimi odločitvami v življenju, kar vpliva na raven stresa 
ter duševno zdravje nasploh (Gender and mental health, 2002).  

Spolne vloge vplivajo tudi na moške, ki naj bi bili z vidika družbe močni, trdoživi in sposobni 
svoje težave reševati sami. Prav tako naj bi bili manj čustveni. Ta pritisk vpliva na to, da 
moški manj pogosto iščejo pomoč ter so o svojih čustvih manj pripravljeni govoriti kot 
ženske. Vseeno pa družbena pričakovanja bolj negativno vplivajo na ženske kot moške. 
Kultura družbe najbolj vpliva na to, kako se moški in ženske vedejo, saj se tega vedenja skozi 
odraščanje naučimo (Haralambos in Holborn, 2005).  

Vloge spolov so v naši družbi še vedno precej rigidno zasnovane. Ostajajo določena 
prepričanja o tem, kakšne naloge naj bi imeli moški ter ženske. V preteklosti je veljalo, da 
ženske rojevajo otroke, so matere, kuhajo, pospravljajo, skrbijo za moške, so podložne moški 
oblasti in so izključene iz poklicev z visokim položajem in s položajev oblasti (Haralambos in 
Holborn, 2005). Ta pogled na vlogo žensk se je spremenil, čeprav se v družbenem diskurzu še 
vedno pojavlja, čeprav v manjši oziroma prikritejši obliki. Veliko ženskam so situacije, kjer bi 
začutile svojo vrednost, kompetentnost, avtonomnost, primerno plačilo in občutek fizične, 
seksualne in psihološke varnosti, ki so izjemno pomembne za duševno zdravje sistematično 
odvzete (Aflfl, 2007).  

V zadnjem času so izjemno aktualna različna gibanja, kot na primer gibanje 'me too'. Le-to 
poskuša opolnomočiti žrtve spolnega nasilja, da o svoji stiski spregovorijo, ter poskuša 
zmanjšati občutek sramu, ki ga žrtve pogosto čutijo. Ne izpostavlja le spolnega nasilja zoper 
telo, temveč tudi nezaželene spolne komentarje, mobing, diskriminacijo na podlagi spola in 
podobno. Tovrstna gibanja vplivajo na celotno družbo, se borijo proti stigmi ter vplivajo tudi 
na spolne vloge. Ženskam dajejo moč, da prevzamejo kontrolo nad svojim telesom, ter 
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poskušajo izkoreniniti družbeno podane spolne vloge. Vseeno pa gibanja pogosto naletijo tudi 
na kritike. Prav 'me too' gibanje je namreč po svoji ustanovitvi poželo precej mešanih 
odzivov. Nekateri so bili seveda pozitivi, samo gibanje se je razširilo po celem svetu, 
spregovorili so zvezdniki, posebej popularen je bil označevalnik #metoo na spletnih omrežjih, 
zlasti na twitterju. Drugi ljudje pa so opozarjali na to, da 'me too' gibanje premalo vključuje 
moške, ki so prav tako žrtve spolnega nasilja. Nekateri so bili mnenja, da je to gibanje 
pravzaprav politična propaganda proti republikanski stranki v Ameriki, predvsem zato, ker je 
gibanje doseglo vrhunec v času volitev. Kritike same po sebi niso negativne, saj spodbujajo 
debato, kar pripomore tudi k prepoznavnosti gibanja in promovira iskanje rešitev za 
probleme, ki jih izpostavlja.  

Spol in duševne stiske 

Med spoloma se razlikujejo tudi vrste duševnih stisk. Medtem ko so med dekleti pogostejše 
motnje hranjenja, depresija in poskusi samomora, med fanti bolj prevladujejo problemi z jezo, 
tvegano vedenje in samomori. Dekleta so bolj nagnjena k simptomom, ki so usmerjeni 
navznoter, fantje pa k stiskam, ki se kažejo navzven (Gender and mental health, 2002). 
Vseeno pa se je potrebno zavedati, da se vse duševne stiske kažejo pri obeh spolih, ter da je 
družbeno prepričanje, da je ena vrsta duševnih stisk značilna za dekleta, za fante pa ne (ali 
obratno), negativno vpliva na iskanje pomoči in prepoznavanje duševnih stisk. 

Duševne stiske se lahko pojavijo kot odziv na dogajanje znotraj družine. Omenjeno pogosto 
ostane skrito, žrtve pa ne poiščejo pomoči. Različne zlorabe vodijo do duševnih stisk, ki pa jih 
je težko opaziti. Odkrivanje nasilja znotraj družine je težko, ker v Sloveniji družina 
predstavlja izrazito zaseben in intimen prostor ter je povezana s stereotipi, kot na primer 
varnost družinskega okolja in brezpogojna ljubezen staršev (Domiter Protner, 2011). 
Izpostavitev nasilju se pri dekletih kaže tako, da imajo več problemov z depresijo in 
anksioznostjo, fantje pa poleg depresije in anksioznosti kažejo tudi več agresivnega vedenja 
(Jaffe idr., 1986, v Domiter Protner, 2011). Na področju nasilja v družini ima veliko vlogo 
šola, ker v primerih nudi otroku oziroma mladostniku varni prostor. Potrebno je znanje 
učiteljev in razrednikov, ki se z dijaki in dijakinjami srečujejo najpogosteje, da opazijo stisko 
otrok ter poiščejo pomoč. 

Na tej točki je ključna usposobljenost svetovalnih delavcev, da se na sum nasilja v družini 
znajo pravilno odzvati ter sodelovati tudi z zunanjimi sodelavci. Zgodnja intervencija je 
pomembna, ker pomeni, da je mladostnik manj časa izpostavljen psihični ali fizični zlorabi. 
Vseeno pa je hitro odkritje nasilja v družini tudi izjemno zahtevno, ker so znaki tega nasilja 
pogosto dobro skriti. Osebje gimnazije je v stiku z mladostnikom le v času učnih ur, pogosto 
pa se ne zavedajo, kakšna je družinska situacija dijaka ali dijakinje. Na tem področju je 
pomembna predvsem svetovalna služba, ki v primeru težav kontaktira starše.  

Več o duševnih stiskah v povezavi s spolom sem napisala v kvantitativnem delu raziskave. 

Spolna identiteta in spolna usmerjenost 
V času adolescence mladostniki vse bolj tudi spoznavajo svoje telo in so pozorni na 
spremembe, ki se dogajajo. Vse bolj se zavedajo tudi odnosa, ki ga imajo do svojega telesa, 
ter razmišljajo tudi o svojem spolu, spolni usmerjenosti ter spolni identiteti. Komponenta 
spolnih vlog je ena glavnih razvojnih mejnikov v času adolescence ter se dotika seksualne 
usmerjenosti ter seksualne identitete (Huston, 1983, v Huffaker in Calvert, 2005).  

Mladostniki se v tem obdobju vključujejo tudi v romantična razmerja, skozi katere testirajo in 
spoznavajo svojo seksualno usmerjenost. Potrebno je omeniti, da je spolna usmerjenost 
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pravzaprav spekter. Vsi ljudje se tako nahajamo na neki točki tega spektra. Na eni strani se 
nahaja homoseksualna usmerjenost, torej spolna usmerjenost ljudi, ki jih primarno spolno 
privlačijo ljudje istega spola. Na sredini se nahaja biseksualnost, s katero se istovetijo ljudje, 
ki jih spolno privlačijo ljudje obeh spolov. Na nasprotni strani homoseksualnosti pa najdemo 
heteroseksualno usmerjenost, torej spolno privlačnost do nasprotnega spola. Poznamo pa tudi 
aseksualnost, ki je pravzaprav ne moremo uvrstiti na spekter, saj so aseksualci ljudje, ki ne 
čutijo spolne privlačnosti do nobenega spola.  

Nekateri ljudje svoje spolne identitete ali seksualne usmerjenosti ne poimenujejo. Obstajajo 
ljudje, ki so nebinarni in svoje spolne identitete ne želijo identificirati v okviru binarnega 
spolnega sistema. Vso 'predalčkanje' ljudi pod določene oznake, še posebej v primeru spolne 
identitete ali seksualne usmerjenosti, je nasilje.  

Mladostniki tako v adolescenci intenzivneje na tem spektru iščejo tudi sebe in svoje 
preference. Študije kažejo, da se seksualna orientacija razvije že dokaj zgodaj ter da tako 
homoseksualno kot tudi heteroseksualno usmerjeni ljudje razvijejo simpatije in izkusijo 
zaljubljenost že okoli 10. leta (Ryan, 2009). Še več, C. Ryan in Diaz (2005, v Wilber, Ryan in 
Marksamer, 2006) v svoji raziskavi navajata ugotovitev, da se homoseksualci in biseksualci 
svoje spolne usmerjenosti zavedajo že preden postanejo seksualno aktivni, nekateri celo že pri 
5 letih. Vseeno pa se najintenzivneje iskanje in raziskovanje lastne identitete začne v času 
pubertete (Huffaker in Calvert, 2005). 

Dijaki in dijakinje, ki spoznajo, da imajo homoseksualna ali biseksualna nagnjenja, ali pa to 
že vedo, se spopadajo s sprejemanjem tega dejstva ter z odločitvijo, ali, kako in kdaj o tem 
govoriti tudi s svojimi bližnjimi. Včasih je veliko več lezbijk, gejev in biseksualcev o svoji 
seksualni usmerjenosti z drugimi prvič govorilo, ko so že vstopili v odraslo dobo; glavni 
razlogi za to so bili strah pred zavrnitvijo in izrazite negativne reakcije drugih. Dandanes pa je 
na voljo vse več informacij in virov pomoči, povezanih s tematiko LGBTQIA-skupnosti, zato 
je tudi vse več mladostnikov, ki delijo svojo homoseksualno usmerjenost s svojimi najbližjimi 
že v času adolescence (Ryan, 2009).  

Mladostniki, ki se definirajo kot homoseksualci, biseksualci ali aseksualci, se spopadajo s 
tem, kako sprejeti svojo spolno usmerjenost ter kako jo bodo sprejeli ostali, kar je lahko 
precej stresno ter čustveno naporno. Podobna čustva čutijo tudi mladostniki, ki spadajo v 
transspolno ali transseksualno skupnost. Transspolnike in transseksualce lahko pesti 
pomanjkanje kontinuitete identitete ter samospoštovanja, ki je povezano z družbeno 
nesprejetostjo (Takacs, 2009).  

Transspolnost je pozicija ljudi, ki želijo preseči binarno spolno shemo, transseksualnost pa 
označuje osebe, ki želijo prilagoditi svoj biološki spol, ker svoje telo dojemajo kot neskladno 
s svojim razumevanjem sebe oziroma svojega spola (Kovač Šebart in Kuhar, 2009). Teh dveh 
pojmov zato ne smemo mešati, saj predstavljata oziroma označujeta dve različni skupini ljudi. 
Sta pa obe poziciji za mladostnika, ki se z eno izmed teh identificira, lahko vir neprijetnih 
občutkov  na poti sprejemanja sebe oziroma svojega spola in tudi v procesu seznanjanja 
svojih najbližjih s svojo spolno identiteto.  

Fizične značilnosti, bolj natančno spol, biološki spol, rasa in starost, imajo izjemno velik vpliv 
na samodefinicijo in prezentacijo sebe svojemu okolju in ljudem, ki nas obkrožajo (Huffaker 
in Calvert, 2005). Ker je mladostnikom v času pubertete mnenje vrstnikov in okolice zelo 
pomembno, je razumljivo, da o svojem izgledu in telesu veliko razmišljajo. Glede na to, da v 
tem obdobju razvijajo svojo identiteto, v skladu s tem razvijajo tudi svoje preference glede 
svojega izgleda in izražanja. Če se dijakinja ali dijak odloči izražati svojo spolno identiteto, ki 
ni enaka kot njegov ali njen biološki spol, lahko to izzove negativen odziv okolice, družine, 
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učiteljev, sošolk, sošolcev ali družbe nasploh. Tovrstni negativni odzivi vplivajo tudi na 
mladostnikovo duševno stanje.  

LGBTQ+ mladostniki, ki se odločijo o svoji spolni identiteti ali privlačnosti govoriti z 
družino ali bližnjimi, tvegajo, da jih bodo le-ti zavrnili. To je velik vir stresa v 
mladostnikovem življenju, zato jih veliko o tem tudi ne želi govoriti, saj na ta način obdržijo 
sebi pomembne ljudi. Vendar skrivanje tako pomembnih delov lastne identitete ne vodi v 
srečno, aktivno in polno uživanje življenja ter lahko vodi k duševni stiski. Seveda pa tudi 
negativen odziv s strani družine ali prijateljev na mladostnika  deluje izjemno negativno.  

C. Ryan (2009) ugotavlja, da LGBTQ+ mladostniki, ki so jih starši ali skrbniki zavrnili, zelo 
pogosto razvijejo duševne stiske, ko stopijo v obdobje zgodnje odraslosti. Prav tako so tudi 
fizično manj zdravi, imajo več težav z zlorabo drog, se počutijo bolj brezupno ter veliko manj 
pogosto uporabljajo zaščito pred virusom HIV ali drugimi spolno prenosljivimi boleznimi kot 
mladostniki LGBTQIA, ki so jih starši sprejeli. Tisti mladostniki, ki so jih starši zavrnili, so 
osemkrat bolj podvrženi poskusu samomora, šestkrat bolj podvrženi depresiji, trikrat bolj 
podvrženi uporabi prepovedanih substanc ter trikrat bolj podvrženi okužbi z virusom HIV ali 
kakšno drugo spolno prenosljivo boleznijo (prav tam, str. 4). Mladostniki, ki s stani staršev ali 
skrbnikov niso sprejeti, so torej podvrženi tako duševnim stiskam, kot tudi spolno 
prenosljivim boleznim. Za te mladostnike je še posebej pomembno, da si podporni sistem 
poiščejo drugje ter da so vključeni v odnose, v katerih počutijo sprejete in varne.  

Diskriminacija, ki so je deležni od družbe, lahko v veliki meri vpliva na njihovo duševno 
zdravje, še posebej, če okoli sebe nimajo nikogar, ki bi jim nudil ljubezen in emocionalno 
podporo. Ti mladostniki lahko šolo doživljajo kot prostor, kjer je diskriminacija na podlagi 
spola in tudi spolne usmerjenosti prisotna in očitna. Šola pa bi morala zanje predstavljati 
okolje, kjer se počutijo varne in sprejete. Vendar še zdaleč ni tako, saj študija o vsakdanjem 
življenju LGBT mladih v Sloveniji kaže, da je več kot 40 % gejev navajalo svoje sošolce in 
sošolke kot storilce nasilnih homofobnih dejanj (Rener, 2009). 

Šolsko okolje bi lahko opisali kot heteronormativni prostor, kjer velik del homoseksualcev 
prikriva svojo spolno identiteto (Maljevac in Magić, 2009). Še vedno živimo v izrazito 
heteronormativni družbi, kjer veliko ljudi ne sprejema pripadnikov LGBTQIA. Trdimo lahko, 
da te ljudje izvajajo vse poklice, med njimi so tudi ljudje, ki delajo na srednjih šolah. V 
raziskavi Sears (1992, v Ballantine in Spade, 2008) je navedena ugotovitev, da sta dve tretjini 
svetovalk in svetovalcev negativno nastrojeni proti istospolno usmerjenim dijakom in 
dijakinjam ter da 25 % svetovalnega osebja meni, da so dobro usposobljeni za svetovanje in 
pomoč istospolno usmerjenim mladostnikom.  

Svetovalni delavci naj bi bili sposobni nuditi pomoč vsem dijakom in dijakinjam, ne glede na 
osebne predsodke. Jasno izražanje slabega mnenja o skupnosti LGBTQIA seveda v šoli ni 
dovoljeno, prav tako naj zaposleni ne bi delali razlik med dijaki in dijakinjami glede na 
spolno usmerjenost ali spolno identifikacijo. Prav zato se zdi najlažje, če šola ne zavzame 
jasnega stališča o tej skupnosti.  

Vendar kultura molka dijakom in dijakinjam, ki se poistovetijo s katero koli oznako 
LGBTQIA, ne zagotavlja prijaznega ali varnega šolskega okolja. Nasprotno, promovira molk 
ter miselnost, da se o tem v družbi ne govori. Pa vendar to ne drži, saj posameznikova celotna 
identiteta zajema tudi spolno usmerjenost in spolno identifikacijo. Oseba ne sme biti 
reducirana samo na ti dve poziciji, saj to ne bi prikazalo jasne slike o tem, kdo določen 
posameznik je, vseeno pa tudi ignoriranje ali skrivanje teh dveh potez identitete ne bi 
omogočali osebi, da se odprto izraža in živi res polno življenje. Podobno trdi tudi T. Rener 
(2009), ki pravi, da šolski molk o homoseksualnosti ni nevtralno dejanje ali spontana 



 

22 
 

odločitev, da se o nekaterih rečeh pač ne bo govorilo, temveč prej sodi k homofobiji in 
zatiranju. 

Če mladostnika obkrožajo ljudje, ki imajo do LGBTQIA negativno mnenje ali pa o obstoju te 
skupine preprosto molčijo, lahko to v dijaku ali dijakinji, ki se identificira kot del te skupine, 
izzove občutek, da je to nezaželeno in nesprejemljivo. Na dolgi rok neodobravanje 
pomembnih ljudi in okolja, v katerega je mladostnik vpet, lahko negativno vpliva tudi na 
njegovo duševno zdravje.  

 

ŠOLSKA SVETOVALNA SLUŽBA 
Svetovalni delavci se ukvarjajo z reševanjem pedagoških, psiholoških ter socialnih vprašanj 
znotraj šole ter pomagajo ter sodelujejo z vsemi možnimi udeleženci v šoli na področju tako 
vsakdanjega življenja kot tudi dela na šoli (Mrvar Gregorčič in Mažgon, 2016). 

Delo svetovalne službe 
Šolska svetovalna služba je pomemben del šole, ker skrbi za to, da lahko šola deluje.  
Svetovalni delavci in delavke se tako pri svojem delu srečajo z nemalo administrativnega 
dela. Čeprav je ta vidik dela pomemben, pa je z vidika prepoznavanja in dela z dijaki z 
duševnimi stiskami postranskega pomena. Pod administrativna dela štejemo tudi delo s 
pogodbami in statusi dijakov. Tu je v povezavi z duševnimi stiskami potrebno omeniti 
pedagoške pogodbe, ki mladostnikom s težavami na področju mentalnega zdravja pomagajo 
ostati v procesu izobraževanja. Čeprav je administrativno delo nujno potrebno za to, da šola 
lahko normalno deluje, pa vzame veliko časa, kar svetovalnim delavcem pogosto otežuje 
opravljati delo pedagoške narave. Čas, ki ga šolska svetovalna služba porabi z dokumenti, je 
čas, ko je ločena od dijakov, dijakinj in osebja šole.  

Če administrativno delo okupira večino delovnega časa svetovalnega delavca, trpijo dijaki in 
dijakinje, ki potrebujejo pomoč šolske svetovalne službe. Svetovalni delavec je v veliki meri 
zadolžen za svetovanje staršem, mladostnikom ter delavcem na šoli. To je pomembna naloga, 
saj da svetovalnemu delavcu vlogo zaupnika vsem na šoli. Svetovalni delavec deluje kot 
lepilo, ki drži šolo skupaj. Je mediator med starši in učitelji, med dijaki in dijakinjami, med 
vodstvom šole ter drugimi zaposlenimi ter med osebjem gimnazije ter zunanjimi delavci. Na 
žalost pa je svetovalni delavec pogosto le servisna služba slabi organizaciji dela (Šmit, 1997).  

Položaj svetovalnega delavca na šoli je v veliki meri odvisen od vodstva šole. Vodstvo, ki se 
zaveda pomembnosti šolske svetovalne službe, je bolj poslušno tudi za potrebe svetovalnih 
delavcev ter je pripravljeno prisluhniti nasvetom, kritikam ter predlogom za izboljšanje 
organizacije dela. Vodstvo, ki šolsko svetovalno službo jemlje kot organ šole, ki pač mora 
obstajati, vendar nima kakšne pomembne funkcije, s svetovalnimi delavci tudi ne bo 
pripravljeno sodelovati. Dejstvo je, da na koncu zaradi tega največ izgubijo dijaki ter 
dijakinje, zlasti tisti, ki potrebujejo pomoč, pa je zaradi slabih odnosov med vodstvom in 
šolsko svetovalno službo ne prejmejo.  

Svetovalno delo 
V procesu svetovanja se svetovalni delavci osredotočajo predvsem na trenutno stanje v 
življenju posameznika, torej jih zanima, kako rešiti problem tukaj in sedaj, ter v ospredje 
postavljajo prepoznavanje aktualnih življenjskih nalog, ki jih mora mladostnik rešiti 
(Plajnšek, 2004).  



 

23 
 

Šolska svetovalna služba ter svetovanje, ki ga nudi je pomembno tudi zato, ker je 
profesionalna psihološka pomoč mnogim nedostopna. Obiskovanje psihologa in vključenost v 
proces psihoterapije je velik finančni zalogaj, ki si ga veliko družin ne more privoščiti. Prav 
tako so čakalne vrste za sprejem v institucije psihološke pomoči dolge ter so tudi ob sprejemu 
postavljene časovne omejitve prejemanja te oblike pomoči. 

Svetovalna služba tako lahko brez plačila nudi dijakom, dijakinjam in staršem informacije o 
različnih oblikah pomoči. S pomočjo svetovalnih delavcev lahko družine najdejo obliko 
pomoči, ki jim najbolj ustreza tako finančno kot tudi po načinu dela. Starši ter mladostniki 
pogosto tudi niso seznanjeni z možnostmi pomoči, predvsem nimajo informacij o različnih 
organizacijah ali pa alternativnih oblikah pomoči. Svetovalni delavci imajo na tem področju 
več znanja ter povezav z zunanjimi sodelavci. Ovire pri iskanju pomoči lahko predstavljajo 
tudi pomanjkanje možnosti transportacije, finančne prepreke, pomanjkanje strokovnjakov za 
duševne stiske ter stigme, povezane z mentalnimi boleznimi (Committee on School Helath, 
2004).  

Svetovalna služba in sodelovanje 
Svetovalni delavci morajo znati uskladiti pričakovanja mladostnika, staršev ter učiteljev. 
Sodelovanje je lahko precej oteženo, ker vsi vpleteni vstopijo v proces svetovanja z različnimi 
prepričanji in pričakovanji, poleg tega pa so možna tudi nesoglasja. Slednje dokazuje tudi 
slovenska raziskava (Šteh in Mrvar, 2011), ki navaja ugotovitev, da je le polovica staršev 
(49,8 %) menila,  da učitelji znajo tako izobraževati kot tudi vzgajati. Učitelji, starši in 
svetovalni delavci so dvomili v kompetentnost drug drugega. 

Slednje ugotovitve ne vodijo v uspešno sodelovanje, temveč v konflikt. Svetovalni delavec 
mora delati na tem, da si vpleteni v proces pomoči zaupajo, da verjamejo v dejstvo, da se vsi 
trudijo mladostniku pomagati. Šolska svetovalna služba pomaga sklepati kompromise ter daje 
prostor mladostniku, da izrazi svoje želje, pričakovanja in cilje. Mladostnik sebe najbolje 
pozna, ve, kaj mu ustreza ter kakšne oblike pomoči nanj ne delujejo dobro. Pomembno je 
dijaku in dijakinji dati občutek kontrole, saj gre vendarle za njihovo življenje. Prav zato 
svetovalni delavci morajo pustiti, da mladostnik tudi sprejema končne odločitve. Ena izmed 
glavnih nalog v času adolescence je namreč oblikovanje sposobnosti odločanja, kar vključuje 
lastno mnenje, sposobnost abstrakcije ter sposobnost integracije misli in čutenja (Doblehar, 
2009). 

Pri tej odločitvi šolska svetovalna služba pomaga z nasveti, informacijami ter z vlogo 
mediatorja med mladostnikom in vsem drugim, vključenim v proces svetovanja. Vsak 
mladostnik je edinstven, zato je potrebno v procesu pomoči spoznati, kdo sploh je, kakšne so 
njegove lastnosti in kakšno okolje ga obkroža. To lahko naredimo le tako, da ga res 
poskušamo spoznati. Zato je dijaka ali dijakinjo potrebno vključiti v proces svetovanja, jih 
opolnomočiti ter omogočiti odnos, ki jim bo dovoljeval aktivno sodelovanje. Učinkovita 
psihološka pomoč za mladostnike je pomembna tako z razvojnega vidika posameznika kot 
tudi iz njegove subjektivne dobrobiti (Savi Cakar in Savi, 2014).  

Sodelovanje lahko otežuje tudi pomanjkanje motivacije s strani staršev. Starši so namreč v 
različni meri zainteresirani za otrokovo življenje, še posebej na področju šolanja. Na splošno  
starši, ki prihajajo iz srednjega ali višjega razreda, kažejo višjo stopnjo interesa za 
izobraževanje otrok ter svojim otrokom na splošno posvetijo več časa in pozornosti, kar 
močno vpliva na njihovo socializacijo, počutje ter tudi akademske dosežke (Haralambos in 
Holborn, 2005). Svetovalni delavec v teh primerih poskuša spodbuditi starše k sodelovanju ter 
jim poskuša pomagati razumeti, kako pomembna je njihova vključenost v življenje 
mladostnika. Vseeno pa je pomembno, da se vsi vključeni v svetovalni proces zavedajo, da 
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svetovalni delavec dela z učenci, s starši ter z učitelji in ne zanje (Šmit, 1997). Tako trud, da 
bi komunikacija potekala uspešno, ni le na plečih šolske svetovalne službe, temveč vseh 
vpletenih. Ključno je, da šolski svetovalni delavci, posamezniki in institucije v skupnosti 
vzpostavljajo medsebojno zaupanje, spodbujajo kulturo dialoga, poslušanja, dogovarjanja o 
ciljih in nalogah sodelovanja ter spoštovanja kompetentnosti vseh udeleženih (Mrvar 
Gregorčič in Mažgon, 2016). 

Delo z duševnimi stiskami 
Delo z duševnimi stiskami mladostnikov je lahko čustveno zahtevno tudi za svetovalnega 
delavca. Svetovalno delo zahteva, da klientu nudimo oporo, da ga opolnomočimo. Uporabnik 
namreč k šolski svetovalni službi pride po pomoč. To pa od svetovalnega delavca zahteva, da 
v mladostnika vloži veliko energije, pa ne samo v dijaka ali dijakinjo, temveč tudi v vse 
druge, ki sodelujejo v procesu pomoči. Igranje vloge lepila med udeleženimi od svetovalnega 
delavca zahteva precej potrpežljivosti, razumevanja in empatije. V procesu svetovanja tako 
občasno tudi svetovalni delavec potrebuje pomoč; najpogosteje v obliki supervizije.  S 
pomočjo refleksije svetovalnih delavcev o načinih vzpostavljanja in vzdrževanja stika, odnosa 
in sodelovanja z uporabniki ter institucijami lahko izboljšajo ter dopolnjujejo svoje delo 
(Mrvar Gregorčič in Mažgon, 2016). 

Eno od najpomembnejših vodil, ki se jih svetovalni delavec mora držati pri delu z 
mladostniki, je to, da vsakega dijaka ali dijakinjo obravnava kot edinstvenega posameznika 
oziroma posameznico. Recepta za univerzalno obliko pomoči ni, to pa zato, ker smo si ljudje 
precej različni, zato tudi obstaja ogromno različnih oblik pomoči; ker se ljudje razlikujemo 
tudi v tem, kako se nanje odzivamo. Svetovalni delavec mora zato naprej mladostnika 
spoznati, da bi lahko našel tisto obliko pomoči, ki bi bila najoptimalnejša prav zanj oziroma 
zanjo. Oblikovati moramo čim jasnejšo sliko o posamezniku, pri čemer upoštevamo bio-
fizične, temperamentne lastnosti, krožnost procesov vplivanja med posameznimi sistemi, 
razvojne značilnosti mladostnika, kulturo šole in širšega socialnega okolja, mladostnikovo 
doživljanje sebe in svojega vedenja, individualnost mladostnikovih načrtov in vzorcev 
spoprijemanja s težavami, značilnosti osebja gimnazije, s katerimi je dijak ali dijakinja v 
stiku, življenjski stil in interesna področja (Plajnšek, 2004).  

Za svetovalne delavce je pomembno, da so pozorni na kontekst težav. Posameznika moramo 
razumeti kot skupek vplivov različnih dejavnikov. Mladostniku lahko bolje pomagamo, če 
poskušamo izvedeti čim več o njegovem okolju, osebnostnih lastnosti, bioloških značilnosti in 
družbenem okolju. Razumeti kontekst pravzaprav pomeni, da z mladostnikom oblikujemo 
pristen odnos, se naslonimo na vse možne vire podatkov, skrbno opazujemo situacije, odnose 
in emocionalne odzive ter jih razumemo v kontekstu, v katerem se dogajajo, se vprašamo, kaj 
je za koga problem, ter prisluhnemo mladostniku in vsem, ki so z njim povezani (Kobolt, 
2011). 

Svetovalni delavci v šoli pokrivajo tista področja, kjer se težave mladostnikov kažejo kot 
primanjkljaji na vzgojnem in socializacijskem področju (Šmit, 1997). Delo na teh področjih 
zahteva čas in tudi poznavanje dijakov ter dijakinj. 

Šolska svetovalna služba v primeru duševnih stisk dijakov in dijakinj skrbi tudi za to, da 
mladostnik prejema pomoč, vendar poleg tega tudi pomaga, da ostane v izobraževalnem 
procesu, torej v šoli. Pomembno je, da na otroka, ki je čustveno prizadet zaradi drugih 
dejavnikov, ki niso vezani na šolo,  ne prizadene še neuspeh v šoli. Na čustveno prizadetost 
namreč vplivajo neugodni dejavniki, ki jim je mladostnik izpostavljen, več jih je, večja je 
ogroženost (Mikuš Kos, 1991). To, da se mladostnik kljub duševni stiski še vedno izobražuje, 
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lahko deluje kot varovalni dejavnik. S tem, da  obiskuje šolo, ostane vpet v samo dogajanje na 
šoli, v vrstniško skupino in izobraževalni proces. 

Prepoznavanje duševnih stisk s strani svetovalnih delavcev 
Znamenja duševnih stisk se razlikujejo glede na vrsto čustvenih motenj ter tudi glede na 
vsakega otroka posebej. Skupni znaki večine stisk so tesnoba, bojazen in strah, ki omejujejo 
otrokovo motivacijo, aktivnosti in misli (Mikuš Kos, 1991). Vsekakor velja, da se mladostniki 
v stiski obnašajo drugače kot v času pred stisko. Te razlike v počutju in vedenju so lahko 
majhne ter jih zato še težje opazimo. Mladostništvo je nasploh obdobje, ko otrok išče več 
samote, je že tako nagnjen k vedenju, s katerim kljubuje staršem in avtoriteti, ter so možne 
tudi spremembe v posameznikovih karakteristikah. Vse omenjeno zato ni vedno znak duševne 
stiske, temveč je lahko naraven produkt odraščanja.  

Ena glavnih značilnosti duševnih stisk je, da so, če posameznik ne poišče pomoči, lahko 
dolgotrajne. To jih loči od kratkotrajnih čustvenih nihanj, ki so pogosta v času pubertete. 
Vendar to pomeni, da lahko trajajo kar nekaj časa, preden opazimo, da ima mladostnik resne 
čustvene težave. 

Učitelji, razredniki, vrstniki ter starši so tisti, ki lahko najhitreje prepoznajo duševne stiske 
dijaka ali dijakinje, to pa zato, ker mladostnika najbolj poznajo ter z njim ali njo preživljajo 
največ časa. Svetovalni delavec pogosto ni tisti, ki prvi opazi duševno stisko mladostnika, ker 
med na primer 500 dijaki dobro pozna le tiste, s katerimi je že v stiku, torej tiste, ki šolsko 
svetovalno službo redno obiskujejo. Redni obiskovalci pa so najpogosteje dijaki in dijakinje, 
katerih težave so že znane oziroma že prejemajo pomoč.  

Če želimo duševno stisko prepoznati, je potrebno, da imamo o tej tematiki nekaj znanja. 
Svetovalni delavci to znanje pridobijo med študijem, medtem ko učitelji, razredniki ter starši 
tega znanja pogosto nimajo ali ga imajo premalo, da bi lahko prepoznali duševne stiske.  

N. Šmit (1997) izpostavlja, da je preventivno delo svetovalnega delavca usmerjeno na: 

• primarno prevencijo, ki je sestavljena iz organizacije različnih dejavnosti, vodenja 
skupinske aktivnosti ter pripravljanja aktualne vsebine za aktivno izrabo prostega 
časa; 

• sekundarno prevencijo, pri kateri je usmerjen na rizično populacijo otrok, ki imajo več 
možnosti, da razvijejo čustveno motnjo; 

• in terciarno prevencijo, ki je usmerjena na otroke, ki že imajo duševne stiske. 
 

T. Pušnik (2002) meni, da je poti za preventivno delovanje moč iskati predvsem v čustveni 
podpori mladostnika. Tiste dijakinje in dijaki, ki imajo znotraj družine in z vrstniki pozitivne 
in tople odnose, se lahko konstruktivno dokazujejo, ne da bi jih storilnostne zahteve 
preplavile, ter so opremljeni z varovalnimi dejavniki. To kaže na dejstvo, da lahko svetovalni 
delavci preventivno delujejo predvsem pri tistih mladostnikih, ki čustvene opore nimajo 
oziroma je le-ta pomanjkljiva. To so lahko dijaki in dijakinje, ki izhajajo iz težavnih 
družinskih razmer ali pa so izključeni iz vrstniških skupin. Prav tem mladostnikom namreč 
najpogosteje manjka čustvene bližine, ki je v času adolescence ključna za zdrav razvoj. 

V preventivo pred duševnimi težavami je smotrno vlagati, ker težave v duševnem zdravju 
same po sebi znižujejo posameznikovo kvaliteto življenja ne samo v dobi adolescence, 
temveč tudi kasneje (Jeriček Klanšček idr., 2018).  
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V času adolescence se mladostniki srečujejo tudi s težavami v samopodobi, kar lahko pripelje 
do duševnih težav. Prav zdrav odnos do sebe in svojega telesa je namreč v tem razvojnem 
obdobju pred največjo preizkušnjo. Mladostniki v procesu spoznavanja sebe ter iskanja 
svojega mesta v različnih tipih odnosov potrebujejo podporo pomembnih drugih. Na ta način 
lahko sebe vrednotijo kot vredne ljubezni, sreče in polnega življenja. Zadovoljstvo s sabo in 
tudi občutek, da je življenje smiselno, mladostniku omogočata, da izbere zdrav način 
spopadanja z neprijetnimi občutki, pri tem pa mu v prvi vrsti pomagajo družina, vrstniki in 
nenazadnje tudi šola (Pušnik, 2002). 

Študija M. Fazel, J. Garcia in Stein (2016) je pokazala, da so zaradi možnosti pogovora s 
strokovnjakom na šoli dijaki in dijakinje lahko izrazili svoje probleme in se počutili manj 
osamljene. Že samo dejstvo, da šolska svetovalna služba na šoli obstaja ter je namenjena 
pomoči mladostnikom, lahko pozitivno vpliva na njihovo pripravljenost govoriti o morebitnih 
težavah, še posebej, če nimajo možnosti pogovora o le-teh z vrstniki, družino ali učitelji. 

RAZLIČNI NAČINI DELA 
Vsi svetovalni delavci imajo svoj lastni način dela. Vsi opravljajo delo glede na lastne 
izkušnje, vrednote in osebna prepričanja. Gradnja profesionalne identitete svetovalnega 
delavca je proces, ki se začne z izobraževanjem, nadaljuje s praktičnim delom in se nadaljuje 
skozi vso kariero (Brott in Myers, 1999). Veliko je odvisno tudi od šole, na kateri je 
svetovalni delavec zaposlen, od tega, kako visoka je pripravljenost za sodelovanje med 
zaposlenimi, in glede na mnenje zaposlenih o šolski svetovalni službi ter pomembnosti le-te. 

Stik 
Zaposleni ter mladostniki šolske svetovalne službe ne bodo poznali ter tam tudi ne bodo iskali 
pomoči, če se svetovalni delavci ne trudijo, da bi zavzeli vidno pozicijo na šoli. To pomeni, 
da vložijo trud v ozaveščanje dijakinj in dijakov, čemu je šolska svetovalna služba namenjena, 
kje jo lahko najdejo ter kaj od nje lahko pričakujejo. Povezati se je potrebno tudi z drugimi 
zaposlenimi na šoli, tako da le-ti vedo, da je svetovalni delavec lahko v pomoč tudi njim, ne le 
mladostnikom. Ključen je stik.  

Da bi lahko svetovalni delavci na šoli imeli vpliv, je potrebno z zaposlenimi in mladostniki 
komunicirati. Vendar je pomembna tudi vrsta komunikacije. Tu je smiselno omeniti osebnost 
svetovalnega pedagoga. Če je le-ta prijazen, komunikativen, strokoven, samozavesten in 
vreden zaupanja, je tudi bolj verjetno, da ga bodo zaposleni in dijaki sprejeli. 

Profesionalna identiteta svetovalnega delavca ima velik vpliv na njegovo delo z dijaki in 
dijakinjami (Brott in Myers, 1999). Pomembna je zlasti lastna angažiranost in motivacija 
šolske svetovalne službe, da igra aktivno vlogo na šoli in v življenjih dijakov in dijakinj. 
Svetovalni delavci, ki niso pripravljeni vložiti tega truda, tudi ne morejo izkoristiti celotnega 
potenciala svetovalne službe ter svoje delo omejijo na tiste opravke, ki ne zahtevajo 
komunikacije z mladostniki ali drugimi zaposleni, torej predvsem na administrativno delo. 
Le-to pa predstavlja le kanček tega, čemur je šolska svetovalna služba pravzaprav namenjena. 
Šolski svetovalni delavci so primarno namenjeni temu, kar vsebuje že sam naziv  
svetovanju. Svetovanje pa je nemogoče opravljati brez kontakta. 

Delo s stiskami 
Prositi za pomoč je eden najtežjih korakov, čeprav je tudi eden najpomembnejših. Dijaki in 
dijakinje, ki šolske svetovalne službe ne poznajo dobro, ji tudi ne zaupajo, zato ne pridejo po 
pomoč. Ko se pojavi duševna stiska, jih k svetovalnim delavcem napotijo drugi- bodisi starši, 
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profesorji ali sošolci, sošolke. V tem primeru ima svetovalni delavec priložnost, da se z 
mladostnikom preko procesa pomoči poveže in zgradi zaupanje.  

Svetovalni delavec je pri delu z dijaki z duševnimi stiskami v težkem položaju, saj mora 
uravnavati pričakovanja in želje staršev, mladostnika, učiteljev, razrednika in šole same. Ob 
vsem tem pa se mora posvečati tudi drugim obveznostim svojega dela, saj delo z dijaki z  
duševnimi stiskami ni vse, kar počne. Usklajevanje pričakovanj in ciljev vseh, vključenih v 
proces svetovanja, je nujno, saj bodo le tako vsi vpleteni lahko sodelovali in se trudili doseči 
enak cilj. Ta cilj se poleg metod in načrta pomoči določi že na začetku svetovanja. Glavno 
vodilo šolskega svetovalnega delavca mora biti poiskati optimalno obliko pomoči za 
mladostnika. Različni ljudje zahtevajo različne pristope in načine obravnave glede na svoje 
specifične potrebe oziroma življenjske okoliščine (Razpotnik, 2014). 

Odnos 
Svetovalni delavci morajo z mladostniki vzpostaviti odnos. Le-ta je temelj svetovalnega dela. 
Med mladostnikom in svetovalnim delavcem, ki spleteta dober odnos, vladajo zaupanje, 
spoštovanje, sočutje in odprta komunikacija. V svetovalnem procesu se mora mladostnik 
počutiti varnega, ker se bo le tako odprl ter iskreno delil svoja čustva. Kontakt v procesu 
svetovanja je tisti, ki priskrbi varnost, da se lahko uporabnik odpove obrambnim 
mehanizmom, prične čutiti, se spominjati ter integrirati vse, kar je in kar lahko postane 
(Erksine idr., 1999). 

Ljudje težko govorimo o svojih čustvih s svojimi najbližjimi, kaj šele z ljudmi, ki jih ne 
poznamo, v tem primeru s svetovalnimi delavci. Prav zato mora svetovalni delavec ustvariti 
prostor, kjer se bo dijak počutil sproščenega, varnega in razumljenega. Občutiti mora, da mu 
svetovalec nudi oporo. To mu bo nato dovoljevalo, da odpre težke teme in govori o situacijah 
ter odnosih, ki so ga zaznamovali. Pomembno je tudi, da se dijak ali dijakinja zaveda, da ga 
ali jo svetovalni delavec ne bo obsojal; ne glede na njegova ali njena dejanja, čustva ali misli. 
Dobiti mora občutek, da bo vse slišano svetovalni delavec obravnaval z razumevanjem, 
sočutjem in empatijo.  

V tem procesu je svetovalec tisti, ki začne interaktivni proces, ga olajšuje in vzdržuje ter na ta 
način oblikuje svetovalni odnos,  v katerem se s klientom sporazumeva s čustveno toplino, 
strpnostjo, s spoštovanjem in z iskrenostjo (Derganc, 2003). Odnos med šolsko svetovalno 
službo, starši, otrokom in zunanjimi sodelavci je tisti, ki bo v veliki meri vplival na končni 
rezultat.  

Delo z dijaki z duševnimi stiskami zahteva pristen odnos med svetovalnim delavcem ter 
mladostnikom. Svetovalec je tisti, ki v razgovoru zagotovi prostor za raziskovanje notranjih 
vsebin ter je odgovoren za vzdrževanje procesa (Čačinovič Vogrinčič, 2000). Prav to od 
svetovalnega delavca zahteva znanje na področju medosebnih odnosov ter psihologije 
mladostnika. Doseči mora, da mu mladostnik lahko zaupa ter da se ob njem počuti varnega, 
poleg tega pa tudi, da je mladostniku preprosto všeč. Odprtost, komunikativnost ter smisel za 
humor so ene od osebnostnih potez, ki ljudi pritegnejo. Te karakteristike opazijo ter jih cenijo 
tudi mladostniki, ki se v stiku s tako osebo tudi lažje sprostijo. Pomembno je torej, da 
svetovalni delavec ostane profesionalen in korekten, ter da vestno opravlja svoje delo, vendar 
pa mora biti odnos pristen. Ni potrebe, da svetovalec skriva svojo osebnost, temveč da se 
zaveda, da v odnos vstopa z namenom, da bi mladostnikom s svojim znanjem pomagal.  

Skozi svetovalni proces poskušamo dati mladostniku občutek samostojnosti, zaupanja vase ter 
v svoje sposobnosti. Poskušamo ga opolnomočiti, mu dati znanje, da se bo lahko s svojo 
stisko soočil. Omenili smo že zaupanje, ki je ena glavnih komponent svetovalnega odnosa. To 
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zaupanje strokovnjaku prinaša odgovornost, da zaščiti pravice mladostnika, mu ponuja 
pomoč, ki jo potrebuje.  

Svetovalni delavec v šoli pomaga mladostnikom, veliko teh je mladoletnih. Zato je 
pomembno, da svetovalni delavec deluje tako, da ne krši zakona, spoštuje želje staršev, ob 
tem pa ščiti tudi dijakove pravice in poskrbi za to, da bo mladostnikovo mnenje slišano in 
spoštovano. Implicira pa tudi odgovornost, da svetovalni delavec prevzame vajeti v gradnji 
odnosa med strokovnjakom in uporabnikom, ki bo optimalno za obojestransko dobro počutje 
ter osebnostni razvoj klienta. Da lahko tak odnos raste ter se razvija, je pomembno, da ga 
svetovalni delavec spremlja ter ga aktivno opazuje, kontrolira ter uravnava.  

Svetovalni delavec 
Delo z duševnimi stiskami je za svetovalnega delavca lahko čustveno naporno. Svetovalni 
delavec v srednji šoli se med delom sooča z različnimi stresorji, zato je pomembno, da je 
sposoben o delu govoriti s supervizorjem, ki mu pomaga govoriti o njegovih težavah pri delu. 
Refleksija dela omogoča realno spremembo v ravnanju, ter vodi do profesionalne rasti 
posameznika (Rupnik Vec, 2006). 

Svetovalni delavec lahko pri svojem delu občutno napreduje ter se profesionalno razvije tako, 
da o svojih dilemah, čustvih in opravljanju dela nasploh govori s supervizorjem. Supervizija 
predstavlja interaktiven proces med supervizantom in supervizorjem, čigar namen je, da 
supervizant odkrije nove vpoglede, načine razmišljanja ter nove postopke v svojem delu 
(Miteva, 2014). Vsi uvidi, do katerih svetovalni delavec pride skozi proces supervizije, vpliva 
na njegovo nadaljnje delo. Tako skozi opravljanje dela ne ponavlja svojih napak ter se iz 
svojih izkušenj zavestno in aktivno uči. 

Pri delu z mladostniki moramo biti pozorni tudi nase in na svoja čustva. M. Klemenčič (2005) 
na primer opozarja, da bolj ko strokovnjak čuti, da ga 'vleče'  v pomoč uporabniku in da je ob 
tem prisotna agonija, večja je verjetnost, da to dela zaradi nekega lastnega notranjega 
konflikta ter želi s tem pomagati sebi, ne pa uporabniku. Svetovalni delavci so zavezani k 
temu, da pomagajo dijakinjam, dijakom, sodelavcem in staršem. V svetovalnem odnosu je 
potrebno imeti jasne meje med tem, kako čutimo, kaj želi mladostnik, kaj želijo drugi vpleteni 
v proces pomoči ter kaj bi bilo v določeni situaciji najbolje za mladostnika. 

Pomoč namreč svetovalni delavec nudi na podlagi želj, ciljev in čustev mladostnika, ne pa 
glede na to, kaj čuti sam. Podaja svoje mnenje in svetuje, vendar brez tega, da bi v odnos 
vlagal tudi svoje osebno prepričanje in vrednote. V procesu socialnopedagoškega dela je 
strokovnjakovo zavedanje lastne ranjenosti tisto, ki omogoči vzpostavitev meje med zasebnim 
in profesionalnim (Klemenčič, 2005).  

Vsi vpleteni v proces svetovanja vstopajo s svojim načinom razmišljanja, z moralo in 
vrednotami, ki pa se lahko drastično razlikujejo od tistih od svetovalnega delavca. Navkljub 
tem razlikam pa so potrebni sodelovanje, medsebojno razumevanje ter potrpežljivost. 
Svetovalni delavec mora nastopiti z določeno mero objektivnosti, kar ne pomeni, da pri 
mladostniku s stisko ne ravna empatično, razumevajoče in s čustveno toplino, temveč 
implicira, da svojim osebnim občutkom ne pusti, da vodijo njegova ravnanja. To doseže s 
samorefleksijo, ki omogoča ozaveščanje emocij in preverjanje njihove funkcionalnosti v 
situaciji ter ozaveščanje predpostavk, na katerih so utemeljene (Rupnik Vec, 2006).  

Na mladostnikov primer je potrebno gledati s strokovnega vidika, to namreč svetovalnega 
delavca tudi razlikuje od mladostnikovih staršev ter drugih bližnjih. Dejstvo, da je na primer 
sposoben pogledati z bolj objektivnega vidika, ki ni zamegljen s čustvi do dijaka ali dijakinje, 
je lahko velika prednost ter ponudi rešitve in razumevanje situacije, ki ga drugače ne bi imeli.  
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Svetovalni delavci v primeru duševnih stisk nudijo predvsem informacije o različnih oblikah 
pomoči, usklajujejo mladostnikovo šolsko delo z njegovimi zmožnostmi, nudijo podporo tako 
dijaku kot tudi staršem ter jim pomagajo izbrati pot mladostnikovega okrevanja. Strokovnjak 
ne daje končnih rešitev, njegovo delo je to, da uporabnika usmerja, da sam najde rešitev 
svojih težav, odgovor na vprašanje in podobno (Miteva, 2014). Svetovalni delavec tako ne 
odloča, kaj je prava pot, temveč svetuje. Glede na to, da gre za mladostnike, se tudi od njih 
lahko pričakuje, da povsem aktivno sodelujejo v procesu svetovanja, podajo svoje mnenje, 
izrazijo svoje želje ter prevzamejo del odgovornosti pri oblikovanju načrta pomoči.  

Načini grajenja odnosov se razlikujejo glede na svetovalnega delavca, mladostnika in 
situacije. Svetovalni delavci različno pristopajo k dijakom in dijakinjam, vendar velja, da je 
uspešen tak odnos, ki temelji na obojestranskem spoštovanju, razumevanju, odprti 
komunikaciji in zaupnosti. To je možno doseči tako, da smo kot svetovalni delavci odprti, 
komunikativni, iniciativni, poslušni in empatični. Delovati je potrebno s čustveno toplino in z 
iskrenostjo. V grajenje odnosa spada tudi smisel za humor in zainteresiranost za 
mladostnikovo življenje, njegove hobije, cilje in želje. Potrebna je tudi doslednost v tem, kaj 
pričakujemo od mladostnika.  

Bližina in oddaljenost 
Svetovalno delo od strokovnjaka zahteva veliko mero aktivnosti, potrpežljivosti, usklajevanja 
in organiziranosti. Svetovalni delavec pa v svoje delo vnese tudi sebe; svojo angažiranost, 
čustva, vrednote in prepričanja. S tovrstnim delom pride določena odgovornost, ne le do 
mladostnika, temveč tudi do sebe. Ob prepoznavanju in razumevanju prepletanja vseh vidnih 
in nevidnih procesov, ki se dogajajo znotraj odnosa, mora strokovni delavec razumeti tudi 
sebe in meje svojega delovanja (Martinšek, 2012). Razdajanje lahko vodi do izgorelosti, kar 
pa negativno vpliva tako na svetovalnega delavca kot tudi na vse vpletene v proces 
svetovanja. Za to, da svetovalni delavec nudi svoje znanje in kompetence, mora biti tega tudi 
čustveno sposoben. Ne smemo pozabiti na svojo dobrobit ter čustva. 

Prav zato je potrebno imeti možnost pogovora s supervizorjem. Strokovnjak se skozi poklicno 
refleksijo zaveda lastnega načina delovanja ter prepoznava lastno nezavedno (Klemenčič, 
2005). Brez tega, da se svetovalni delavec zaveda svojih notranjih vsebin ne moremo 
pričakovati, da bo sposoben na odnos z mladostnikom gledati objektivno. Svetovalec ni le 
strokovnjak, pač pa tudi osebnost z vsemi svojimi značilnostmi, potrebami in obrambami 
(Kristančič, 1995, v Derganc, 2003). 

To, da svetovalni delavec odnos z dijakom ali dijakinjo lahko opazuje, analizira in aktivno 
spremlja, je njegova profesionalna odgovornost. S to analizo ter preučevanjem odnosa je 
namreč možno, da svetovalni delavec razmišlja o svoji poziciji na spektru med bližino in 
oddaljenostjo. Tako tudi lažje zavzame položaj, na katerem se počuti dobro. Ta pozicija je 
subjektivna, razlikuje se med svetovalci. Prav tako ne obstaja neka optimalna točka na tem 
kontinuumu, ki bi jo lahko definirali. Za svetovalnega delavca je najbolje, da se pozicionira 
tam, kjer lahko svoje delo opravlja odgovorno, premišljeno in iskreno. 

Svetovalni delavec se v odnosu drži dovolj velike oddaljenosti, da se dijak še vedno lahko 
odpre, ima občutek varnosti in razumevanja, vendar pa še vedno obstaja prostor med 
svetovalnim delavcem in mladostnikom. Ta prostor omogoča, da se ne zlijeta, temveč ostaja 
meja med čustvi in potrebami mladostnika ter čustvi in potrebami svetovalnega delavca jasno 
definirana. Oba morata biti sposobna prepoznavati svoja in tuja čustva ter stališča. 

Ko je svetovalni delavec vključen v proces supervizije, se lažje izogne transferju in prepozna 
morebitni kontratransfer. Strokovnjak se mora zavedati, da njegova zaznava ni nikoli 
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objektivna, temveč je le interpretacija oziroma razlaga, ki gre skozi filter obstoječih 
prepričanj, pričakovanj in želja (Rupnik Vec, 2006). Zato mora biti svetovalni proces 
premišljen in nadzorovan. 

Pozicijo med bližino in oddaljenostjo v odnosu z mladostnikom lahko svetovalni delavec 
doseže z izkušnjami in zavedanjem sebe. Skozi profesionalno rast namreč vse bolj odkriva, 
kakšen način dela je zanj in za vse sodelujoče najoptimalnejši. Noben ekstrem v kontinuumu 
med bližino in oddaljenostjo ni zdrav. Strokovnjaki, ki želijo veliko pomagati, lahko jemljejo 
vse preresno in pretežko, uporabniku se približajo, a je učinek njihovega dela bolj tolažba kot 
pomoč. Na drugi strani pa so strokovnjaki, ki so oddaljeni, preveč racionalni in bolj 
pojasnjujejo, kot pa pomagajo pri razreševanju težav (Klemenčič, 2005). 

Tako se razlikujejo tudi svetovalni delavci. Različne načine dela bi lahko uvrstili na spekter. 
Na eni strani so svetovalni delavci, ki dijakom, staršem in zaposlenim posvečajo veliko 
pozornosti ter na prvo mesto postavljajo potrebe tistih, ki potrebujejo njihovo pomoč. 
Namenijo jim veliko svojega časa in pozornosti, z administrativnim delom se ne ukvarjajo 
preveč oziroma opravijo le tisto, kar je nujno potrebno. Ko se srečajo s primeri duševnih stisk, 
se vanje poglobijo, mladostniku ter staršem ne nudijo le svetovanja, temveč tudi čustveno 
podporo in pogovore. Na drugi strani pa so svetovalni delavci, ki več časa posvetijo nalogam, 
ki so potrebne, da šola lahko funkcionira. Opravljajo večinoma administrativno delo, s 
svetovanjem pa se ukvarjajo le takrat, ko je to nujno potrebno. Ko so v stiku z mladostniki, 
njihovimi starši ali drugimi zaposlenimi, jim namenijo le toliko časa, kolikor je to nujno 
potrebno. Ko se srečajo s primeri duševnih stisk, le-te poskušajo čim prej prenesti drugim, na 
primer zunanjim sodelavcem, ter skrbijo le za to, da ima mladostnik ustrezne prilagoditve v 
povezavi s šolskim delom.  

Opisana primera predstavljata dve strani spektra. Optimalna pozicija na tem spektru je 
subjektivna, odvisna od vsakega strokovnjaka in šole posebej. Nekatere šole potrebujejo 
svetovalne delavce, ki bi največ časa posvečali predvsem svetovanju, medtem ko druge šole 
zaposlujejo svetovalne delavce, ki skrbijo za administrativno plat delovanja šole. Način dela 
je odvisen tudi od sposobnosti svetovalnih delavcev in njihovih osebnih preferenc. Skladnost 
med osebnimi lastnosti svetovalnega delavca in zahtevami delovnega mesta je pomembna za 
zadovoljstvo delavca (Temeljotov Salaj idr., 2012). Če se posameznik dobro počuti na svojem 
delovnem mestu, bo delo tudi bolje opravljal. 

Težko bi rekli, kaj je optimalna pozicija na spektru; le-ta je namreč odvisna od potreb, 
pričakovanj in zahtev šole. Glede na delo z mladostniki, s starši ter sodelavci bi delo najbolje 
opravljali svetovalni delavci, ki se nagibajo k aktivnemu sodelovanju z drugimi in le grajenju 
odnosov. Stik in sposobnost empatičnega odnosa, ki temelji na spoštovanju in odprti 
komunikaciji, je, kot je že omenjeno, ključno pri delu z mladostniki.  



 

31 
 

 

EMPIRIČNI DEL 
Opredelitev problema 
 

Skozi raziskavo sem želela sem ugotoviti, kako svoje delo na področju duševnih stisk 
mladostnikov opravljajo svetovalni delavci iz treh gimnazij, ki se nahajajo v istem mestu. 
Delo svetovalnega delavca je močno pogojeno z osebnimi stališči svetovalca ter njegovo 
oziroma njeno osebnostjo. Prav tako na šolsko svetovalno službo ter uspešnost le-te deluje 
tudi vodstvo šole, ter ostali zaposleni. Velik dejavnik igra njihov odnos do svetovalnih 
delavcev ter koliko pomembnosti dajejo šolski svetovalni službi. 

Na področju duševnih stisk je pomembno, da svetovalni delavci dobro sodelujejo z ostalimi 
zaposleni. Zmožnost prepoznavanja duševnih stisk je odvisna od svetovalnega delavca 
samega in od vprašanja v kolikšni meri ter na kakšen način se le ta srečuje z dijaki in 
dijakinjami. Študija P. E. Brott in Myers (1999) kaže, da profesionalna identiteta svetovalnega 
delavca pomembno vpliva na vlogo svetovalnega delavca na šoli in način dela, ki ga opravlja. 
Univerzalnega recepta za uspešno delo z duševnimi stiskami ni, zato lahko raziskovanje 
različnih načinov dela svetovalnih delavcev na tem področju pripomore k boljšemu 
razumevanju problema samega, ter definiranje tistih lastnosti dela svetovalnih delavcev, ki v 
praksi dobro delujejo.  

Duševne stiske se pri mladostnikih pojavljajo precej pogosto, vprašanje pa je koliko jih je 
odkritih in koliko dijakov in dijakinj je vključenih v proces pomoči. Šolska svetovalna služba 
lahko mladostnikom z duševnimi stiskami pomaga le, če so ti pripravljeni s svetovalnimi 
delavci sodelovati  ena pomembnejših komponent svetovalnega dela je namreč zaupanje. 

Najpogosteje se čustvene motnje kažejo kot tesnoba, bojazen in strah, ki vplivajo na otrokovo 
motivacijo, razmišljanje in delovanje nasploh (Mikuš Kos, 1991). Svetovalni delavci morajo 
dobro poznati duševne stiske ter načine kako je le-te mogoče prepoznati. Pomembno je, da 
svetovalni delavci poznajo učenca kot posameznika, način njegove umeščenosti v šolo, pa 
tudi razumevanje družine, vrstnikov in učiteljev (Martinšek, 2012). Svetovalni delavec mora 
čim bolje poznati sisteme, ki mladostnika obkrožajo, saj tako spozna celotni kontekst, ter ni 
osredotočen samo na eno dimenzijo klientovega življenja. S tem se strinja tudi A. Kobolt 
(2011), ki pravi da je osnovno izhodišče dela, da pri vsakem mladostniku spoznamo njegovo 
življenjsko okolje, družino, vrstniško skupino ter skozi to prizmo poskušamo razumeti 
njegove težave.  

Tovrstno poznavanje konteksta se navezuje na vidik, da svetovalni delavec dijake in dijakinje 
pozna, oziroma se poskuša v čim večji meri vključiti v dogajanje na šoli, ter biti viden. 
Slednje pomeni, da se mladostniki zavedajo njegove prisotnosti ter namena njegovega dela. 
Na ta način bodo lahko storitve šolske svetovalne službe dejansko izkoristili, ter poiskali 
pomoč, ko oziroma če, bo to potrebno. Vključevanje v dogajanje na šoli oziroma način 
vpetosti v šolo je pomembno tudi zato, ker svetovalnemu delavcu omogoča, da stik vzpostavi 
tudi s sodelavci. Ta povezava igra precej veliko vlogo v svetovalnem delu, saj nudi možnost 
vpogleda v življenje mladostnika s strani osebja gimnazije. Med te sodijo tudi učitelji, ki so v 
dnevnem kontaktu z mladostniki. 
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Cilji raziskave  
Namen empiričnega dela magistrske naloge je raziskati različne dejavnike, ki vplivajo na 
vlogo svetovalnega delavca pri delu z duševnimi stiskami mladostnikov na gimnaziji. 
Ugotoviti želim stanje pogostosti duševnih stisk na treh gimnazijah pri dijakih prvega in 
četrtega letnika. V povezavi s tem raziskujem tudi koliko mladostniki sploh zaupajo šolski 
svetovalni službi, ter če se stopnja zaupanja spreminja glede na starost oziroma letnik dijakov 
in dijakinj. Ker želim izvedeti več o povezavi med svetovalnim delavcem in duševnimi 
stiskami mladih, me zanima tudi, koliko dijakov in dijakinj bi v primeru težav poiskali pomoč 
pri šolski svetovalni službi. Delo šolske svetovalne službe je vezano na posamezne svetovalne 
delavce ter njihov pogled na tematiko duševnih stisk in dela šolske svetovalne službe z le-
temi.  O tem bom zato več izvedela s pomočjo intervjujev s svetovalnimi delavkami na treh 
gimnazijah. Gre torej za pregled stanja dela svetovalnih delavcev z duševnimi stiskami na treh 
gimnazijah. Raziskava bo tako kvantitativna, kot tudi kvalitativna, saj mi to omogoča boljši 
vpogled v tako statistično stran (v smislu pogostosti duševnih stisk, iskanja pomoči in 
podobno), kot tudi poglobljen pogled v delo svetovalnih delavcev na gimnazijah ter njihovo 
osebno mnenje o tej temi. 

Cilji raziskave so: 

o kako pogosto se duševne stiske pojavljajo pri dijakih in dijakinjah, in 
o katere duševne stiske se pojavljajo najpogosteje. 
o ugotoviti kako posamezne svetovalne delavke delajo z duševnimi stiskami mladih na 

gimnaziji, kar bom ugotovila s pomočjo analize intervjujev, 
o ali mladostniki zaupajo šolski svetovalni službi, ter ali se mnenje o tem razlikuje med 

svetovalnimi delavkami ter dijaki,  
o ali bi mladostniki poiskali pomoč pri šolski svetovalni službi v primeru duševnih stisk, 

 

Postavila sem naslednje hipoteze, ki jih bom preverjala v kvantitativnem delu raziskave: 

1. Med dekleti in fanti se pojavljajo razlike o pogostosti pojavljanja duševnih stisk. 
2. Med dekleti in fanti se pojavljajo razlike o zaupanju šolski svetovalni službi. 
3. Med dekleti in fanti se pojavljajo razlike v oceni verjetnosti iskanja pomoči pri šolski 

svetovalni službi. 
4. Med dijaki 1. in 4. letnika se pojavljajo razlike o zaupanju šolski svetovalni službi. 
5. Med dijaki 1. in 4. letnika se pojavljajo razlike v oceni verjetnosti iskanja pomoči pri 

šolski svetovalni službi. 
 
Na podlagi teh sem postavila tudi ničelne hipoteze oziroma hipoteze neodvisnosti. 

1. Med dekleti in fanti se ne pojavljajo razlike o pogostosti pojavljanja duševnih stisk. 
2. Med dekleti in fanti se ne pojavljajo razlike o zaupanju šolski svetovalni službi. 
3. Med dekleti in fanti se ne pojavljajo razlike v oceni verjetnosti iskanja pomoči pri 

šolski svetovalni službi. 
4. Med dijaki 1. in 4. letnika se ne pojavljajo razlike o zaupanju šolski svetovalni službi. 
5. Med dijaki 1. in 4. letnika se ne pojavljajo razlike v oceni verjetnosti iskanja pomoči 

pri šolski svetovalni službi. 
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Metode in raziskovalni pristop 
V empiričnem delu sem za raziskovanje uporabila kvalitativni in kvantitativni raziskovalni 
pristop. 

Kvalitativna raziskava je raziskovalni pristop, ki se osredotoča na besede v procesu zbiranja 
in analiziranja podatkov (Devetak, Glažar in Vogrinc, 20090). V sklopu tega raziskovalnega 
pristopa sem izvedla  tri intervjuje, s tremi svetovalnimi delavkami, zaposlenih na gimnazijah. 
Za izvedbo sem izbrala delno strukturiran intervju. To je najpogostejša oblika pridobivanja 
kvalitativnih podatkov, ki temelji na vprašanjih odprtega tipa. Ta tip nam omogoča, da da 
določeno področje dobro raziščemo ter, da razumemo, kako ljudje gledajo na določen 
problem in kako ga razumejo (Kordeš in Smrdu, 2015). Vnaprej sem pripravila nekaj 
vprašanj, ki sem jih zastavila vsem svetovalnim delavkam.  

Glede na potek intervjuja sem postavljala različna podvprašanja ter dodatna vprašanja 
povezana z delom svetovalnih delavk. Glavno besedo so imele sogovornice, sama pa sem 
vodila intervju in postavljala vprašanja ter podvprašanja. Pridobljene intervjuje sem 
analizirala ter iz tega potegnila zaključke o duševnih stiskah ter vlogi svetovalnega delavca. 
Primerjava pridobljenih odgovorov je služila kot prikaz različnih metod dela svetovalnih 
delavcev ter rezultatov izbranih načinov dela.  

Inštrumenti 
Ker sem želela, da bi bila moja raziskava čim bolj točna, ter bogata, sem se odločila, da bom 
naredila tudi kvantitativno raziskavo. Cilj kvantitativnega raziskovanja je priti do zanesljivih, 
točnih, merljivih, preverljivih spoznanj. Pri tem raziskovanju običajno obravnavamo 
posamezne vidike nekega pojava na velikem številu enot; najpogosteje na reprezentativnem 
vzorcu neke populacije (Vogrinc, Valenčič Zuljan in Krek, 2007). V kvantitativni raziskavi 
sem želela zbrati mnenje dijakov in dijakinj, te odgovore analizirati ter na podlagi rezultatov 
tudi razumeti trenutno situacijo v povezavi z duševnimi stiskami mladih na treh izbranih 
gimnazijah. 

Kvantitativna raziskava je temeljila na anketnem vprašalniku, ki sem ga razdelila med 148 
dijakov in dijakinj prvih in četrtih letnikov treh različnih gimnazij. Anketni vprašalnik sem 
prvič pilotsko razdelila med dijake in dijakinje enega četrtega in enega prvega letnika. Pri 
pilotski verziji sem bila pozorna na vprašanja, ki so mi jih mladostniki zastavljali v povezavi z 
anketo (morebitne nejasnosti, nerazumljiva vprašanja in podobno). Izvedba pilotskega 
anketnega vprašalnika mi je dala informacije tudi o tem, kako dolgo mladostniki povprečno 
rešujejo anketo.  

Vsi podatki v kvantitativnem delu raziskave so bili zbrani z anketiranjem. Tematika duševnih 
stisk spada v sfero zasebnosti, zato je bil anketni vprašalnik anonimen. To je dijakom in 
dijakinjam omogočilo, da so lahko na vprašanja odgovarjali iskreno in brez zadržkov.  

Anketni vprašalnik obsega vprašanja o prepoznavnosti oziroma vpetosti svetovalne delavke v 
gimnazijo, njeno vlogo na gimnaziji ter o duševnih stiskah dijakov in dijakinj, ter s tem 
povezanim iskanjem pomoči pri šolski svetovalni službi. Anketni vprašalnik vsebuje kratko 
predstavitev duševnih stisk za lažje razumevanje mladostnikov. Prvi del ankete je namenjen 
predvsem vprašanjem povezanim z odnosom mladostnikov do svetovalne službe ter iskanja 
pomoči. Vprašanja tega dela so izbirnega tipa. Pri vprašanju 'Ali si že bil v stiku s šolsko 
svetovalno službo oziroma s šolsko svetovalno delavko/delavcem?' so dijaki in dijakinje 
zbirali med trditvami nikoli, enkrat ali dvakrat ter večkrat, pogosto. Mladostnike sem v 
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vprašalniku vprašala tudi 'Ali bi v primeru stiske poiskal/a pomoč šolske svetovalne službe?'.  
Lahko so odgovorili z 'Da, v vsakem primeru', ' Da, a le če bi bil/a v hudi stiski ali če pomoči 
drugje ne bi dobil/a' ter 'Ne, pomoči pri šolski svetovalni službi ne bi iskal/a'. Tisti, ki so 
izbrali slednji odgovor so lahko s svojimi besedami opisali razloge za to odločitev.  

Pri vprašanju 'Predstavljaj si, da pri šolski svetovalni delavki iščeš pomoč zaradi stiske. 
Kakšen misliš, da bi bil odnos šolske svetovalne delavke do tebe? Če si že bil/a pri šolski 
svetovalni delavki, odgovori, kakšen je bil njen odnos do tebe.' so se mladostniki odločali 
med odgovori, razdeljenimi na 4-stopenjsko ocenjevalno lestvico. 
 
Tabela 1: Vprašanje v anketnem vprašalniku o tem kako si dijaki in dijaki predstavljajo odnos 
šolske svetovalne delavke do njih v primeru duševnih stisk 
 Se ne 

strinjam  
Se delno 
strinjam 

Se precej 
strinjam 

Se 
povsem 
strinjam 

14. Bila bi razumevajoča     
15. Bi mi prisluhnila     
16. Bi me podprla v primeru konflikta     
17. Bi bila na moji strani     
18. Bi nad mano izvajala pritisk     
19. Bi me obsojala     
20. Bi mi posvetila veliko časa     
21. Bi upravičila moje zaupanje     
22. Bi sočustvovala z menoj     
23. Bi zaupne podatke o meni posredovala 
še drugim osebam  

    

24. Bi mi bila dosegljiva tudi izven šolskih 
ur 

    

 
 

Drugi del ankete se nanaša na duševne stiske. Večina vprašanj je zaprtega tipa. Izjema so 
vprašanja prisotnosti duševnih stisk, kjer lahko mladostniki tudi sami opišejo svojo duševno 
stisko v primeru, da se ne morejo odločiti za podane izbire vrst duševnih stisk. Mladostniki so 
pri vprašanjih o tem komu bi v primeru duševne stiske naprej povedali za svoje težave ter če 
so v primeru duševnih stisk že prejemali kako pomoč odgovarjali opisno. 

Zaradi jasnosti sem v vprašalnik pri vprašanjih o tem katere stiske so v življenju že doživeli, 
ter če se trenutno nahajajo v stanju duševne stiske, vključila tudi spisek različnih duševnih 
stisk, dala pa sem tudi možnost, da so dijaki in dijakinje sami opisali svoje stiske, v primeru, 
da se niso poistovetili z nobeno od že navedenih. 

Pri kvalitativni raziskavi sem uporabila delno strukturiran intervju s tremi šolskimi 
svetovalnimi delavkami. Na podlagi ciljev raziskav sem oblikovala osnovna vprašanja, ki sem 
jih postavila svetovalnim delavkam v intervjujih. Ta vprašanja so bila: 

o Kaj vaše delo vključuje? 
o Kako sodelujete v dogajanju na šoli? 
o Ali menite, da so dijaki in dijakinje dobro seznanjeni s šolsko svetovalno službo in 

njenim namenom? 
o Kako pogosto se srečujete z duševnimi stiskami? 
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o Ali delujete preventivno na področju duševnih stisk? 
o Kakšna je vaša vloga pri prepoznavanju in delu z duševnimi stiskami? 
o Katere duševne stiske se pojavljajo najpogosteje? 
o Kako delate z duševnimi stiskami mladostnikov, oziroma katere metode in načine 

pomoči uporabljate? 
o Ali menite, da dijaki in dijakinje zaupajo šolski svetovalni službi? 

 

Intervjuji so bili delno strukturirani, zato sem sogovornicam tekom intervjuja postavljala tudi 
podvprašanja. 

Vzorec 
Kvalitativni del raziskave je temeljil na intervjujih. Izbran vzorec je namenski, saj sem 
sodelovala s osebami, ki so izpolnjevale določene pogoje. Osebe so bile zaposlene na 
gimnaziji kot šolske svetovalne delavke. Starost ter spol intervjuvank sta bila naključna. 
Naključna je bila tudi formalna izobrazba svetovalnih delavk, saj se za to delovno mesto 
lahko prijavijo različni profili. Lastnosti spola, starosti ter izobrazbe niso pomembno vplivali 
na raziskovano temo.  

V raziskavo sem vključila vse gimnazije enega mesta. V izbranem mestu je več srednjih šol, 
vendar obstajajo le tri, ki nudijo program splošne gimnazije. 

Opravila sem tri delno strukturirane intervjuje s tremi svetovalnimi delavkami na treh 
gimnazijah. Vse tri omenjene srednje šole imajo splošen program, ter se končajo s opravljeno 
maturo. Dve svetovalni delavki imata več kot 15 let delovne dobe, ena pa 4 leta. Vse 
intervjuvanke so ženske. Čeprav je na teh gimnazijah zaposlenih več svetovalnih delavk sem 
izbrala tiste s katerimi sem se lahko časovno uskladila. 

V kvantitativno raziskavo sem vključila eden prvi in eden četrti letnik iz vseh treh gimnazij. 
Sodelovali so torej trije prvi letniki ter trije četrti letniki. Dijaki in dijakinje so bili stari 14/15 
in 17/18 let. Skupno je v raziskavi sodelovalo 148 mladostnikov. Vsi omenjeni so opravljali 
program splošne gimnazije. Izbrala sem tiste tri gimnazije, kjer so delale tudi svetovalne 
delavke, ki so sodelovale v moji kvalitativni raziskavi. Zanimalo me je namreč ali se bodo 
odgovori mladostnikov na vprašanja povezana s šolsko svetovalno službo skladala s 
pogledom svetovalnih delavk na zaupanje in iskanje pomoči mladostnikov pri šolski 
svetovalni službi. Prav tako me je zanimalo, ali imajo glede na odgovore mladostnikov 
svetovalne delavke realno sliko o tem kako pogoste so duševne stiske na gimnazijah v katerih 
so zaposlene.  

Postopki obdelave podatkov 
Izbrala sem vse gimnazije s splošnim programom iz enega slovenskega mesta. Iz vsake 
gimnazije sem k sodelovanju v moji raziskavi povabila eno šolsko svetovalno delavko. Z 
vsemi tremi sem nato izvedla intervju. 

Intervjuje sem izvedla v obdobju od meseca marca do maja. Sodelujoče sem povabila k 
sodelovanju, na katerega so se vse odzvale. Intervjuji so potekali okoli 30 minut. Zaradi lažje 
obdelave pridobljenih podatkov sem intervjuje snemala s snemalnikom zvoka na mobilnem 
telefonu. Vse sodelujoče so za snemanje vedele in se s tem tudi strinjale. Posnete intervjuje 
sem nato poslušala in naredila transkripcijo, ki sem jo predelala v pravilno slovenščino, saj 
sem želela, da bi bila vsebina intervjujev čim bolj razumljiva. Same vsebine nisem 
spreminjala.  



 

36 
 

Pridobljene podatke sem nato obdelala. Izbrala sem deduktiven pristop vsebinske analize. 
Glavna značilnost analize je oblikovanje večih kategorij, v katere uvrščamo pomene 
podatkov, s tem da vsaka posamezna kategorija omogoča uvrščanje podatkov glede na 
vsebinski pomen (Roblek, 2009). Pri določanju kategorij sem se opirala na zastavljena 
raziskovalna vprašanja; 

� Kakšna je vloga svetovalnega delavca pri prepoznavanju duševnih stisk mladih? 
� Kje pride svetovalni delavec v stik z dijaki in dijakinjami? 
� Kako svetovalni delavec dela z duševnimi stiskami? 
� Kako svetovalni delavci sodelujejo s starši otrok z duševnimi stiskami? 
� Ali svetovalni delavci menijo, da so trenutno duševne stiske pogoste? 

 
Analizirala sem vsak intervju posebej, ter nato vse ugotovitve tudi razložila, primerjala ter 
povezala. V zaključku sem ugotovitve iz intervjujev povezala tudi s podatki, ki sem jih 
pridobila v kvantitativnem delu raziskave. 

V kvantitativnem delu raziskave sem podatke statistično obdelala s pomočjo programa 
Microsoft Office Excel in programa SPSS. Rezultate sem prikazala s preglednicami, nato pa 
jih tudi interpretirala. V zaključnem delu  magistrske naloge sem pridobljene podatke 
povezala tudi s odgovori svetovalnih delavk, ki sem jih dobila preko intervjujev. 

Za prikaz razlik med dijaki 1 in 4 letnika glede mnenja o zaupanju svetovalni službi, 
primerjavo med dijaki 1 in 4 letnika glede razlike v oceni verjetnosti iskanja pomoči pri šolski 
svetovalni službi, ugotavljanju razlik med spoloma glede mnenja o zaupanju šolski svetovalni 
službi, prikaz razlik med spoloma v oceni verjetnosti iskanja pomoči pri šolski svetovalni 
službi ter ugotavljanju razlik sem uporabila Kullbackov-2Î preizkus. Za prikaz razlik med 
dekleti in fanti glede razlik o pogostosti pojavljanja duševnih stisk sem uporabila Mann-
Whitney test. 

V nadeljevanju sledijo rezultati sprva kvantitativne raziskave, ki ji sledijo rezultati 
kvalitativne raziskave, empirični del pa se zaključi s sintezo obeh. 

 

Kvantitativna raziskava 
Sledijo rezultati in interpretacija podatkov iz kvantitativnega dela raziskave. Naprej so 
interpretirani rezultati posameznih hipotez, v zaključku pa sem povzela vse ugotovitve 
kvantitativne raziskave. V sintezi kvantitativne in kvalitativne raziskave sem ugotovitve obeh 
raziskav strnila v celoto. 
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RV1: ALI SE MED DEKLETI IN FANTI POJAVLJAJO RAZLIKE O POGOSTOSTI 
POJAVLJANJA DUŠEVNIH STISK? 

Pri prvem raziskovalnem vprašanju me je zanimalo ali se med dekleti in fanti pojavljajo 
razlike o pogostosti pojavljanja duševnih stisk. Vloge, ki jih moški in ženske igrajo v družbi 
namreč pomembno vplivajo na čustvene izkušnje (Wood, Rhodes in Whelan, 1989). 
Zanimalo me je, ali se tudi na izbranih gimnazijah pojavljajo razlike v pogostosti duševnih 
stisk na podlagi spola. Sprva sem želela ugotoviti koliko duševnih stisk se med dijaki in 
dijakinjami sploh pojavlja, katera je najpogostejša, katere se sploh ne pojavljajo pa tudi pri 
katerih duševnih stiskah se pojavljajo statistično pomembne razlike med dekleti in fanti o 
pogostosti določene duševne stiske. Zanimalo me je, koliko stisk imajo mladostniki v 
povprečju, ter ali se število duševnih stisk razlikuje med dijaki in dijakinjami. 

Tabela 2: Prikaz pogostosti določenih duševnih stisk med dijaki in dijakinjami ter statistična 
pomembnost razlik med spoloma 

Duševna stiska Skupno Moški Ženske p-vrednost 

Depresija, 
brezvoljnost, hujše 
pomankanje energije 

23,0 % 17,4 % 30,6 % / 

Anksioznost, 
panični napadi 

14,9 % 8,1 % 24,2 % p = 0,007 

Motnje spanja 14, 3 % 11,6 % 18,0 % / 

Močni občutki 
brezizhodnosti, 
nesmisla, 
izgubljenosti 

11,0 % 9,3 % 13,6 % / 

Težave z 
obvladovanjem jeze 

9,6 % 7,0 % 13,3 % / 

Obsesivne misli, 
obsesivno-
kompulzivna motnja 

8,2 % 5,8 % 11,7 % / 

Hudi konflikti s 
starši ali skrbniki 

4,8 % 1,2 % 9,8 % p = 0,015 

Motnje 
prehranjevanja 

4,8 % 3,5 % 6,7 % / 

Samopoškodovanje, 
rezanje 

4,1 % 2,3 % 6,7 % / 

ADHD, motnje 
pozornosti 

3,4 % 5,8 % 0 % / 

Duševne bolezni, 
shizofrenija, 
psihotične motnje 

2,7 % 3,5 % 1,7 % / 

Disleksija 2,7 % 2,3 % 3,3 % / 

Samomorilni poskus 2,1 % 0 % 5,0 % p = 0,037 
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Druge hude stiske, 
povezane z odnosi 
med vrstniki 

2,1 % 0 % 5,0 % p = 0,037 

Stanje po vrstniškem 
trpinčenju 

1,4 % 0 % 3,3 % / 

Težave z uporabo 
alkohola in/ali 
prepovedanih drog 

1,4 % 1,2 % 1,7 % / 

Stanje po nasilju v 
družini 

1,4 % 1,2 % 1,7 % / 

Stanje po spolnem 
napadu, spolnem 
nasilju, posilstvu 

0 % 0 % 0 % / 

Težave povezane s 
spolno 
usmerjenostjo 

0 % 0 % 0 % / 

 

Daleč najpogosteje se torej pojavlja depresija. Slednje se sklada tudi z ugotovitvami H. 
Jeriček Klanšček idr. (2018), ki opisujejo, da je depresija ena najpogostejših duševnih motenj 
v razvitem svetu, ter dodajajo zaskrbljujoče dejstvo, da obstaja velika razlika med deležem 
mladih, ki poročajo o depresiji in anksioznosti, ter deležem tistih, ki zaradi depresije in 
anksioznih motenj poiščejo pomoč in prejmejo potrebno obravnavo. Anksioznost je druga 
najpogostejša duševna motnja v tej raziskavi (14,9 %), čeprav se pojavlja precej manj kot 
depresija (23 %). 

Precej pogoste so tudi motnje spanja, ki se pojavljajo manjkrat (14,3 %) od anksioznosti in 
paničnih napadov (14,9 %). Možno je, da so motnje spanja pogoste v kombinaciji z drugimi 
duševnimi stiskami. Študije kažejo, da ima dve tretjini pacientov, ki trpijo za depresijo, tudi 
težave s spanjem (Ivanenko, McLaughlin Crabtree, O'Brien in Gozal, 2006). Glede na te 
podatke je možno, da ima tudi veliko dijakov in dijakinj z depresijo iz študije te magistrske 
naloge prav tako težave s spanjem. Z nespečnostjo se soočajo tudi ljudje, ki so anksiozni, 
imajo posttravmatični stres sindrom, obsesivno-kompulzivno motnjo ter ADHD (prav tam, 
str. 42).  

Glede na odstotek pogostosti med dijaki in dijakinjami so si relativno blizu tudi močni 
občutki brezizhodnosti, nesmisla, izgubljenosti (11 %), težave z obvladovanjem jeze (9,6 %) 
in obsesivne misli, obsesivno-kompulzivna motnja (8,2 %). Nato pa beležimo precejšen upad 
v pogostosti duševnih bolezni  obsesivno-kompulzivni motnji (8,2 %), namreč sledijo hudi 
konflikti s starši ali skrbniki (4,8 %) in motnje prehranjevanja (4,8 %).  

Vrednost Mann-Whitney testa (U=2202,500, α = 0,01) je pokazala statistično pomembne 
razlike med skupinama fantov in deklet v povprečnem številu zaznanih stisk. Podatke lahko 
posplošimo na osnovno množico in s tveganjem 1% trdimo, da bi tudi v osnovni množici 
skupina deklet v povprečju zaznala več duševnih stisk (R=84,04) kot skupina fantov 
(R=69,32). 
Iz tabele je razvidno, da se med dekleti in fanti pojavljajo statistično pomembne razlike v 
pogostosti hudih konfliktov s starši in skrbniki ter izkušnjami s hudimi stiskami povezanimi z 
odnosi med vrstniki. V obeh primerih so o teh stiskah bolj pogosto poročala dekleta. Čeprav 
pri drugih stiskah ni moč opaziti statistično pomembnih razlik o pogostosti stik med spoloma, 
pa se vseeno kažejo precej zanimive razlike.  
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Velike razlike med spoloma (vendar ne statistično pomembne) v pogostosti duševnih stisk se 
kažejo pri depresiji, anksioznosti in paničnih napadih, motnjah prehranjevanja, 
samopoškodovanju in rezanju, obsesivnih mislih, obsesivno-kompulzivni motnji, hudih 
konfliktih s starši ali skrbniki, motnjah spanja, težavah z obvladovanjem jeze in občutkih 
brezizhodnosti, nesmisla ter izgubljenosti. Naštete duševne stiske so bistveno bolj pogoste pri 
dekletih kot pri fantih. 

H. Jeriček Klanšček idr. (2018) so v svoji raziskavi ugotovili, da so fantje od 15 do 19 let 
najpogosteje iskali pomoč zaradi diagnoze iz sklopov vedenjske in čustvene motnje, ki se 
začnejo v otroštvu ali adolescenci, nevrotske, stresne in somatoformne motnje in duševne ter 
vedenjske motnje zaradi uživanja alkohola.  

Dekleta med 15 do 19 let pa so večinoma prejele diagnoze nevrotskih, stresnih in 
somatoformnih motenj, na drugem in tretjem mestu pa so se pojavljale še vedenjske in 
čustvene motnje, ki se najpogosteje začnejo v otroštvu ali adolescenci (prav tam, str. 84). 

Presenetljivo je predvsem, da so dekleta beležila več izkušenj z duševnimi stiskami, kot so 
težave z uporabo alkohola in/ali prepovedanih drog, nasiljem v družini, s stanjem po 
vrstniškem trpinčenju, drugih stiskah, povezanih z odnosi z vrstniki, hudih konfliktih s starši 
ali skrbniki ter težavah z obvladovanjem jeze. Navedene stiske so namreč običajno družbeno 
pogosteje pripisane fantom kot dekletom. Pri težavah z uporabo alkohola in/ali prepovedanih 
drog, nasiljem v družini, s stanjem po vrstniškem trpinčenju ter drugih stiskah, povezanih z 
odnosi z vrstniki, se namreč ne kažejo velike razlike, vendar so vseeno pogostejše pri dekletih 
kot pri fantih. 

Težave z uporabo alkohola in prepovedanih drog ter duševnih motenj naj bi imelo več moških 
kot žensk (Belle in Goldman, 1980, v Wood idr., 1989). Rezultati moje raziskave se skladajo 
s slednjimi ugotovitvami na področju duševnih bolezni, shizofrenije in psihotičnih motenj, saj 
je o tem poročalo 3,5 % dijakov, ter 1,7 % deklet. Izsledki raziskav pa se razlikujejo glede 
razlik med spoloma na področju pogostosti težav s uporabo alkohola in/ali prepovedanih drog, 
saj v moji raziskavi dekleta nekoliko pogosteje poročajo o teh težavah (1,7 %) kot fantje (1,2 
%), vendar so razlike res majhne.  

Duševnih stisk, ki so pogostejše pri fantih je bistveno manj: 

o duševne bolezni, shizofrenija, psihotične motnje  3,5 % fantov in 1,7 % deklet. 

o ADHD, motnje pozornosti   bistveno pogosteje pri fantih 5,8 % in 0 % deklet. 
 

Največja razlika je prisotna pri ADHD in motnjah pozornosti, kjer se te stiske pojavljajo pri 
5,8 % fantov, vendar pri nobenem dekletu. Razlike sicer niso statistično pomembne, vendar so 
vseeno precej velike.  

Nihče izmed anketiranih dijakov in dijakinj ni imel izkušenj s: 

o težavami povezanimi s spolno usmerjenostjo, 
o stanjem po spolnem napadu, spolnem nasilju, posilstvu. 

 
Seveda ne moremo trditi, da duševnih stisk povezanih s spolno usmerjenostjo ter stanjem po 
spolnem napadu/nasilju ali posilstvu med anketiranimi dijaki in dijakinjami ni, saj je možno, 
da le-ti pač niso želeli odgovoriti pritrdilno. Prav ti dve izkušnji sta še vedno povezani s 
stigmo. 



 

40 
 

Izkušnje z duševnimi stiskami se med mladostniki razlikujejo. Zanimalo me je, koliko 
duševnih stisk imajo dijaki in dijakinje. Naslednja tabela predstavlja koliko duševnih stisk 
imajo mladostniki, ter razlike med fanti in dekleti glede števila duševnih stisk. 

Tabela 3: Koliko duševnih stisk imajo dijaki in dijakinje? 

Število zaznanih stisk Ženske Moški Skupaj 

0 59,7 % 77,9 % 70,3 % 

1 8,1 % 8,1 % 8,1 % 

2 1,6 % 0 % 0,7 % 

3 9,7 % 5,8 % 7,4 % 

4 8,1 % 1,2 % 4,1 % 

5 4,8 % 1,2 % 2,7 % 

6 3,2 % 2,3 % 2,7 % 

7 3,2 % 1,2 % 2,0 % 

8 0 % 0 % 0 % 

9 1,6 % 1,2 % 1,4 % 

10 0 % 1,2 % 0,7 % 

11 0 % 0 % 0 % 

12 0 % 0 % 0 % 

13 0 % 0 % 0 % 

14 0 % 0 % 0 % 

15 0 % 0 % 0 % 

16 0 % 0 % 0 % 

17 0 % 0 % 0 % 

18 0 % 0 % 0 % 

19 0 % 0 % 0 % 

Skupaj 98,7 % 98,7 % 

Ni odgovora   1,3 %   1,3 % 

Skupaj 100 % 100 % 

 

 

Iz tabele je razvidno, da se največ dijakov in dijakinj ne sooča z nobeno duševno stisko. Od 
teh je veliko več fantov (77,9 %) kot deklet (59,7 %). Od tistih mladostnikov, ki se soočajo z 
duševno stisko, je največ fantov obkrožilo po eno duševno stisko (8,1 %), največ deklet pa po 
tri duševne stiske (9,7 %). Bistveno več deklet kot fantov je obkrožilo tri stiske ali več. Eden 
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izmed fantov pa je obkrožil kar deset duševnih stisk. Najvišje število duševnih stisk pri 
dekletih je bilo devet.  
Nihče izmed mladostnikov ni obkrožil večjega števila duševnih stisk od desetih.  
Čeprav večina mladostnikov ne doživlja nobene stiske je vseeno zaskrbljujoč podatek velika 
razlika med dekleti in fanti glede pogostosti doživljanja duševnih stisk. Večina mladostnic, ki 
doživlja duševne stiske je obkrožila več kot tri duševne stiske. Razvidno je torej, da v 
raziskavi sodelujoči mladostniki potrebujejo pomoč. 
 
Ob pregledu teh raziskav obstaja vprašanje, koliko od teh dijakov in dijakinj dejansko 
prejema pomoč zaradi duševnih stisk. Trdimo namreč lahko, da potrebujejo pomoč vsi 
mladostniki, ki se srečujejo z duševnimi stiskami. Že doživljanje ene duševne stiske je za 
mladostnika naporno in težko, spopadanje z več duševnimi stiskami pa predstavlja ogromen 
izziv, s katerim se mladostnik ne more soočiti sam, temveč potrebuje močno socialno režo in 
profesionalno pomoč. Spodbujanje mladostnikov z duševnimi stiskami, da poiščejo pomoč je 
ključnega pomena. Ljudje, ki imajo več kot eno duševno stisko so bolj nagnjeni k 
samomorilnim poskusom (Nock, Hwang, Sampson in Kessler, 2009).  
 
Duševne stiske so velik vir stresa in negativno vplivajo na vsa področja posameznikovega 
življenja. Svetovalni delavci mladostniku lahko pomagajo predvsem na področju šole. 
Mladostniku lahko šolsko delo prilagodijo tako, da je zmožen posvetiti dovolj časa svojemu 
osebnemu okrevanju, poleg tega pa opravljati tudi šolske zadolžitve. 
Mladostnikom z duševnimi stiskami je potrebno poiskati pomoč. Svetovalni delavci na 
gimnaziji igrajo pri tem veliko vlogo. K temu, da mladostnikom pomagajo poiskati pomoč 
pripomorejo na več načinov; s tem, da mladostnike, starše in zaposlene informirajo o svojih 
storitvah, da širijo prepričanje, da iskanje pomoči ni znak šibkosti, da izobražujejo 
mladostnike o pomembnosti duševnega zdravja, da poskušajo igrati aktivno vlogo na 
gimnaziji ter tako biti vpeti v dejavnosti na šoli, da se trudijo navezati stik z mladostniki in 
zaposlenimi, da po svojih najboljših zmožnostih pomagajo tistim mladostnikom ter njihovim 
staršem, ki so že vključeni v proces pomoči, da sodelujejo z zunanjimi sodelavci ter da o 
duševnih stiskah mladostnikov informirajo tudi učitelje in drugo osebje gimnazije, ki so v 
pogostem stiku z mladostniki.  
Vloga svetovalnega delavca se tako začne že pri preventivi in nadaljuje do točke, ko 
mladostnik ne obiskuje več gimnazije in/ali pomoči svetovalne službe ne potrebuje več. 
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RV2: ALI SE MED DEKLETI IN FANTI POJAVLJAJO RAZLIKE GLEDE 
MNENJA O ZAUPANJU ŠOLSKI SVETOVALNI SLUŽBI? 

RH2:  Med dekleti in fanti se pojavljajo razlike o zaupanju šolski svetovalni službi. 

NH2: Med dekleti in fanti se ne pojavljajo razlike o zaupanju šolski svetovalni službi. 

Imamo dve atributivni spremenljivki (spol-nominalna in stališče do zaupanja ŠSS   
ordinalna), zato napravimo χ2-preizkus, kjer preizkušamo ničelno hipotezo Med dekleti in 
fanti se ne pojavljajo razlike o zaupanju šolski svetovalni službi. 

Pri tem vprašanju raziskujemo ali igra spol vlogo v zaupanju svetovalnim delavcem. Ta 
ugotovitev nam bo pomagala pokazati bolj jasno sliko glede duševnih stisk, iskanja pomoči in 
odnosa dijakov in dijakinj do šolske svetovalne službe.  

Tabela 4: Prikaz mnenja deklet in fantov o zaupanju šolski svetovalni službi 

 

Ali bi ŠSS zaupal svoje težave? 

Skupaj 
Da, 

popolnoma 
Da, ampak le 

nekatere V glavnem ne 
Sploh ne bi 

zaupal/a 
Spol moški Število 8 42 28 9 87 

% znotraj 
spola 

9,2% 48,3% 32,2% 10,3% 100,0% 

ženski Število 1 35 25 2 63 
% znotraj 
spola 

1,6% 55,6% 39,7% 3,2% 100,0% 

Skupaj Število 9 77 53 11 150 
% znotraj 
spola 

6,0% 51,3% 35,3% 7,3% 100,0% 

  
 

χ2 preizkus nima veljavnih pogojev, saj ima več kot 20% teoretičnih frekvenc vrednost 
manjšo od 5, zato uporabimo Kullbackov-2Î preizkus. 

Vrednost Kullbackovega-2Î preizkusa je statistično pomembna (2Î = 7,966; g = 3; α = 0,047). 
Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 4,7 % trdimo, da se v osnovni množici med dekleti 
in fanti pojavljajo razlike v oceni zaupanja šolski svetovalni službi. 

Svojih težav šolski svetovalni službi nikakor ne bi zaupalo 10,3 % fantov in 3, 2 % deklet. 
Razvidno je torej, da imajo fantje precej več zadržkov pred tem, da bi svoje težave zaupali 
svetovalni službi, kot dekleta. To bi se lahko navezovalo na družbene spolne vloge: za moške 
je namreč družbeno manj sprejemljivo, da govorijo o svojih čustvih in iščejo pomoč, kot za 
ženske. Na splošno drži, da ženske pogosteje iščejo pomoč in podporo, so bolj čustveno 
odzivne ter imajo bolje razvite socialne mreže (Wood idr., 1989).  

V tej raziskavi pa so fantje bolj pogosto odgovarjali, da bi ŠSS popolnoma zaupali svoje 
težave (9,2 %) kot dekleta (1,6 %). Razlika med odgovorama 'Da, ŠSS bi popolnoma zaupal 
svoje težave' (9,2 %) in 'Sploh ne bi zaupal' (10,3 %) je pri fantih zelo majhna. To drži tudi za 
dekleta  tista, ki bi ŠSS popolnoma zaupala, štejejo 1,6 %, medtem pa jih 3,2 % sploh ne bi 
zaupalo ŠSS. 
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Fantje so pogosteje izbirali skrajne odgovore kot dekleta. Tako bi šolski svetovalni službi 
popolnoma zaupalo 9,2 % fantov in le 1,6 % deklet. Na drugi strani šolski svetovalni službi 
sploh ne bi zaupalo 10,3 % fantov in 3,2 % deklet.  

Večina dijakov pa se nahaja nekje na sredini  48,3 % fantov in 55,6 % deklet bi šolski 
svetovalni službi zaupalo, a le o nekaterih težavah, 32,2 % fantov in 39,7 % deklet pa šolski 
svetovalni službi v glavnem ne bi zaupalo.  

Večina dijakov bi šolski svetovalni službi zaupala, a le nekatere težave (51,3 %). Mladostniki 
bi torej stopili v stik s šolsko svetovalno službo, a bi bili selektivni glede tega, katere 
informacije bi ji zaupalo. Še vedno je torej razvidno, da ima večina dijakov in dijakinj 
določene zadržke pred tem, da bi lahko svetovalnemu delavcu popolnoma zaupala. To je 
precej razumljivo. Temelj vsakega odnosa je zaupanje, ki pa ga svetovalni delavec in dijak 
zgradita skozi čas in komunikacijo. Možno je, da bi dijaki in dijakinje lažje popolnoma 
zaupali svetovalnemu delavcu, če bi z njim imeli nek odnos. Glede na to, da marsikateri 
anketirani dijak verjetno še ni bil v stiku s šolsko svetovalno službo je razumljivo, da je 
dijakov, ki bi šolski svetovalni službi popolnoma zaupalo le 6 %. Ženske naj bi v povprečju 
kazale več pripravljenosti poiskati pomoč, ter so imele tudi na splošno bolj pozitiven odnos do 
iskanja strokovne psihološke pomoči kot moški (Mackenzie, 2007). 

 
Dejstvo je, da v primeru duševnih stisk potrebujejo pomoč tako dekleta kot fantje, saj spol ne 
vpliva na zmožnost človeka, da se spopada s svojimi težavami. Vlogo pri tem igrajo dejavniki 
kot so socialni stiki, okolje, skupnost. Svetovalni delavci se morajo zavedati, da družbeno 
podane spolne vloge lahko vplivajo tudi na to, kako sami dojemajo svet. Samorefleksija je 
zato pomembna komponenta šolskega svetovalnega dela, saj svetovalnem delavcu pomaga 
razumeti svoje lastne predsodke ter na ta način omogoča, da v svojem delu zavzame bolj 
profesionalno pozicijo. Le-ta je vezana na določeno mero objektivnosti, s katero lahko 
svetovalni delavec bolje razume različne situacije. Svetovalni delavec se mora tako zavedati, 
da duševne stiske doživljata oba spola, pomembno pa se razlikujeta glede pripravljenosti 
iskanja pomoči.  
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RV3: ALI SE MED DEKLETI IN FANTI POJAVLJAJO RAZLIKE V OCENI 
VERJETNOSTI ISKANJA POMOČI PRI ŠOLSKI SVETOVALNI SLUŽBI? 

RH3: Med dekleti in fanti se pojavljajo razlike v oceni verjetnosti iskanja pomoči pri šolski 
svetovalni službi. 

NH3: Med dekleti in fanti se ne pojavljajo razlike v oceni verjetnosti iskanja pomoči pri šolski 
svetovalni službi. 

Imamo dve atributivni spremenljivki (spol-nominalna in ocena verjetnosti iskanja pomoči pri 
ŠSS   ordinalna), zato napravimo χ2-preizkus, kjer preizkušamo ničelno hipotezo Med 
dekleti in fanti se ne pojavljajo razlike v oceni verjetnosti iskanja pomoči pri šolski svetovalni 
službi. 

Dekleta in fantje so vajeni igranja različnih spolnih vlog. Te vloge lahko vplivajo na njihovo 
pripravljenost iskanja pomoči v primeru duševnih stisk. Za dekleta je namreč bolj družbeno 
sprejemljivo, da kažejo svoja čustva, ter se o njih tudi pogovarjajo. Zanima nas, ali se med 
spoloma pojavljajo razlike v oceni verjetnosti iskanja pomoči pri šolski svetovalni službi.  

Tabela 5: Prikaz razlik med dekleti in fanti v oceni verjetnosti iskanja pomoči pri šolski 
svetovalni službi 

 

Ali bi iskal pomoč pri ŠSS? 

Skupaj 
Da, v vsakem 

primeru? 

Da, a le če bi 
bil/a v hudi 

stiski .. 

Ne, pomoči 
pri ŠSS ne bi 

iskal/a 
Spol moški Število 6 51 30 87 

% znotraj 
spola 

6,9% 58,6% 34,5% 100,0% 

ženski Število 1 48 14 63 
% znotraj 
spola 

1,6% 76,2% 22,2% 100,0% 

Skupaj Število 7 99 44 150 
% znotraj 
spola 

4,7% 66,0% 29,3% 100,0% 

 
 
χ2 preizkus nima veljavnih pogojev, saj ima več kot 20 % teoretičnih frekvenc vrednost 
manjšo od 5, zato uporabimo Kullbackov-2Î preizkus. 

Vrednost Kullbackovega-2Î preizkusa je statistično pomembna (2Î = 6,151; g = 2; α = 0,046). 
Ničelno hipotezo zavrnemo in s tveganjem 4,6 % trdimo, da se v osnovni množici med dekleti 
in fanti pojavljajo razlike v oceni verjetnosti iskanja pomoči pri šolski svetovalni službi. 

Pomoči pri šolski svetovalni službi nikoli ne bi iskalo 34,5 % fantov in 22,2% deklet. Vseeno 
pa je iz vzorca razvidno tudi, da bi nekoliko več fantov (6,9 %) kot deklet (1,6 %) pri šolski 
svetovalni službi v vsakem primeru poiskalo pomoč. Večina dijakov (66 %), tako deklet kot 
tudi fantov, bi pomoč poiskala le, če bi bili v hudi stiski; od tega 58,6 % fantov ter 76,2 % 
deklet. Dekleta imajo glede na odgovore manj polarizirana mnenja kot fantje, od katerih se 
več dijakov postavlja na skrajni konec spektra, 6,9 % fantov bi v vsakem primeru poiskalo 
pomoč ter 34,5 % v nobenem primeru. Dekleta so veliko pogosteje izbirala srednjo izbiro, 
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torej bi pomoč sicer poiskala, vendar le v primeru, da bi bila v hudi stiski. Odstotek tistih, ki 
so izbirala skrajne odgovore, je manjši kot pri fantih. Deklet, ki bi pomoč poiskala v vsakem 
primeru, je le 1,6 %, tistih, ki pomoči ne bi poiskale, pa 22,2 %. 

Glede na vzorec lahko trdimo, da bi večina dijakov in dijakinj na izbranih gimnazijah sicer 
poiskala pomoč pri šolski svetovalni službi, vendar le, če bi se spopadali s hudimi stiskami. 
Večina bi torej sprva poskušala težave rešiti sama ali s pomočjo družine oziroma bližnjih. Če 
bi se izkazalo, da je mladostnik v duševni stiski, ki potrebuje pomoč strokovnjakov, bi stopili 
v stik s šolsko svetovalno službo. Ti odgovori se precej skladajo z družbenim prepričanjem, 
saj ima veliko ljudi še vedno zadržke pred tem, da bi o svojih težavah govorili z ljudmi, ki jih 
osebno ne poznajo. 

Vseeno je iz vzorca razvidno, da bi več dijakov pomoč pri šolski svetovalni službi poiskalo: 
4,7 % mladostnikov v vsakem primeru, 66 % pa v primeru hudih stisk. Manj je tistih, ki 
pomoči sploh ne bi poiskali (29,3 %). To je vseeno spodbuden podatek, saj priča, da bi večina 
mladostnikov v primeru duševnih stisk poiskala pomoč pri šolski svetovalni službi. 

Koliko so mladostniki pripravljeni poiskati pomoč pri šolski svetovalni službi, je odvisno tudi 
od svetovalnih delavcev, ter šole same. Mladostniki bi prej poiskali pomoč če bi se zavedali, 
čemu je šolska svetovalna služba namenjena, ter da bi svetovalnega delavca poznali oziroma 
bi z njim imeli vsaj nek stik, tudi če je ta le v obliki predavanja ali podaje informacij.  

Iskanje pomoči lahko spremlja precejšen občutek strahu, zato je pomembno, da šolski 
svetovalni delavci poskušajo ustvariti vzdušje, ki bo v mladostniku spodbujalo občutek 
varnosti. To pomeni tudi, da so v svoji komunikaciji z mladostnikom iskreni ter ne zlorabijo 
njegovega zaupanja. Če je mladostnik mladoleten je potrebno v proces pomoči vključiti tudi 
njegove starše in skrbnike. Pogoj, da bodo starši pomoč svetovalnega delavca sprejeli je 
vzpostavitev zaupnega medsebojnega odnosa (Šteh in Mrvar, 2011). 
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RV4: ALI SE MED DIJAKI 1.  IN 4. LETNIKA POJAVLJAJO RAZLIKE 
GLEDE MNENJA O ZAUPANJU ŠOLSKI SVETOVALNI SLUŽBI? 

RH4:  Med dijaki 1. in 4. letnika se pojavljajo razlike o zaupanju šolski svetovalni službi. 

NH4: Med dijaki 1. in 4. letnika se ne pojavljajo razlike o zaupanju šolski svetovalni službi. 

Imamo dve atributivni spremenljivki (letnik srednje šole-nominalna in stališče do zaupanja 
ŠSD   ordinalna), zato napravimo χ2-preizkus, kjer preizkušamo ničelno hipotezo Med 
dijaki 1. in 4. letnika se ne pojavljajo razlike o zaupanju šolski svetovalni službi. 

Smatramo lahko, da so dijaki in dijakinje četrtega letnika bolje seznanjeni s šolsko svetovalno 
službo, glede na to, da so na gimnaziji preživeli že skoraj štiri leta, medtem ko so prvi letniki 
na gimnaziji šele leto dni. Četrti letniki so imeli v štirih letih več možnosti spoznati zaposlene 
svetovalne delavce. Prvi letniki so svetovalno službo srečali redkeje. Zanima nas, ali se med 
letnikoma pojavlajo razlike glede mnenja o zaupanju šolski svetovalni službi.  

Tabela 6: Podatki o razlikah med dijaki 1. in 4. letnika glede mnenja o zaupanju šolski svetovalni 
službi 

 

Ali bi ŠSD zaupal svoje težave? 

Skupaj 
Da, 

popolnoma 
Da, ampak le 

nekatere 
V glavnem 

ne 
Sploh ne bi 

zaupal/a 
Letnik prvi letnik Število 5 43 28 4 80 

% znotraj 
letnika 

6,3% 53,8% 35,0% 5,0% 100,0% 

četrti 
letnik 

Število 4 34 25 7 70 

% znotraj 
letnika 

5,7% 48,6% 35,7% 10,0% 100,0% 

Skupaj Število 9 77 53 11 150 
% znotraj 
letnika 

6,0% 51,3% 35,3% 7,3% 100,0% 

 

χ2-preizkus nima veljavnih pogojev, saj ima več kot 20 % teoretičnih frekvenc vrednost 
manjšo od 5, zato uporabimo Kullbackov-2Î preizkus. 

Vrednost Kullbackovega-2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 1,497; g = 3; α = 0,683). 
Ničelno hipotezo obdržimo, podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec 
lahko ugotovimo, da se med dijaki 1. in 4. letnika ne pojavljajo statistično pomembne razlike 
v zaupanju šolski svetovalni službi. Nekoliko več dijakov in dijakinj bi svetovalni službi 
zaupalo le nekatere težave, medtem ko 35,3 %  v glavnem ne bi zaupalo svojih težav 
svetovalnim delavcem.  

Glede na rezultate analize podatkov tako ne moremo trditi, da igra letnik vlogo na področju 
zaupanja šolski svetovalni službi.  

Čas, preživet na gimnaziji, bi namreč lahko vplival tudi na mladostnikovo poznavanje šolske 
svetovalne službe, ter s tem tudi na zaupanje svetovalnemu delavcu. Dejavnik v zaupanju bi 
lahko bila tudi starost dijakov ali dijakinj. Ena izmed šolskih svetovalnih delavk (ŠSD2), s 
katero sem izvedla pogovor, je namreč trdila: »So dijaki, ki pridejo sami. Mlajši pa pogosto s 
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starši. Tisti, ki so že v četrtem letniku, pridejo sami. Sami poiščejo pomoč, se tudi bolje 
zavedajo situacije, te v prvem letniku pa še potrebujejo starše. V večini primerov prve letnike 
starši spodbujajo, da pridejo do mene, oziroma se starši kar sami oglasijo ali pa pokličejo 
glede dijaka.« 

Vendar vse kaže na to, da na zaupanje šolski svetovalni službi ne vpliva letnik, ki ga dijak 
obiskuje, temveč drugi dejavniki. Ti dejavniki bi bili lahko bolj vezani na svetovalno delavko 
samo, kako vpeta je v šolsko dogajanje, kako jo dijaki in dijakinje vidijo, v kolikšni meri 
svetovalna delavka navezuje stike z mladostniki ter tudi kakšno vlogo daje svetovalni službi 
vodstvo šole. Tista šola, ki smatra šolsko svetovalno službo kot pomemben organ šole, bo tudi 
intenzivneje ozaveščala dijake in dijakinje o storitvah, ki jih svetovalni delavci nudijo. V 
sklopu tega bi šolski svetovalni delavki dala tudi več priložnosti, da naveže stik z mladostniki 
ter drugimi zaposlenimi, kar bi vplivalo na njeno vidnost na šoli. 
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RV5: ALI SE MED DIJAKI 1.  IN 4. LETNIKA POJAVLJAJO RAZLIKE V 
OCENI VERJETNOSTI ISKANJA POMOČI PRI ŠOLSKI SVETOVALNI 
SLUŽBI.  

RH5: Med dijaki 1. in 4. letnika se pojavljajo razlike v oceni verjetnosti iskanja pomoči pri 
šolski svetovalni službi. 

NH5: Med dijaki 1. in 4. letnika se ne pojavljajo razlike v oceni verjetnosti iskanja pomoči pri 
šolski svetovalni službi. 

Imamo dve atributivni spremenljivki (spol-nominalna in ocena verjetnosti iskanja pomoči pri 
ŠSS   ordinalna), zato napravimo χ2-preizkus, kjer preizkušamo ničelno hipotezo Med 
dijaki 1. in 4. letnika se ne pojavljajo razlike o pogostosti iskanja pomoči pri šolski svetovalni 
službi. 

Starost dijakov in dijakinj lahko igra vlogo v oceni verjetnosti iskanja pomoči pri svetovalnih 
delavcih. Dijaki, ki so že dalj časa na šoli (4. letnik), bolje poznajo šolo kot dijaki prvega 
letnika, ki so na šoli preživeli manj kot leto dni. Četrti letniki so se skozi šolanje tudi večkrat 
srečali s šolsko svetovalno službo, ter so naspoh bolj seznanjeni z delom svetovalnih 
delavcev. Poleg tega pa igrajo vlogo tudi leta in s tem zrelost mladostnikov. Tisti dijaki in 
dijakinje, ki obiskujejo četrti letnik so večinoma že polnoletni. Njihovo razmišljanje se je v 
štirih letih obiskovanja gimnazije verjetno precej spremenilo, prav tako bolje poznajo tudi 
sebe. Zanima nas torej, ali glede na te spremembe obstajajo razlike med letnikoma, o oceni 
verjetnosti pomoči pri šolski svetovalni službi.  

 
Tabela 7: Prikaz podatkov o razlikah med dijaki 1. in 4. letnika v oceni verjetnosti iskanja 
pomoči pri šolski svetovalni službi   

 

Ali bi iskal pomoč pri ŠSS? 

Skupaj 
Da, v vsakem 

primeru? 

Da, a le če bi 
bil/a v hudi 

stiski .. 

Ne, pomoči 
pri ŠSS ne bi 

iskal/a 
Letnik prvi letnik Število 4 57 19 80 

% znotraj 
letnika 

5,0% 71,3% 23,8% 100,0% 

četrti letnik Število 3 42 25 70 
% znotraj 
letnika 

4,3% 60,0% 35,7% 100,0% 

Skupaj Število 7 99 44 150 
% znotraj 
letnika 

4,7% 66,0% 29,3% 100,0% 

 
 
χ2-preizkus nima veljavnih pogojev, saj ima več kot 20 % teoretičnih frekvenc vrednost 
manjšo od 5, zato uporabimo Kullbackov-2Î preizkus. 

Vrednost Kullbackovega-2Î preizkusa ni statistično pomembna (2Î = 2,578; g = 2; α = 0,275). 
Ničelno hipotezo obdržimo, podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico. Za vzorec 
lahko ugotovimo, da bi večina dijakov pomoč pri šolski svetovalni službi iskala le, če bi se 
soočali s hudo stisko. Dijakinje in dijaki 1. letnika so nekoliko pogosteje odgovarjali, da bi 
pomoč poiskali le če bi bili v hudi stiski, kot dijaki 4. letnika. Več četrtih letnikov pomoči pri 
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šolski svetovalni delavki ne bi iskalo. Dokaj malo je dijakov, ki bi pomoč poiskali v vsakem 
primeru (4,7 %)  od tega je nekoliko več prvih letnikov (5,0 %) kot četrtih (4,3 %).  

Večina dijakov (66 %) bi pomoč pri šolski svetovalni službi poiskala le, če bi bili v hudi 
stiski. Tega odgovora so se bolj posluževali dijaki prvih letnikov (71,3 %), kot dijaki četrtih 
(60 %). Četrtošolci so tudi pogosteje odgovarjali, da pomoči pri ŠSS sploh ne bi iskali (35,7  
%), medtem ko je ta odgovor izbralo 23,8 % prvošolcev. Za vzorec torej velja, da imajo dijaki 
četrtih letnikov v povprečju več zadržkov pred zaupanjem šolski svetovalni službi kot dijaki 
prvih letnikov. To je zanimivo glede na to, da so dijaki četrtih letnikov že dalj časa na 
gimnaziji, ter bi lahko menili, da so imeli že več stikov s šolsko svetovalno službo. Četrtim 
letnikom namreč šolska svetovalna služba nudi poklicno usmerjanje ter usklajuje njihove 
vpise na višje šole in fakultete.  

Iz vzorca je razvidno, da se je veliko več dijakov odločalo za odgovore 'Da, a le če bi bil/a v 
hudi stiski' (66 %) ter 'Ne, pomoči pri ŠSS ne bi iskal/a' (29,3 %) kot pa za 'Da, v vsakem 
primeru' (4,7 %). Trdimo torej lahko, da večina dijakov in dijakinj šolski svetovalni službi ne 
zaupa popolnoma ali pomoči pri svetovalnih delavcih sploh ne bi iskala.  

Šolski svetovalni delavci so najpogosteje v stiku prav z dijaki in dijakinjami prvega in 
četrtega letnika. Veliko njihovega dela je namreč povezanega z vpisom na srednjo ali visoko 
šolo. Prvi letniki prvič stopijo v stik s šolsko svetovalno službo na informativnem dnevu, nato 
pa jih svetovalni delavec obišče tudi v razredu, da jim razloži o tem, kako šola deluje, o šolski 
prehrani, pravilniku ter jim poda druge s šolo povezane informacije. Četrti letniki pa se s 
šolsko svetovalno službo srečujejo predvsem zaradi mature, vpisa na višjo šolo, ob zaključku 
letnika in podobno. 

Omenjeni stiki med dijaki, dijakinjami in šolsko svetovalno službo so lahko tudi priložnost, 
da se svetovalni delavec bolje predstavi mladostnikom ter z njimi stopi v stik. O tem, da je 
šolska svetovalna služba namenjena tudi pomoči v primeru duševnih stisk je potrebno 
informirati tudi ljudi, ki jim mladostniki povedo za svoje težave  to so v prvi vrsti starši ali 
skrbniki, vendar tu ne smemo pozabiti tudi na učitelje oziroma razrednike. Šolsko svetovalno 
službo je potrebno predstaviti kot vir pomoči, ki temelji na sodelovanju, odnosu, zaupnosti in 
komunikaciji. Možno je, da so imeli nekateri mladostniki ali njihovi starši poprej s svetovalno 
službo negativne izkušnje, ali pa šolske svetovalne službe sploh ne poznajo, ter se ne zavedajo 
njene funkcije. Prav zato je pomembno, da je gimnazija aktivna v tem, da informira 
zaposlene, starše in mladostnike o tem, kakšne vrste pomoči šolska svetovalna služba lahko 
ponudi.  

Še posebej je pomembno, da dijaki in dijakinje prvih letnikov vedo, da šolska svetovalna 
služba obstaja ter da jim lahko nudi pomoč ne le v primeru resnih težav ali duševnih stisk, 
temveč tudi s podajanjem informacij, ki jih mladostniki, ki še ne poznajo šole, potrebujejo. 
Tovrstni stiki s šolsko svetovalno službo morda ne delujejo pomembni, vendar služijo 
predvsem navezavi stikov, ki pa igrajo pomembno vlogo. Mladostniki, ki so že bili v stiku s 
šolsko svetovalno službo, bodo morda bolj pripravljeni svetovalne delavce prositi za pomoč v 
povezavi z resnimi težavami, med katere spadajo tudi duševne stiske.  

Svetovalno službo mora spodbujati tudi vodstvo šole, ki igra veliko vlogo v tem kako aktivna 
je šolska svetovalna služba na področju dela z dijaki. Tiste gimnazije, ki bolj poudarjajo 
pomen šolske svetovalne službe na področju administrativnega dela, bodo manj pozornosti 
posvetile temu, da šolsko svetovalno službo spodbujajo k navezovanjem stika z mladostniki.  



 

50 
 

 

Zaključek kvantitativne raziskave  
Kvantitativna raziskava nam je dala zanimive podatke o zaupanju in iskanju pomoči dijakov 
in dijakinj pri šolski svetovalni službi. Poleg tega smo izvedeli tudi koliko dijakov in dijakinj 
se trenutno sooča z duševnimi stiskami, s katerimi ter koliko mladostnikov se spopada z 
večjim številom stisk naenkrat. 

Kvantitativna raziskava je pokazala, da bi večina dijakov in dijakinj šolski svetovalni službi 
zaupalo svoje težave, vendar le nekatere. Mladostniki bi bili torej selektivni v tem katere 
informacije bi svetovalnim delavkam posredovali, ter katerih ne bi. Precej malo je takih, ki bi 
svetovalnim delavcem popolnoma zaupali. Precej dijakov in dijakinj šolski svetovalni službi v 
glavnem ne bi zaupalo, nekaj pa je tudi takih, ki ji sploh ne bi zaupali.  

Prvi letniki nekoliko bolj zaupajo šolski svetovalni službi od četrtih letnikov. Precej več 
dijakov in dijakinj četrtega letnika svetovalni službi sploh ne bi zaupalo. V skladu s temi 
podatki je tudi ugotovitev, da bi večina dijakov in dijakinj iskala pomoč le, če bi bili v hudi 
duševni stiski. Tudi na področju iskanja pomoči imajo do tega manj zadržkov prvi letniki kot 
četrti. Več dijakov in dijakinj četrtega letnika je odgovorilo, da pomoči pri šolski svetovalni 
službi ne bi iskalo.  

Največ mladostnikov je odgovorilo, da se trenutno ne spopadajo z nobeno duševno stisko. 
Duševne stiske so pogostejše pri dekletih kot pri fantih. Najpogosteje se pojavlja depresija. 
Precej dijakov in dijakinj se sooča tudi z anksioznostjo, motnjami spanja in občutki 
brezizhodnosti. Fantje naj bi se pogosteje od deklet soočali le z duševnimi boleznimi, s 
shizofrenijo, psihotičnimi motnjami, z ADHD in motnjami pozornosti. Nihče izmed vprašanih 
ni imel težav povezanih s spolno usmerjenostjo in s stanjem po spolnem napadu, spolnem 
nasilju ali posilstvu. Največ dijakov in dijakinj se sooča le z eno duševno stisko, vendar je 
precej takih, ki poročajo o treh duševnih stiskah. Največ istočasnih duševnih stisk je obkrožil 
en dijak, ki se trenutno spopada z desetimi duševnimi stiskami.  

Čeprav na splošno fantje bolj zaupajo šolski svetovalni službi ter je med tistimi, ki svetovalni 
službi sploh ne zaupajo več deklet, bi glede na rezultate anketnega vprašalnika dekleta prej 
poiskala pomoč kot fantje. Precej več je namreč fantov, ki pri šolski svetovalni službi ne bi 
iskali pomoči. Tako fantje bolj zaupajo svetovalnim delavkam, a bi pri njih poiskalo pomoč 
več deklet kot fantov.  
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Kvalitativna raziskava 
Vloga šolskega svetovalne službe pri obravnavnaju duševnih stisk mladih na gimnaziji je 
tema, ki zahteva vključitev tako dijakov in dijakinj, kot tudi svetovalnih delavcev.  

Zanimalo me je, kako šolske svetovalne delavke iz treh gimnazij delajo z duševnimi stiskami, 
kako pogosto se le-te pojavljajo, kako jih prepoznavajo, kako sodelujejo s starši ter kaj vse 
vključuje delo svetovalnega delavca. Odgovori na ta vprašanja bi mi lahko prikazali dobro 
sliko glede dela šolske svetovalne službe z duševnimi stiskami.  

Izbrala sem si tri gimnazije; eno izmed teh sem obiskovala sama, na drugi sem opravljala 
prakso, tretjo pa sem izbrala, ker v tem mestu delujejo le tri gimnazije s splošnim 
gimnazijskim programom. Sogovornice sem povabila k sodelovanju. Vse tri so se na moje 
povabilo odzvale. Z vsako posebej sem izvedla delno strukturirani intervju. Vprašanja so se 
vrtela okrog tematike dela svetovalne službe z duševnimi stiskami mladostnikov. Intervjuji so 
trajali povprečno 30 minut. Zaradi lažjega zapisa pogovorov sem intervjuje snemala s 
snemalnikom na mobilnem telefonu. Vse svetovalne delavke so se tega snemanja zavedale, 
ter ga tudi odobrile. Po končanih intervjujih sem pogovore zapisala, ter preuredila tako, da so 
bili slovnično pravilni ter tako tudi lažje razumljivi. Vsebine pogovorov nisem spremenila. 
Intervjuje sem deduktivno kodirala. Interpretirala sem tiste točke pogovorov, ki so se mi zdele 
še posebej zanimive in/ali relevantne glede na tematiko magistrske naloge. 

Tabela 8: Primer deduktivnega kodiranja 

Intervju ŠSD1 Kategorije Raziskovalno vprašanje 
Večkrat pridejo dijaki takrat, 
ko se pojavijo kakšne učne 
težave ali pa imajo težave 
zaradi odsotnosti od pouka. 
 

Delo svetovalnega delavca RV2 

 

Preko intervjujev s svetovalnimi delavkami sem poskušala dobiti odgovore na tematiko dela z 
duševnimi stiskami, dela svetovalnih delavcev, vlogo šolske svetovalne službe pri 
prepoznavanju duševnih stisk, sodelovanja svetovalnih delavcev s starši otrok z duševnimi 
stiskami ter pogostosti duševnih stisk. Glede na odgovore svetovalnih delavk sem dodajala 
podvprašanja, da bi lahko o teh temah izvedela še več. 

Moj glavni fokus so bila naslednja raziskovalna vprašanja: 

→ RV1 Kakšna je vloga šolske svetovalne službe pri prepoznavanju duševnih stisk 
mladih? 

→ RV2 Kaj vključuje delo svetovalnega delavca? 

→ RV3 Kako svetovalni delavec dela z duševnimi stiskami? 

→ RV4 Kako svetovalni delavci sodelujejo s starši otrok z duševnimi stiskami? 

→ RV5 Kako pogoste so duševne stiske po mnenju svetovalnih delavcev? 
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Interpretacija 
 

Iz prepisov intervjujev sem izbrala odseke, ki se nanašajo na tematiko vloge šolske svetovalne 
službe pri prepoznavanju duševnih stisk mladih. Šolska svetovalna služba ne dela z duševnimi 
stiskami le takrat, ko mladostnik ali njegovi bližnji že zaprosijo za pomoč, temveč lahko 
pristopi že takrat, ko meni, da se dijak in dijakinja sooča z duševno stisko. Tovrstno delo je 
mogoče, če je svetovalni delavec v stiku z mladimi ter pozna različen simptome duševnih 
stisk. Delo na področju prepoznavanja duševnih stisk se dogaja tudi v primerih, ko učitelji, 
razredniki, drugi zaposleni, straši ali sošolci in sošolke menijo, da se določen dijak sooča z 
duševnimi stiskami. 

V spodnjem besedilu uporabljam naslednje okrajšave: 

ŠSD1: šolska svetovalna delavka 1 (intervju 1) 

ŠSD2: šolska svetovalna delavka 2 (intervju 2) 

ŠSD3: šolska svetovalna delavka 3 (intervju 3) 
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RV1: KAKŠNA JE VLOGA ŠOLSKE SVETOVALNE SLUŽBE PRI 
PREPOZNAVANJU DUŠEVNIH STISK MLADIH? 

Pri tem raziskovalnem vprašanju sem v kodiranje vključila vse dele pogovora, ki so se 
dotikali tematike vloge šolske svetovalne službe pri prepoznavanju duševnih stisk mladih.  

Tabela 9: Izseki intervjujev, ki se nanašajo na raziskovalno vprašanje vloge ŠSS pri 
prepoznavanju duševnih stisk 

Raziskovalno vprašanje 1: Vloga šolske svetovalne službe pri prepoznavanju duševnih stisk 

Intervju 1: 

Dijaki nekatere profesorje začutijo in v njih vidijo zaupnike. Zato imajo profesorji zelo veliko 
vlogo pri delu z duševnimi stiskami in pri prepoznavanju le-teh. Profesorje je treba k temu 
tudi spodbujati, ker so ravno oni tisti, ki jih dijaki vidijo najpogosteje, jih najbolj poznajo.  

Svetovalni delavci nismo usposobljeni za delo z duševnimi stiskami, tudi če bi to želeli, nam 
ni dovoljeno, ker nimamo dovolj znanja. Sama sem pedagoginja, zato pri meni lahko dobijo 
suport (oporo). Zdi se mi pomembno, da si tak dijak najde nekoga v šoli, ki mu zaupa in od 
kogar dobi to oporo. 

Tu svetovalna služba res pomaga bolj na šolskem področju. Pomembno je, da dijak lahko 
shaja s šolo. Če lahko šolo dijak normalno dela naprej, mi drugih težav ne moremo rešiti. 
Mora biti vključen v razred in v eno organizirano dejavnost. To je tisto, s čimer mu lahko 
pomagamo. 

Sami nikakor ne morejo uspešno reševati težav tudi če so nekje sami hospitalizirani in 
prejemajo veliko pomoči od strokovnjakov. Izredno pomembno je, da so vključeni v vrstniško 
skupino, da imajo prijatelje. Če mu gremo tu kot svetovalni delavci nasproti in mu na tem 
področju pomagamo, mislim, da je to pomembno in s tem naredimo veliko. Psihološkega dela 
pa ne moremo rešiti in izvajati terapije.  

Drugače pa pristopijo na različne načine, nekateri pridejo sami, druge napotijo sošolci ali 
sošolke, spet tretje profesorji. 

V primeru stisk imajo tudi podporo sošolcev in sošolk. Opažam, da jih nekateri usmerijo k 
meni, ko kakšen dijak tudi doma nima podpore.  

Nekateri dijaki pa se z duševnimi stiskami srečajo v zadnjih letnikih, ampak so tudi te težave 
drugačne. Mislim pa, da je res veliko primerov, kjer so se težave pojavile že v osnovni šoli, pa 
se pri meni potem oglasijo v prvem ali drugem letniku. Njihove težave so se začele že prej, k 
meni pa pridejo, ko vidijo, da jih ne morejo rešiti sami, in vidijo, da lahko tukaj dobijo suport. 
Manj je težav, ki se pojavijo v srednji šoli. 

Nekateri dijaki so že prej vključeni v različne oblike pomoči ali jih vključijo starši, jih vozijo 
na preglede in podobno. Nekateri obiskujejo klinične psihologe. Včasih kakšnega dijaka k 
meni usmerijo sošolci ali sošolke.  

Več kot polovica dijakov se poleg šole resno ukvarja tudi z drugimi dejavniki, na primer s 
športom. Menim, da je tudi to pomemben varovalni dejavnik, ker imajo neko področje, kjer 
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so uspešni in se uveljavljajo. Drugače pa pristopijo na različne načine, nekateri pridejo sami, 
druge napotijo sošolci ali sošolke, spet tretje profesorji.  

Veliko je takih primerov, da so profesorji prvi, ki zvedo za določene stiske.   

Zdi se mi pomembno, da si tak dijak najde nekoga na šoli, ki mu zaupa in od kogar dobi to 
oporo. Ni nujno, da sem to jaz, to so lahko profesorji, razrednik. Na naši šoli imajo veliko 
vlogo tudi športni pedagogi, ki dijakom veliko svetujejo in jim pomagajo. Profesorji so največ 
v stiku z dijaki, zato jih tudi najbolje poznajo ter opazijo morebitne težave. Pomembno je 
torej, da si najdejo nekoga na šoli, ki jim pomaga pri tem, da shajajo. 

Dijaki lahko dobijo oporo, izdelamo lahko načrt dela ter jih usmerimo v pravo smer.  

Imamo veliko preventivnih delavnic. Redno izvajamo delavnice, ki dijake ozaveščajo o 
odvisnosti od drog in alkohola, delavnice na temo nenasilne komunikacije. Zdravstveni dom 
organizira te preventivne delavnice, ki jih financira zavarovalnica. Delavnice so namenjane 
vsem letnikom, vključenih je veliko duševnih stisk; tudi na primer odnos do sebe, do svojega 
telesa in podobno. Zdi se mi, da je pomembno, da v teh delavnicah dijaki sodelujejo, tudi če 
sami nimajo izkušenj z duševnimi stiskami, lahko s pomočjo tega znanja, pridobljenega na 
delavnicah, prej opazijo znake morebitnih težav pri drugih dijakih, sošolkah, sošolcih. 
Menim, da si znajo dijaki med sabo tudi dobro svetovati, čeprav se lahko pojavijo tudi 
konflikti zaradi vrstniškega pritiska. Dobro je, da v teh delavnicah sodelujejo vse generacije, 
ne le tisti, ki se soočajo s težavami. V tem primeru bi se slednji lahko počutili kot izjeme, ker 
pa so delavnice namenjene vsem, lahko sami pri sebi prepoznajo določene težave in prejmejo 
smernice, kje si lahko poiščejo pomoč. 

Mislim, da pridejo takrat, ko drugje pomoči ne dobijo ali ta ni zadostna. Tu svetovalna služba 
res pomaga bolj na šolskem področju. Pomembno je, da dijak lahko shaja s šolo. Če lahko 
šolo dijak normalno dela naprej, mi drugih težav ne moremo rešiti. Mora biti vključen v 
razred in v eno organizirano dejavnost. To je tisto, s čimer mu lahko pomagamo. Če ima dijak 
poleg duševnih stisk težave tudi s šolo, bodo te težave stisko samo še poglobile. Samo še težje 
jih bo reševati. Zato se mi zdi, da se je potrebno v tem obdobju prebiti skozi šolo. Ko bo ta 
oseba zrelejša, bo tudi lažje reševala stiske in težave. Veliko stvari se zakomplicira tudi samo 
zato, ker so težave v šoli.  

Tudi v primeru, da dijak reši neko motnjo in se šoli ne posveti, to pomeni, da izpade iz 
šolskega sistema. Stvari se naberejo in je v šoli težko nadoknaditi, kar pa vpliva tudi na 
posameznikovo psihološko stanje. Zdi se mi tudi pomembno, da se razširi obzorje, da se 
dijaki zavedajo, da v svojih težavah niso sami, da se to ne dogaja le njim. Lažje je, ko dijaki 
dozorijo, ko imajo socialne stike in so vključeni v razred.  

Intervju 2: 

Oglasijo se starši. Oni točno vedo, kaj ponujamo. Zdi se mi, da so tudi starši zelo navajeni 
šolske svetovalne službe že iz osnovnih šol. Pridejo, če jim je otrok doma kaj zaupal, na 
primer da mu je težko, da mu nagajajo, da je snov pretežka ali kar koli, se bodo obrnili na nas. 
Prav tako lahko pridejo učitelji, če kaj opazijo. So dijaki, ki pridejo sami. Mlajši pa pogosto s 
starši. 

Tisti, ki so že v četrtem letniku, pridejo sami. Sami poiščejo pomoč, se tudi bolje zavedajo 
situacije, te v prvem letniku pa še potrebujejo starše. V večini primerov prve letnike starši 
spodbujajo, da pridejo do mene oziroma se starši kar sami oglasijo, ali pa pokličejo glede 
dijaka.  
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Tukaj jim s tem ne znamo pomagati. Tistim, ki so imeli res težave, jim v šolski svetovalni 
službi nismo znali pomagati, tako da so morali v profesionalno obravnavo.  

Imamo delavnice  precej je zdravstvenih delavnic. Zdravstveni dom ima delavnice, za 
zaključni letnik imajo delavnico o stresu, posledice stresa, nekemične in kemične odvisnosti, 
nižji letniki imajo odnos do hrane in odnos do telesa, odnos do telesa vključuje tudi na primer 
piercing  da morajo paziti, ker se tega ne da odstraniti. Imajo tudi delavnice za varni splet o 
facebooku, kaj dati na facebook, kaj ne, kako biti pazljiv na internetu, na primer če daš zdaj 
na internet sliko, pri petnajstih, kakšne mišice imaš, ti čez nekaj let ta slika ne bo več všeč. 
Povejo jim, da naj pazijo. Potem imajo tudi delavnice na temo alkohola in tudi o drogah. Prav 
o psihičnem zdravju pa niti ne, ker ni veliko tega, to ni pogosto. Ne zdi se mi, da je to 
problem.  

Če ti ne gre, je to velik ogrožajoči dejavnik. Še posebej, če ti ne pomagajo. Pri nas jim zelo 
pomagamo, vsaj če pokažejo nekaj volje. Potem pa ni tako hudo.  

Največ napotijo starši. Imamo pa tudi kakšne, ki hodijo sami. Trenutno eno od svetovalnih 
delavk vsak dan obiskuje dijak iz prvega letnika, ker ga vse skrbi, vse bi se rad dobro naučil. 
Ne bom rekla, da še nikoli niso prišli sošolci, ampak ne pogosto.  

Ja, pridejo, ampak večinoma samo v povezavi s šolo. Da bi kdo hotel govoriti o na primer 
družinskih težavah ali kaj podobnega; tega pa skoraj ni.  

Učitelj bi opazil, če bi se kakšen dijak vedel čudno. 

Naprej se opazi, ko otrok manjka. Ko ga ni pri pouku in ima neopravičene ure. Takrat pridejo 
tudi starši. Zdi se mi, da je to špricanje beg. Naprej rečejo, da ne hodijo, ker se jim ne da, ker 
so leni, ker niso znali snovi in niso želeli pisati kontrolne. Če pa se to stopnjuje, je za tem 
nekaj več  umik od nečesa. Da so z nečim tako preobremenjeni, da ne vidijo več izhoda. Na 
ta način se jih veliko najde.  

Da se najde razlog, kaj se skriva za tem. Tako pokličemo tudi starše in se pogovorimo, kako 
naprej. V veliko primerih pa starši pridejo tudi sami.  

Takrat se jim tudi šolske obveznosti malo prilagodi: da so vprašani snov takrat, ko znajo, in 
podobno. 

Intervju 3: 

Pridejo, ko gre za težave, ki jih ne morejo reševati sami, ter potrebujejo pomoč. Nekateri 
potrebujejo zgolj pogovor, drugim je všeč občutek, da se lahko oglasijo, če to potrebujejo, 
kjer pa gre za težave na področju psihičnih bolezni, jim svetovalna služba svetuje, kam naj 
gredo po pomoč.  

Spekter pomoči je zelo širok. Pri učnih težavah pomagamo z inštrukcijami, da starejši dijaki 
učijo mlajše, imajo dopolnilni pouk, pred tremi leti smo uvedli tutorstvo, ki je lahko v teh 
primerih koristno. Pri drugih stiskah je najpomembnejši pogovor oziroma odnos, ki ga 
svetovalni delavec uspe vzpostaviti z dijakom. Včasih se dijaki oglasijo pri nas kar tako, za 
klepet, in potem, ko je odnos že izpostavljen povedo svoje težave. Predvsem tak, da se 
vzpostavi ozračje, v katerem lahko dijak svetovalcu zaupa. Najbolj se obnese topel človeški 
stik.  

Ja, pri tej preventivi sodelujejo številne zunanje organizacije, predvsem zdravstveni dom, tudi 
center za socialno delo. To so delavnice in predavanja. Vse je na temo stisk, zlorabe substanc 
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in podobno.  

Največkrat se odražajo na šolskem delu, pomemben pokazatelj je tudi pogosta odsotnost od 
pouka. Na določene težave opozorijo profesorji oziroma razredniki.  

Včasih se pogovarjajo o duševnih stiskah med sabo in se zgodi, da se sošolci odločijo, da 
bodo to povedali šolski svetovalni službi, na primer kakšna grožnja s samomorilnostjo, tisto 
česar ne zmorejo sami. Si pa dijaki zelo stojijo ob strani, se podpirajo v težavah. 

Ta pričakovanja so do otroka pogosto prevelika. To se kaže na več področjih, tako na učnem 
kot tudi socialnem in psihičnem. Tukaj lahko šolska svetovalna služba veliko pomaga, če 
dobro sodeluje tako z otrokom kot tudi s starši. Odvisno je tudi od tega, koliko so se starši o 
tem pripravljeni pogovarjati.  

Najpogosteje pridejo zaradi učnih težav, zaradi duševnih pa bistveno manj. Ne zato, ker jih ne 
bi imeli, ampak ker jim je nerodno oziroma ne želijo, da bi o teh težavah kdo vedel.  

Se pa večkrat zgodi, da se tisti, ki so imeli težave na gimnaziji, pogosto vračajo k šolski 
svetovalni službi tudi takrat, ko so že na fakultetah, ker nam zaupajo in se pri nas počutijo 
varne. 

Če zaupanja ne zgradiš, se ne bodo vrnili, zato se trudimo vzpostaviti dober odnos. Dijaki se 
večinoma vračajo, tako da mislim, da kar zaupajo.  

Vsi ki pridejo, pa pridejo navadno zato, ker potrebujejo podporo zaradi izjemno nizke 
samopodobe. Mislim da ima približno 70 % populacije nizko samopodobo. 

Če dijaki izhajajo iz bolj nespodbudnega okolja, če družinske razmere niso urejene, je lahko 
šola varovalni dejavnik. Še posebej, če nimajo težav z učenjem. Lahko pa je tudi zelo 
obremenilen in stresen dejavnik. Pri nas so dijaki zelo uspešni na področju šole in je zato 
konkurenca precej visoka, visoka je tudi tekmovalnost med dijaki.  

 

Šolska svetovalna služba na področju preventive deluje predvsem z delavnicami, ki jih 
omenjajo vse sogovornice. Te delavnice potekajo vsako leto, organizira jih občina. Dotikajo 
se tematik prepovedanih substanc, alkohola, varnega interneta in nekaterih duševnih stisk. 
ŠSD 1 (intervju 1) meni: »… da je pomembno, da v teh delavnicah dijaki sodelujejo, tudi če 
sami nimajo izkušenj z duševnimi stiskami, lahko s pomočjo tega znanja, pridobljenega na 
delavnicah prej opazijo znake morebitnih težav pri drugih dijakih, sošolkah, sošolcih. Menim, 
da si znajo dijaki med sabo tudi dobro svetovati, čeprav se lahko pojavijo tudi konflikti zaradi 
vrstniškega pritiska.« Tako vse svetovalne delavke poudarjajo pomen drugih dijakov in 
dijakinj na področju prepoznavanja duševnih stisk. To je razumljivo glede na to, da so odnosi 
med vrstniki lahko pomemben varovalen dejavnik v življenju mladostnika. 

Vse namreč omenjajo, da prav sošolci in sošolke poiščejo nasvet ali pomoč pri šolski 
svetovalni službi, predvsem takrat, ko vidijo, da je potrebna pomoč strokovnjaka. ŠSD1 in 
ŠSD3, omenjata, da sošolci in sošolke precej pogosto poiščejo pomoč pri šolski svetovalni 
službi, medtem ko ŠSD2 pravi, da to na njihovi gimnaziji ni preveč pogost pojav. Vseeno se 
zdi, da sami odnosi med dijaki in dijakinjami lahko bistveno vplivajo na to, da otrok v 
duševni stiski dobi pomoč pri šolski svetovalni službi. Kot pravi ŠSD3: »… se sošolci 
odločijo, da bodo to povedali šolski svetovalni službi, na primer kakšna grožnja s 
samomorilnostjo, tisto, česar ne zmorejo sami. Si pa dijaki zelo stojijo ob strani, se podpirajo 
v težavah.« Omenjene delavnice lahko pripomorejo k temu, ker vplivajo na informiranost 
dijakov in dijakinj na področju duševnih stisk. Kot pravi ŠSD1: »… lahko sami pri sebi 
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prepoznajo določene težave in prejmejo smernice, kje si lahko poiščejo pomoč.«. Zdi se mi, 
da bi lahko bile te delavnice še uspešneje na področju prepoznavanja duševnih stisk, če bi se 
bolj osredotočile na različne vrste stisk, simptome ter pomembnost zgodnjega iskanja pomoči.  

Sogovornice menijo, da jih dijaki in dijakinje pogosteje obiščejo, če potrebujejo različne 
informacije, na primer glede šolske prehrane, vpisov na fakultete, dela s statusi in podobno. V 
primeru duševnih stisk pa bistveno redkeje. Podatki o zaupanju šolski svetovalni službi ter 
iskanju pomoči pri svetovalnih delavkah na gimnazijah bodo sledili v kvantitativnem delu 
magistrske naloge. 

Svetovalna služba lahko deluje tudi na področju vključenosti dijaka in dijakinje v razred. 
ŠSD1 meni, da dijak ali dijakinja: »Mora biti vključen v razred in v eno organizirano 
dejavnost. To je tisto, s čimer mu lahko pomagamo.« To ni presenetljivo glede na to, da dobri 
socialni stiki, še posebej z vrstniki, lahko pri mladostniku igrajo vlogo varovalnega dejavnika. 
Dobra šolska klima in pozitivni odnosi s sošolci in sošolkami vplivajo na počutje mladostnika 
na šoli. 

Sogovornice se srečajo z dijaki in dijakinjami, ki sami pridejo do šolske svetovalne službe po 
pomoč. Intervjuvanka 2 tu izpostavlja razliko med prvimi in četrtimi letniki ter pravi: »Tisti, 
ki so že v četrtem letniku pridejo sami. Sami poiščejo pomoč, se tudi bolje zavedajo situacije, 
ti v prvem letniku pa še potrebujejo starše. V večini primerov prve letnike starši spodbujajo, 
da pridejo do mene, oziroma se starši kar sami oglasijo, ali pa pokličejo glede dijaka.«. Več 
podatkov o razliki v pogostosti iskanja pomoči pri šolski svetovalni službi glede na starost 
dijakov in dijakinj bo v kvantitativnem delu raziskave.  

Vseeno ŠSD2 meni, da dijaki in dijakinje pomoči v primeru duševnih stisk ne poiščejo 
pogosto, pri šolski svetovalni službi se oglasijo v primeru učnih težav ali drugih 'šolskih' 
problemov. Podobno izkušnjo ima tudi ŠSD3, ki pravi: »Najpogosteje pridejo zaradi učnih 
težav, zaradi duševnih pa bistveno manj. Ne zato, ker jih ne bi imeli, ampak ker jim je 
nerodno oziroma ne želijo, da bi o teh težavah kdo vedel.«  

Poleg dijakov in dijakinj samih ter sošolcev in sošolk pomoč pri šolski svetovalni službi 
poiščejo tudi starši dijakov in dijakinj. ŠSD2 tudi tu izpostavlja, da pogosto pridejo starši 
dijakov ali dijakinj iz prvega letnika: »So dijaki, ki pridejo sami. Mlajši pa pogosto s starši.« 
Tudi drugi dve sogovornici govorita o tem, da starši pogosto poiščejo pomoč pri šolski 
svetovalni službi. Vseeno pa so lahko prav starši razlog, da se pojavijo težave; v tem primeru 
igra socialni delavec vlogo mediatorja med starši in dijaki ter pogosto tudi profesorji. Tako 
ŠSD3 izpostavi dejstvo: »Ta pričakovanja so do otroka pogosto prevelika. To se kaže na več 
področjih, tako na učnem kot tudi socialnem in psihičnem. Tukaj lahko šolska svetovalna 
služba veliko pomaga, če dobro sodeluje tako z otrokom kot tudi s starši. Odvisno je tudi od 
tega, koliko so se starši o tem pripravljeni pogovarjati.« 

Šola lahko po mnenju sogovornic deluje kot ogrožajoči ali varovalni dejavnik. ŠSD3 meni, da 
je šola lahko varovalni dejavnik, če družinska situacija otroka ni ustrezna. Vseeno pa omenja 
tudi možnost negativnega vpliva šole na dijaka ali dijakinjo zaradi stresa in konkurence. Zdi 
se, da je prav učni uspeh velik dejavnik v tem, kakšno vlogo igra šola v življenju mladostnika. 
ŠSD2 tako pravi, da je lahko šola ogrožajoči dejavnik, če dijak ali dijakinja na šolskem 
področju ne doživlja uspehov.  

Sogovornice govorijo tudi o pomembnosti nudenja opore dijakom ali dijakinjam. Tako na 
primer ŠSD1 pove: »Njihove težave so se začele že prej, k meni pa pridejo, ko vidijo, da jih ne 
morejo rešiti sami, in vidijo, da lahko tukaj dobijo suport.« Po mnenju ŠSD3 je pomembno 
tudi, da dijaki in dijakinje šolski svetovalni službi zaupajo. Prav to zaupanje ter dober odnos 



 

58 
 

med svetovalno službo ter mladostniki daje slednjim željo, da se po nasvete vrnejo tudi, ko 
gimnazijo že zapustijo.  

Dve svetovalni delavki označujeta odsotnost od pouka kot enega od prvih znakov duševne 
stiske. ŠSD2 omenja: »Naprej se opazi, ko otrok manjka. Ko ga ni pri pouku in ima 
neopravičene ure. Takrat pridejo tudi starši. Zdi se mi, da je to špricanje beg. Naprej rečejo, 
da ne hodijo, ker se jim ne da, ker so leni, ker niso znali snovi in niso želeli pisati kontrolne. 
Če pa se to stopnjuje, je za tem nekaj ve,- umik od nečesa. Da so z nečim tako 
preobremenjeni, da ne vidijo več izhoda. Na ta način se jih veliko najde.« Podobne izkušnje 
ima tudi ŠSD3, ki pravi: »Največkrat se odražajo na šolskem delu, pomemben pokazatelj je 
tudi pogosta odsotnost od pouka.« Manjkanje pri pouku tako po mnenju svetovalnih delavk 
kaže na nek večji problem v posameznikovem življenju, ki pride na dan, ko mladostnik in 
njegovi starši obiščejo šolsko svetovalno službo.  

Svetovalni delavci ne morejo poznati vseh dijakov in dijakinj na šoli, ker jih je preprosto 
preveč. Zato veliko vlogo na področju prepoznavanja duševnih stisk igrajo tudi profesorji. 
ŠSD3 pravi, da šolsko svetovalno službo na težave mladostnikov pogosto opozorijo profesorji 
oziroma razredniki. To izkušnjo deli tudi ŠSD1: »Dijaki nekatere profesorje začutijo in v njih 
vidijo zaupnike. Zato imajo profesorji zelo veliko vlogo pri delu z duševnimi stiskami in 
prepoznavanju le-teh. Profesorje je treba k temu tudi spodbujati, ker so ravno oni tisti, ki jih 
dijaki vidijo najpogosteje, jih najbolj poznajo.« S tem se strinja tudi ŠSD2, ki meni, da bi 
učitelji opazili, če bi se dijaki ali dijakinje vedli nenavadno. Kot pa je izpostavila ŠSD, je prav 
zato pomembno, da zna svetovalni delavec sodelovati s profesorji. 

Če med šolsko svetovalno službo in učitelji vladajo dobri odnosi, je namreč bolj verjetno, da 
bodo slednji poiskali pomoč ter nasvet. To lahko povežemo tudi z zaupanjem, ki ga je ena od 
svetovalnih delavk omenila kot glavno komponento v iskanju pomoči. To zaupanje je 
potrebno tudi med mladostnikom ter profesorjem ali profesorico. Dijaki in dijakinje namreč 
poiščejo pomoč pri tistih profesorjih, ki so jim čustveno najbližje in jih dojamejo kot zaupanja 
vredne. Na tej točki je pomembno tudi sodelovanje profesorja s šolsko svetovalno službo. Le 
tu lahko namreč dobi informacije o tem, kaj lahko kot profesor naredi, če mu mladostnik 
zaupa, da ima duševno stisko. Nekateri profesorji šolsko svetovalno službo spoštujejo ter 
imajo s svetovalno delavko dober profesionalen odnos, medtem ko drugi ne dajejo preveč 
pomena temu delu gimnazije. Prav zato je pomembno, da svetovalni delavci nimajo dobrih 
odnosov le z mladostniki, temveč tudi s sodelavci. 

Svetovalni delavci se na področju prepoznavanja duševnih stisk večinoma zanašajo na 
profesorje, sošolce, sošolke in starše. Vsi našteti bi namreč stisko hitreje opazili, ker bi 
mladostnika bolje poznali, ter temu primerno tudi hitreje opazili spremembe v vedenju in 
počutju. Iz intervjujev je razvidno, da sogovornice ne posvečajo veliko pozornosti preventivi 
duševnih stisk, dijaki in dijakinje so deležni le delavnic, ki jih organizira občina, kjer se te 
gimnazije nahajajo. Šolska svetovalna služba se v vseh treh gimnazijah bolj osredotoča na to, 
da dijakom in dijakinjam pomaga takrat, ko se že pojavijo težave. 

A. Gulliver, K. M. Griffiths in H. Christensen (2010) so v svoji raziskavi o iskanju pomoči 
najstnikov opazili, da so mladostniki kot ovire pred tem, da bi poiskali pomoč, navedli strah 
pred stigmo, sram, probleme pri prepoznavanju simptomov duševnih stisk ter željo po tem, da 
bi si pomagali sami. Vseeno pa se je izkazalo, da so tisti, ki so pomoč poiskali, imeli s tem 
pozitivne izkušnje, predvsem s socialno podporo in spodbudo pomembnih drugih.  

Esentürk Ercan (2010) iskanju pomoči doda dimenzijo osebnostne karakteristike usmerjenosti 
v reševanje problemov. Tako ugotovi, da so tisti mladostniki, ki so po naravi usmerjeni v 
reševanje problemov, tudi pogosteje iskali pomoč v primeru duševnih stisk. 
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F. Savi Cakar in Savi (2014) na podlagi raziskave ugotovita, da pomoč v primeru duševnih 
stisk poišče majhno število mladostnikov ter da se naprej obrnejo na neformalne vire pomoči; 
predvsem na družinske člane in prijatelje. Delež tistih, ki pomoč poiščejo pri različnih 
formalnih možnostih, pa raje kontaktira tiste oblike pomoči, pri katerih niso v neposrednem 
stisku z ljudmi; na primer pri tistih organizacijah, ki pomoč nudijo preko interneta.  

Zdi se, da tisti mladostniki, ki imajo dobre odnose s prijatelji ali z družino, sprva za duševne 
stiske povedo njim. Profesorji, svetovalna služba ali drugi, ki niso neformalno povezani z 
mladostnikom, pa za duševno stisko izvedo prvi takrat, ko mladostnik meni, da v svoji družini 
ali pri prijateljih ne bi dobil ustreznega izziva. To ne pomeni nujno, da mladostnik z 
omenjenimi ljudmi ni v dobrih odnosih, saj lahko njegovi zadržanosti pri tem, da bi jim za 
svoje duševne stiske povedal, botruje marsikaj  na primer občutek sramu, strahu pred 
nesprejetjem, želja po tem, da jih ne bi obremenjeval, in podobno. 



 

60 
 

 

 

RV2: KAJ VKLJUČUJE DELO SVETOVALNEGA DELAVCA? 

Svetovalni delavci se ne ukvarjajo le z duševnimi stiskami, temveč so zadolženi za cel spekter 
različnih nalog, ki jih je treba opraviti, da lahko šola deluje. Potrebno si je zapomniti, da so 
svetovalni delavci zaposleni v gimnaziji, kar pomeni, da ne skrbijo le za potrebe 
mladostnikov, temveč tudi ostalih zaposlenih in šole same. Šolska svetovalna služba dela po 
šolskim letnim delovnem načrtu, ki vsebuje vse potrebne naloge svetovalnih delavcev, od 
tistih, ki se neposredno dotikajo šolskega življenja dijakov in dijakinj, do tistih, ki so potrebna 
za to, da lahko šola pravilno funkcionira. 

Tabela 10: Izseki intervjujev, ki se nanašajo na raziskovalno vprašanje, kaj vključuje delo 
svetovalnega delavca 

Raziskovalno vprašanje 2: Delo svetovalnega delavca  

Intervju 1 (ŠSD1): 

Večkrat pridejo dijaki takrat, ko se pojavijo kakšne učne težave ali pa imajo težave zaradi 
odsotnosti od pouka. Občasno se oglasijo tudi starši.  

Zaprosijo tudi za prilagajanje s pomočjo pedagoških pogodb zaradi odsotnosti. Pridejo tisti, ki 
potrebujejo določene prilagoditve. Nekateri dijaki imajo odločbo o usmeritvi. 

Zanje pripravimo individualizirane programe, kjer so navedene prilagoditve, ki jim pripadajo. 
Za tiste dijake, ki imajo duševne stiske, lahko oblikujemo pedagoške pogodbe in o tem 
obvestimo tudi učitelje in razrednike. 

Smo tudi nekakšni pomočniki in svetovalci ravnateljem. Sama skrbim za to, da so stvari na 
pravem mestu in da so obravnavane na pravi način. Skrbim za to, da lahko šola normalno 
funkcionira. Dijaki lahko dobijo oporo, izdelamo lahko načrt dela ter jih usmerimo v pravo 
smer. 

Psihiatri in psihologi težave obravnavajo glede na urgentnost, zato pri dijakih, ki nimajo zelo 
izrazitih stisk, obravnavajo bolj poredko, zato svetujem tudi druge oblike pomoči, ne le javnih 
oblik ali preko zdravstva.  

Nekateri dijaki so bili tudi hospitalizirani. V teh primerih šolska svetovalna služba sodeluje z 
zunanjimi sodelavci.  

Redno izvajamo delavnice, ki dijake ozaveščajo o odvisnosti od drog in alkohola, delavnice 
na temo nenasilne komunikacije. 

Tu svetovalna služba res pomaga bolj na šolskem področju. Pomembno je, da dijak lahko 
shaja s šolo. Če lahko šolo dijak normalno dela naprej, mi drugih težav ne moremo rešiti. 
Mora biti vključen v razred in v eno organizirano dejavnost. To je tisto, s čimer mu lahko 
pomagamo. 

Sami nikakor ne morejo uspešno reševati težav, tudi če so nekje sami hospitalizirani in 
prejemajo veliko pomoči od strokovnjakov. Izredno pomembno je, da so vključeni v vrstniško 
skupino, da imajo prijatelje. Če mu gremo tu kot svetovalni delavci nasproti in mu na tem 
področju pomagamo, mislim, da je to pomembno in s tem naredimo veliko.  
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Delo vključuje veliko področij: vpisni postopki, promocija gimnazije, dokumentacija, vpis na 
fakultete, poklicna orientacija, informiranje, usmerjanje dijakov pri vpisu na fakultete. Eno od 
področij je tudi delo z dijaki s posebnimi potrebami; tistimi, ki imajo odločbe. Držim se 
programskih smernic, ki nekako narekujejo moje obveznosti 

Drugo področje pa je delo z dijaki, torej svetovanje. Poleg svetovanja dijakom, ki se 
prepisujejo oziroma vpisujejo, in svetovanje dijakom pri izbiri izbirnih predmetov, fakultet se 
ukvarjam tudi s svetovanjem na učnem področju. Imamo projektni tim učenje učenja, kjer nas 
sodeluje več zaposlenih in organiziramo tudi delavnice. Ukvarjam pa se tudi z individualnim 
svetovanjem dijakom, nekateri imajo učne težave, drugi so nadarjeni dijaki. Slednji prinesejo 
dokazila, da so nadarjeni, mi pa jih spodbujamo, da se udeležijo različnih tekmovanj ter se 
vključujejo v različne aktivnosti in dejavnosti. Lahko oblikujemo tudi individualizirane 
programe (INDEP). 

Pridejo tisti, ki potrebujejo določene prilagoditve. Nekateri dijaki imajo odločbo o usmeritvi. 
Zanje pripravimo individualizirane programe, kjer so navedene prilagoditve, ki jim pripadajo.  

 

Dijaki nekatere profesorje začutijo in v njih vidijo kot zaupnike. Zato imajo profesorji zelo 
veliko vlogo pri delu z duševnimi stiskami in prepoznavanju le-teh. Profesorje je treba k tem 
tudi spodbujati, ker so ravno oni tisti, ki jih dijaki vidijo najbolj pogosto, jih najbolj poznajo. 
Veliko je takih primerov, da so profesorji prvi, ki zvejo za določene stiske.   

Sama sem pedagoginja, zato pri meni lahko dobijo suport (oporo).  

Zdi se mi, da je pogosto predstava študentov to, da se svetovalni delavci na šolah ukvarjajo 
samo z administracijo, vendar sama menim, da je to delovno mesto, ki pač veleva določene 
naloge. In te naloge morajo biti izpolnjene. Veliko je obveznosti, ampak tudi ta del mora biti 
izpolnjen. Smo tudi nekakšni pomočniki in svetovalci ravnateljem. Sama skrbim za to, da so 
stvari na pravem mestu in da so obravnavane na pravi način. Skrbim za to, da lahko šola 
normalno funkcionira. 

Dijaki lahko dobijo oporo, izdelamo lahko načrt dela ter jih usmerimo v pravo smer.  

Psihiatri in psihologi težave obravnavajo glede na urgentnost, zato pri dijakih, ki nimajo zelo 
izrazitih stisk, obravnavajo bolj poredko, zato svetujem tudi druge oblike pomoči, ne le javnih 
oblik ali preko zdravstva.  

Nekateri dijaki so bili tudi hospitalizirani. V teh primerih šolska svetovalna služba sodeluje z 
zunanjimi sodelavci. 

Mislim, da ima človek z izkušnjami tudi sam večje samozaupanje. Lažje presoja, ali je bila 
določena reakcija primerna ali ne. Manj imaš strahu pred tem, da bi neustrezno odreagiral, ker 
tudi sam bolj zaupaš vase. Na začetku kariere tudi čutiš večjo odgovornost, daješ večjo težo 
svojim dejanjem. Postaneš bolj profesionalen. To ne pomeni, da k delu ne pristopiš s čutom in 
z empatijo ali da ljudem ne prisluhneš. Pomeni le, da imaš boljšo zmožnost presoje, ali je bila 
tvoja reakcija ustrezna ali ne. Ko si mlajši, si bolj zagnan, vendar kasneje z izkušnjami 
pridobiš samozavest in zaupanje vase in v svoje sposobnosti, kar pa se pozna tudi na tvojem 
načinu dela. Manj teh vsebin tudi nosiš domov oziroma jih manj prenašaš v svoje zasebno 
življenje.  

Intervju 2 (ŠSD2): 

Tudi administrativnega dela je veliko, ampak to je pomembno tudi za našo evidenco. 
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Administrativnemu delu se ne more izogniti nihče.  

Na informativnem dnevu imam postavljeno stojnico, tako da dijaki lahko že prvi dan pridejo 
do mene in vedo, kje me najdejo, da jim lahko pomagam.  

Ena od pedagoginj se na začetku šolskega leta ustavi pri vseh prvih letnikih, se predstavi, 
pove, kaj dela, ter nudi predavanje učenje učenja, ki traja 4 šolske ure. Včasih grem do prvih 
letnikov tudi jaz ter jim razložim šolska pravila, tako da se že na začetku letnika kar dobro 
spoznamo ter da se dijaki navadijo na šolsko svetovalno službo. S četrtimi letniki pa recimo 
izvajam poklicno svetovanje za celoten razred, torej skupinsko. Za to so rezervirane 4 šolske 
ure na en oddelek. Informiram jih tudi glede vpisnega postopka na višje šole in fakultete. 
Imamo pa tudi karierni oziroma predinformativni dan, ki ga pripravim za dijake.  

Vedno sodelujem z vodstvom šole, z ravnateljico imamo vsaj enkrat na teden sestanek, se vse 
pogovorimo, včasih imamo sestanke tudi večkrat na teden. Smo vedno v komunikaciji. Vedno 
sodelujemo. Tudi ravnateljica pozna kakšne problematične dijake. Prav tako veliko sodelujem 
z učitelji. Imamo konference.  

Tudi bolnice sodelujejo z nami, nam sporočijo, da je otrok v bolnici, v obeh primerih, če gre 
za duševne težave ali pa fizične bolezni. S pedagoško pogodbo jim pomagamo šole.  

Intervju 3 (ŠSD3): 

Vse, kar je v zvezi s svetovalno službo, vse v zvezi z vpisom na gimnazijo, promocijo 
gimnazije, organizacija izobraževanja odraslih, poklicno usmerjanje četrtih letnikov in seveda 
svetovanje dijakom, profesorjem in staršem. Držim se letnega delovnega načrta. 

Svetovalna delavka gre večkrat v razrede, ima predstavitev metode učenja, v četrtih letnikih 
imamo poklicno usmerjanje, predavamo v zvezi z odvisnostjo in podobno.  

Redno sodelujem z upravo, sem koordinatorka številnih dejavnosti. 

Največ je odvisno od ravnatelja. Pri nas je vloga svetovalne službe upoštevana. Pomembno je 
sodelovanje s profesorji, če je to sodelovanje dobro, na ta način tudi delo z dijaki, posebej s 
tistimi, ki imajo težave, bolje poteka in je učinkovitejše. ŠSS se trudi, da so profesorji 
obveščeni o kakšnih posebnostih. Temu namenjene so pedagoške konference, pri katerih je 
šolska svetovalna služba še posebej aktivna. Profesorjem tudi svetujemo preko individualnih 
in skupinskih razgovorov glede na individualne potrebe dijakov in dijakinj. Pri profesorjih je 
odziv zelo različen, mnogi sami poiščejo pomoč pri šolski svetovalni službi, drugi pa manj. 
Odvisno je od vsakega posameznika in tega, kako profesorji sami cenijo ŠSS.  

Prvo letom ko se dijaki vpišejo, jim razrednik pokaže, kje so naše pisarne. V prvem tednu gre 
svetovalna delavka tudi v vse prve letnike, kjer jim predstavi delovanje ŠSS in jim da tudi 
potrebne informacije v zvezi s šolanjem na gimnaziji. 

Tudi zaradi vsega administrativnega dela, ki ga šolska svetovalna služba opravlja, čeprav 
nima neposrednega stika z dijaki in njihovimi težavami. 

Če so težave resne, na primer v kakšnih nujnih primerih, potem imajo dijaki možnost dobiti 
tudi številko mobilnega telefona ene od naju ter naju poklicati. 

Empatija, subtilnost, zaupnost, prijaznost, dostopnost, poštenost in iskrenost.  

Veliko tega dela je takega, da bi ga morala delati uprava oziroma tajništvo, pomočnik 
ravnatelja. Takšno delo nam vzame veliko časa, ki bi ga lahko posvetili dijakom. Obe 
svetovalni delavki sva prepričani, da bi lahko glede na izobrazbo in izkušnje, ki jih imava, 
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opravili bistveno več dela z dijaki, če ne bi bilo tega administrativnega dela tako veliko. 
Dejstvo, da moram na primer skrbeti za dijaške izkaznice, deliti kartone za hrano in podobno,  
vzame veliko časa in tudi energije, je pa absolutno neproduktivno. Res je tudi, da se mladim 
svetovalnim delavkam neposredno po prihodu s fakultet da delo, ki ga pač mora nekdo 
opraviti, ker se temu še ne znajo in ne zmorejo upreti. Večini dela z dijaki ima kolegica, sama 
pa opravljam veliko administrativnega dela.  

 

Vse socialne delavke delajo po letnem šolskem načrtu dela, po programu dela svetovalne 
službe. Vsem so torej skupne zadolžitve, ki so zapisane v programu dela svetovalne službe. 
Zdi se, da svetovalne delavke ločijo 2 vrsti dela  eno temelji na administraciji  
upravljanje s pogodbami, statusi, prepisi in podobno. Drugi del pa sestavlja delo z dijaki in 
dijakinjami, sodelovanje z osebjem gimnazije, sodelovanje z zunanjimi delavci ter 
sodelovanje s starši oziroma skrbniki otrok. 

Mnenja glede administrativnega dela službe se nekoliko razlikujejo; tako ŠSD1 pravi: » … to 
delovno mesto, ki pač veleva določene naloge. In te naloge morajo biti izpolnjene. Veliko je 
obveznosti, ampak tudi ta del mora biti izpolnjen.« Podobno mnenje ima ŠSD2, ki meni, da je 
opravljanje tega dela neizogibno. Administrativno delo je v obeh primerih videno kot nujni 
del svetovalne službe, ki ga je potrebno opraviti. Več frustracije v povezavi z 
administrativnim delom izraža ŠSD3, ki meni, da bi to delo morali opravljati drugi zaposleni 
ter da bi s svojo izobrazbo in izkušnjami lahko pomagala več dijakom, če ne bi bila tako 
zaposlena z administrativnim delom. Svetovalne delavke se razlikujejo po tem kako gledajo 
na tovrstno delo. Medtem ko ŠSD1 in ŠSD2 na administrativno delo gledata kot na nekaj, kar 
je neizogibno in obvezno, se zdi, da ŠSD3 meni, da je administrativno delo preobširno ter da 
ji celo onemogoča, da bi lahko dijakinjam in dijakom namenila dovolj pozornosti, ter dodaja: 
»Obe svetovalni delavki sva prepričani, da bi lahko glede na izobrazbo in izkušnje, ki jih 
imava, opravili bistveno več dela z dijaki, če ne bi bilo tega administrativnega dela tako 
veliko.« Vredno je omeniti, da je količina administrativnega dela seveda odvisna od same 
gimnazije, porazdelitve dela, števila svetovalnih delavk in organizacije tovrstnega dela. 

Intervjuvanke so omenile, da obiskujejo tudi razrede. Predvsem prve letnike ob njihovem 
vpisu, da jih seznanijo s svetovalno službo, ter četrte letnike, da jim podajo informacije o 
vpisu na fakulteto ter nudijo poklicno usmerjanje. Tovrstni obiski delujejo kot priložnost, da 
se dijake in dijakinje obvesti o nalogah šolske svetovalne službe, ter želijo navezati stik z 
njimi.                                                                                                                                                                      

Šolska svetovalna služba deluje tudi kot neke vrstne informacijski center za dijake in 
dijakinje, saj prav te pri svetovalnih delavkah iščejo odgovore na svoja vprašanja, povezana s 
šolo.  

Vse tri intervjuvanke izpostavljajo tudi pomen sodelovanje z drugimi zaposlenimi na 
gimnaziji. ŠSD2 pravi, da vedno sodeluje z vodstvom šole ter učitelji. Tudi ŠSD3 govori o 
sodelovanju s kolegi, ter izpostavlja dejstvo, da je: »Pri profesorjih odziv zelo različen, mnogi 
sami poiščejo pomoč pri šolski svetovalni službi, drugi manj. Odvisno je od vsakega 
posameznika in tega, kako profesorji sami cenijo ŠSS.« Tako igra pomembno vlogo tudi 
mnenje zaposlenih o svetovalni službi ter pomembnost, ki jo ji prepisujejo. ŠDS3 na tej točki 
izpostavlja tudi pomen ravnatelja ter njegovega mnenja glede šolske svetovalne službe in 
doda, da je na njihovi gimnaziji vloga svetovalnih delavcev pomembna. Doda, da je  
sodelovanje s profesorji pomembno: »… če je to sodelovanje dobro, na ta način tudi delo z 
dijaki, posebej s tistimi, ki imajo težave, bolje poteka in je učinkovitejše.« Sodelovanje 
zaposlenih je nujno, ker bo le na ta način gimnazija delovala enotno. Vsak član kolektiva 
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lahko po svoje pripomore k izboljšavi gimnazije, ter na ta način izboljša tudi šolsko življenje 
mladostnikov. Sodoben način organiziranja vzgojno-izobraževalnega dela od strokovnih 
delavcev v vzgojno-izobraževalnih institucijah zahteva dobro sodelovanje (Polak, 2011). 

Vse sogovornice imajo svoje prepričanje o tem, kaj je pri delu svetovalnega delavca 
pomembno. ŠSD1 meni, da  je skozi leta začela bolj zaupati vase in se naučila opravljati to 
delo bolj profesionalno. Še vedno pristopi k dijakom in dijakinjam s čutom ter z empatijo, 
vendar pa zna ločevati med zasebnim in službenim življenjem. ŠSD3 kot pomembne 
komponente dela šolske svetovalne službe izpostavlja empatijo, subtilnost, zaupnost, 
prijaznost, dostopnost, poštenost in iskrenost.  
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RV3: KAKO SVETOVALNI DELAVEC DELA Z DUŠEVNIMI STISKAMI 
MLADOSTNIKOV? 

To raziskovalno vprašanje se najbolj navezuje na tematiko magistrske naloge. Vsak 
svetovalni delavec se drugače spopada s profesionalnimi izzivi ter uporablja različne metode 
dela. Zanimalo me je, kako sogovornice delajo z duševnimi stiskami gimnazijcev in 
gimnazijk. 

Tabela 11: Izseki pogovorov, ki se nanašajo na vprašanje dela svetovalnega delavca z 
duševnimi stiskami 

Raziskovalno vprašanje 3: Delo svetovalnega delavca z duševnimi stiskami  

Intervju 1: 

Zanje pripravimo individualizirane programe, kjer so navedene prilagoditve, ki jim 
pripadajo. Za tiste dijake, ki imajo duševne stiske, lahko oblikujemo pedagoške 
pogodbe in o tem obvestimo tudi učitelje in razrednike. 

Svetovalni delavci nismo usposobljeni za delo z duševnimi stiskami, tudi če bi to želeli, 
nam ni dovoljeno, ker nimamo dovolj znanja. Sama sem pedagoginja, zato pri meni 
lahko dobijo suport (oporo). Zdi se mi pomembno, da si tak dijak najde nekoga v šoli, 
ki mu zaupa in od kogar dobi to oporo. 

Pomemben del je tudi sodelovanje s starši. Starši se pogosto sami oglasijo pri meni in 
povejo za določene težave. Lahko jim svetujem, kam se lahko vključijo in kje lahko 
dobijo pomoč- lahko v insititucionalni obliki ali pa v privatnih ustanovah. Včasih so te 
poti do pomoči lahko dolge in zahtevne, zato pri tem lahko nudim nasvete. 

Psihiatri in psihologi težave obravnavajo glede na urgentnost, zato pri dijakih, ki nimajo 
zelo izrazitih stisk, obravnavajo bolj poredko, zato svetujem tudi druge oblike pomoči 
ne le javnih oblik ali preko zdravstva. Nekateri dijaki so bili tudi hospitalizirani. V teh 
primerih šolska svetovalna služba sodeluje z zunanjimi sodelavci.  

Imamo veliko preventivnih delavnic. Redno izvajamo delavnice, ki dijake ozaveščajo o 
odvisnosti od drog in alkohola, delavnice na temo nenasilne komunikacije. 

Tu svetovalna služba res pomaga bolj na šolskem področju. Pomembno je, da dijak 
lahko shaja s šolo. Če lahko šolo dijak normalno dela naprej, mi drugih težav ne 
moremo rešiti. Mora biti vključen v razred in v eno organizirano dejavnost. To je tisto, s 
čimer mu lahko pomagamo. 

Zdi se mi tudi pomembno, da se razširi obzorje, da se dijaki zavedajo, da v svojih 
težavah niso sami, da se to ne dogaja le njim. Lažje je, ko dijaki dozorijo, ko imajo 
socialne stike in so vključeni v razred. 

Sami nikakor ne morejo uspešno reševati težav, tudi če so nekje sami hospitalizirani in 
prejemajo veliko pomoči od strokovnjakov. Izredno pomembno je, da so vključeni v 
vrstniško skupino, da imajo prijatelje. Če mu gremo tu kot svetovalni delavci nasproti in 
mu na tem področju pomagamo, mislim, da je to pomembno in s tem naredimo veliko. 
Psihološkega dela pa ne moremo rešiti in izvajati terapije.  

V primeru stisk imajo tudi podporo sošolcev in sošolk. Opažam, da jih nekateri 
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usmerijo k meni, ko kakšen dijak tudi doma nima podpore.  

Več kot polovica dijakov se poleg šole resno ukvarja tudi z drugimi dejavniki, na 
primer s športom. Menim, da je tudi to pomemben varovalni dejavnik, ker imajo neko 
področje, kjer so uspešni in se uveljavljajo. Drugače pa pristopijo na različne načine, 
nekateri pridejo sami, druge napotijo sošolci ali sošolke, spet tretje profesorji.  

Dijaki nekatere profesorje začutijo in v njih vidijo kot zaupnike. Zato imajo profesorji 
zelo veliko vlogo pri delu z duševnimi stiskami in prepoznavanju le-teh. Profesorje je 
treba k tem tudi spodbujati, ker so ravno oni tisti, ki jih dijaki vidijo najbolj pogosto, jih 
najbolj poznajo. Veliko je takih primerov, da so profesorji prvi, ki zvejo za določene 
stiske.   

Svetovalni delavci nismo usposobljeni za delo z duševnimi stiskami, tudi če bi to želeli, 
nam ni dovoljeno, ker nimamo dovolj znanja. Sama sem pedagoginja, zato pri meni 
lahko dobijo suport (oporo). Zdi se mi pomembno, da si tak dijak najde nekoga v šoli, 
ki mu zaupa in od kogar dobi to oporo. 

Dijaki lahko dobijo oporo, izdelamo lahko načrt dela ter jih usmerimo v pravo smer.  

Včasih so te poti do pomoči lahko dolge in zahtevne, zato pri tem lahko nudim nasvete.  

Tudi sama obravnava je lahko nezadostna, na primer enkrat na mesec zaradi čakalnih 
vrst. Psihiatri in psihologi težave obravnavajo glede na urgentnost, zato pri dijakih, ki 
nimajo zelo izrazitih stisk, obravnavajo bolj poredko, zato svetujem tudi druge oblike 
pomoči, ne le javnih oblik ali preko zdravstva.  

Nekateri dijaki so bili tudi hospitalizirani. V teh primerih šolska svetovalna služba 
sodeluje z zunanjimi sodelavci. 

Njihove težave so se začele že prej, k meni pa pridejo ko vidijo da jih ne morejo rešiti 
sami, in vidijo, da lahko tukaj dobijo suport.  

Delavnice so namenjane vsem letnikom, vključenih je veliko duševnih stisk; tudi na 
primer odnos do sebe, do svojega telesa in podobno. Zdi se mi, da je pomembno, da v 
teh delavnicah dijaki sodelujejo, tudi če sami nimajo izkušenj z duševnimi stiskami, 
lahko s pomočjo tega znanja, pridobljenega na delavnicah, prej opazijo znake 
morebitnih težav pri drugih dijakih, sošolkah, sošolcih. Menim, da si znajo dijaki med 
sabo tudi dobro svetovati, čeprav se lahko pojavijo tudi konflikti zaradi vrstniškega 
pritiska. Dobro je, da v teh delavnicah sodelujejo vse generacije, ne le tisti, ki se 
soočajo s težavami. V tem primeru bi se slednji lahko počutili kot izjeme, ker pa so 
delavnice namenjene vsem, lahko sami pri sebi prepoznajo določene težave in prejmejo 
smernice, kje si lahko poiščejo pomoč. 

Mislim, da pridejo takrat, ko drugje pomoči ne dobijo, ata ni zadostna. Tu svetovalna 
služba res pomaga bolj na šolskem področju. Pomembno je, da dijak lahko shaja s šolo. 
Če lahko šolo dijak normalno dela naprej, mi drugih težav ne moremo rešiti. Mora biti 
vključen v razred in v eno organizirano dejavnost. To je tisto, s čimer mu lahko 
pomagamo. Če ima dijak poleg duševnih stisk težave tudi s šolo, bodo te težave stisko 
samo še poglobile. Samo še težje jih bo reševati. Zato se mi zdi, da se je potrebno v tem 
obdobju prebiti skozi šolo. Ko bo ta oseba zrelejša, bo tudi lažje reševala stiske in 
težave.  

Intervju 2: 
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Zdravniki, oziroma specializanti povedo, koliko otrok zmore. V vseh svojih letih, kar 
delam na gimnaziji, so taki, da so zaradi duševnih stisk potrebovali zdravniško pomoč 
oziroma hospitalizacijo, približno trije. Pojavlja pa se vse več takih, ki imajo v odločbi 
avtistične motnje iz celotnega avtističnega spektra. Imajo tudi težave v socialni 
komunikaciji. So pa med sabo zelo različni, veliko bolj kot katera koli druga skupina 
težav. 

Tako kot sem rekla, navajeni so jih že iz osnovne šole, vse osnovne šole imajo 
svetovalne delavke, tako da jim to ne predstavlja nič novega, nas poznajo. Praktično 
nikoli se ne najde dijak, ki ne bi hotel priti k nam po pomoč. Recimo da bi kateri od njih 
mislil, da noče priti k nam, ker ga je strah, da bodo drugi mislili, da je neumen, tega ni.  

Če imajo kakšne prav duševne težave, jih moramo tako ali tako poslati drugam in potem 
z zunanjimi sodelavci sodelujemo. Tukaj jim s tem ne znamo pomagati. Tistim, ki so 
imeli res težave, jim v šolski svetovalni službi nismo znali pomagati, tako da so morali 
v profesionalno obravnavo. 

Danes pa imajo odločbo in jim je lažje, lažje shajajo in šolo tudi lahko zaključijo. Imajo 
prilagoditve, kot na primer podaljšan čas pisanja kontrolne, napovedano spraševanje, da 
učitelji ne upoštevajo napak, povezanih z disleksijo, in podobno, tega je ogromno, da 
mu kdaj ni potrebno biti preveč natančen, da lahko kaj napiše na računalnik ali pa mu 
učitelj kaj sfotokopira. 

Da se najde razlog, kaj se skriva za tem. Tako pokličemo tudi starše in se pogovorimo, 
kako naprej. V veliko primerih pa starši pridejo tudi sami.  

Takrat se jim tudi šolske obveznosti malo prilagodi: da so vprašani snov takrat ko znajo, 
in podobno. Imeli smo nekaj depresij, tudi kakšno manično depresijo. Spomnim se treh 
takih. Eden je hodil tudi v Begunje. Res pa ni veliko stisk.  

Intervju 3: 

Nekateri potrebujejo zgolj pogovor, drugim je všeč občutek, da se lahko oglasijo, če to 
potrebujejo, kjer pa gre za težave na področju psihičnih bolezni, jim svetovalna služba 
svetuje, kam naj gredo po pomoč. V obdobju enega leta je v šolski svetovalni službi 
zagotovo od 20 do 30 dijakov, ki nas redno obiskujejo, je pa ogromno drugih, ki 
potrebujejo samo pogovor, usmeritev ali nasvet. Te prihajajo dnevno. Prepričana sem, 
da je veliko dijakov, za katere bi bilo koristno, da bi z njimi aktivneje delali, vendar 
zaradi vsega dela, ki ga ima šolska svetovalna služba, je to nemogoče. 

Največkrat se odražajo na šolskem delu, pomemben pokazatelj je tudi pogosta 
odsotnost od pouka. 

Pri drugih stiskah je najpomembnejši pogovor oziroma odnos, ki ga svetovalni delavec 
uspe vzpostaviti z dijakom. Včasih se dijaki oglasijo pri nas kar tako, za klepet, in 
potem, ko je odnos že izpostavljen, povedo svoje težave. Predvsem tak, da se vzpostavi 
ozračje, v katerem lahko dijak svetovalcu zaupa. Najbolj se obnese topel človeški stik.  

Ta pričakovanja so do otroka pogosto prevelika. To se kaže na več področjih, tako na 
učnem kot tudi socialnem in psihičnem. Tukaj lahko šolska svetovalna služba veliko 
pomaga, če dobro sodeluje tako z otrokom kot tudi s starši. Odvisno je tudi od tega, 
koliko so se starši o tem pripravljeni pogovarjati.  

Četrti letniki znajo bolje predstaviti težave, ki jih imajo, so bolj sproščeni in neposredni 
glede na to, da šolsko svetovalno službo že poznajo, kar v veliki meri olajša delo 
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svetovalnega delavca.  

Se pa večkrat zgodi, da se tisti, ki so imeli težave na gimnaziji, pogosto vračajo k šolski 
svetovalni službi tudi takrat, ko so že na fakultetah, ker nam zaupajo in se pri nas 
počutijo varne. 

Če so težave resne, na primer v kakšnih nujnih primerih, potem imajo dijaki možnost 
dobiti tudi številko mobilnega telefona ene od naju ter naju poklicati. 

Če zaupanja ne zgradiš, se ne bodo vrnili, zato se trudimo vzpostaviti dober odnos. 
Dijaki se večinoma vračajo, tako da mislim, da kar zaupajo.  

Vsi, ki pridejo, pridejo navadno zato, ker potrebujejo podporo zaradi izjemno nizke 
samopodobe. Mislim, da ima približno 70 % populacije nizko samopodobo. 

Empatija, subtilnost, zaupnost, prijaznost, dostopnost, poštenost in iskrenost.  

 

Svetovalne delavke pri delu z duševnimi stiskami izpostavljajo predvsem prilagoditve šolskih 
obveznosti, tako na primer lahko mladostniki z duševnimi stiskami prejmejo pedagoške 
pogodbe. Vse izpostavljajo dejstvo, da svetovalni delavci niso kvalificirani za izvajanje terapij 
ali posebnih oblik pomoči z dijaki in dijakinjami. ŠSD1 pove: »Svetovalni delavci nismo 
usposobljeni za delo z duševnimi stiskami, tudi če bi to želeli, nam ni dovoljeno, ker nimamo 
dovolj znanja. Sama sem pedagoginja, zato pri meni lahko dobijo suport (oporo).« S tem se 
strinja tudi ŠSD2, ki meni, da dijakom in dijakinjam s resnimi duševnimi težavami na šoli ne 
more pomagati. Vse tri svetovalne delavke sodelujejo z zunanjimi delavci. Ko se pri 
mladostnikih pojavijo duševne težave, ki velevajo strokovno pomoč, se šolska svetovalna 
služba poveže z zunanjimi strokovnjaki. ŠSD2 pravi: »Če imajo kakšne prav duševne težave 
jih moramo tako ali tako poslati drugam in potem z zunanjimi sodelavci sodelujemo. Tukaj 
jim s tem ne znamo pomagati.« Dodaja: »Zdravniki oziroma specializanti povedo, koliko otrok 
zmore.« V tem se kaže pomembnost indisciplinarnega sodelovanja, da nudijo najoptimalnejšo 
obliko pomoči dijaku ali dijakinji. Tako ŠSD1 kot ŠSD2 sta tako odgovorili, da nista 
usposobljeni za delo s stiskami, kar je presenetljivo glede na to, da prav svetovanje v primeru 
tovrstnih težav spada v opravljanje dela svetovalnih delavcev. Tako sogovornici nudita 
predvsem oporo in sodelujeta z zunanjimi sodelavci, kar je sicer nujno, vendar se vseeno zdi 
premalo.  

Dejstvo, da sta dve sogovornici izrazili mnenje, da nista usposobljeni za delo z duševnimi 
stiskami kaže na problem v izobraževanju svetovalnih delavcev. Dandanes  se svetovalni 
delavci pogosto srečujejo s kompliciranimi situacijami, ki vključujejo tudi duševne stiske 
mladih, kot so depresija, samomorilna nagnjenja, uporaba prepovedanih substanc, nasilje in 
zloraba (Page, Pietrzak in Sutton, 2001, v Herlihy, Gray in McCollum, 2002). 

Zunanji sodelavci skupaj s svetovalnimi delavci poskrbijo za to, da lahko mladostnik prejema 
pomoč na področju duševnih stisk ter tudi opravlja svoje šolske dolžnosti. Vse tri sogovornice 
torej izpostavljajo dejstvo, da so duševne stiske pojav, ki terja strokovno pomoč. Svetovalna 
služba nudi pomoč v obliki prilagoditev šolskih obveznosti. Vseeno pa svetovalne delavke 
lahko pomagajo tako, da dijake, dijakinje in starše oskrbijo s potrebnimi informacijami. ŠSD1 
pravi: »Včasih so te poti do pomoči lahko dolge in zahtevne, zato pri tem lahko nudim 
nasvete. Tudi sama obravnava je lahko nezadostna, na primer enkrat na mesec zaradi 
čakalnih vrst. Psihiatri in psihologi težave obravnavajo glede na urgentnost, zato pri dijakih, 
ki nimajo zelo izrazitih stisk, obravnavajo bolj poredko, zato svetujem tudi druge oblike 
pomoči, ne le javnih oblik ali preko zdravstva.« V Sloveniji se soočamo s težavami v 
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zdravstvu, zaradi katerih ne trpijo le tisti, ki so fizično poškodovani, temveč tudi ljudje, ki 
imajo duševne stiske. Čakalne vrste so dolge, plačniške opcije pa za večino predrage. Zato 
svetovalni delavci na področju duševnih stisk lahko delujejo tudi tako, da mladostniku ter 
skrbnikom nudijo informacije o različnih oblikah pomoči. Z nasveti lahko svetovalni delavec 
bistveno olajša proces iskanja ustrezne oblike pomoči. 

Pomembnost tega, da je mladostnik navkljub duševni stiski še vedno vključen v šolo, 
izpostavlja ŠSD1, ki pravi: »Tu svetovalna služba res pomaga bolj na šolskem področju. 
Pomembno je, da dijak lahko shaja s šolo. Če lahko šolo dijak normalno dela naprej, mi 
drugih težav ne moremo rešiti. Mora biti vključen v razred in v eno organizirano dejavnost. 
To je tisto, s čimer mu lahko pomagamo. Če ima dijak poleg duševnih stisk težave tudi s šolo, 
bodo te težave stisko samo še poglobile. Samo še težje jih bo reševati. Zato se mi zdi, da se je 
potrebno v tem obdobju prebiti skozi šolo.« Mladostniku lahko šola predstavlja vez s 
sovrstniki, ki pa je pomembna, ter lahko pozitivno pripomore k okrevanju. Prav odnos z 
vrstniki je namreč v obdobju adolescence pomembna komponenta razvoja mladostnika. Ta 
vidik podpira tudi ŠSD2, ki pravi: »Sami nikakor ne morejo uspešno reševati težav, tudi če so 
nekje sami hospitalizirani in prejemajo veliko pomoči od strokovnjakov. Izredno pomembno 
je, da so vključeni v vrstniško skupino, da imajo prijatelje. Če mu gremo tu kot svetovalni 
delavci nasproti in mu na tem področju pomagamo, mislim, da je to pomembno in s tem 
naredimo veliko.«.  

Svetovalna služba lahko mladostniku z duševnimi stiskami pomaga na veliko različnih 
načinov, nekateri izmed teh ne predstavljajo neposrednega svetovanja mladostniku ter njegovi 
družini temveč predstavljajo vez med mladostnikom in šolo. Navkljub duševnim stiskam 
lahko svetovalna služba mladostniku pomaga, da je še vedno vključen v proces izobraževanja 
ter s tem tudi še vedno vzdržuje stike s vrstniki. Vključenost v izobraževalni sistem je lahko 
velik varovalen dejavnik v življenju mladostnika z duševnimi stiskami, saj dijaku ali dijakinji 
omogoča, da lahko šolanje tudi konča, kar je v obdobju adolescence pomembno, saj lahko 
mladostnik le tako nadaljuje svoje izobraževanje ter se usposobi za opravljanje poklica, ki si 
ga želi. Študija v Ameriki je pokazala, da je kar 46 % mladostnikov, ki srednje šole niso 
zaključili iz procesa šolanja izstopilo zaradi duševnih stisk (Stoep, Weiss, Kuo, Cheney in 
Cohen, 2003). Duševne stiske močno vplivajo na sposobnost mladostnika, da opravlja svoje 
šolske obveznosti, zato je pomoč svetovalnega delavca na tem področju pomembna in lahko 
pripomore k tem, da se mladostnik lažje sooča s svojimi šolskimi zadolžitvami ter z vplivi 
duševne stiske na njegovo življenje. 

Poleg sodelovanja z zunanjimi sodelavci ter pomoči v obliki šolskih prilagoditev pa 
svetovalke kot delo z duševnimi stiskami omenjajo tudi pomen stika ter predvsem opore 
dijaku ali dijakinji. ŠSD3 omenja način dela z mladostniki, ki temelji predvsem na odnosu: 
»Pri drugih stiskah je najpomembnejši pogovor oziroma odnos, ki ga svetovalni delavec uspe 
vzpostaviti z dijakom. Včasih se dijaki oglasijo pri nas kar tako, za klepet, in potem, ko je 
odnos že izpostavljen, povedo svoje težave. Predvsem tak, da se vzpostavi ozračje, v katerem 
lahko dijak svetovalcu zaupa. Najbolj se obnese topel človeški stik.« V ospredju je torej 
odnos, ki mladostniku omogoča, da svetovalcu zaupa ter se mu odpre. Zaupanje je ena najbolj 
ključnih komponent v odnosu z uporabnikom. To zaupanje strokovnjaku prinaša odgovornost, 
da zaščiti pravice klienta, mu ponuja pomoč, ki jo le-ta potrebuje, ter ga zavaruje pred 
nadaljnjo nevarnostjo. S tem damo uporabniku občutek, da je dovoljeno izražati svoja čustva, 
ker v tem odnosu ni obsojanja. Implicira pa tudi odgovornost, da svetovalni delavec prevzame 
vajeti v gradnji odnosa med strokovnjakom in uporabnikom, ki bo optimalno za obojestransko 
dobro počutje ter osebnostni razvoj klienta. V procesu pomoči, ki jo nudi svetovalni delavec, 
je pomembna tudi opora mladostniku, kot to poudari ŠSD1: »Njihove težave so se začele že 
prej, k meni pa pridejo ko vidijo, da jih ne morejo rešiti sami, in vidijo, da lahko tukaj dobijo 
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suport.« Opora je še toliko pomembnejša če je dijak ali dijakinja ne prejme od svojih bližnjih. 
V teh primerih je svetovalni delavec ključni element v procesu iskanja rešitev pri 
mladostniku.  

Mladostniki se med seboj tudi razlikujejo tako v duševnih stiskah kot tudi situaciji v družini, 
zato tudi ne obstaja ena univerzalna oblika pomoči, ki bi bila optimalna za vse. Kot 
izpostavlja ŠSD3: »Nekateri potrebujejo zgolj pogovor, drugim je všeč občutek, da se lahko 
oglasijo, če to potrebujejo, kjer pa gre za težave na področju psihičnih bolezni, jim svetovalna 
služba svetuje, kam naj gredo po pomoč.« Svetovalne delavke se na podlagi individualnih 
primerov lahko odločijo za metodo dela z določenim dijakom ali dijakinjo. K sposobnosti 
izbire prave oblike načina dela z mladostnikom pripomorejo predvsem izkušnje.  

Sodelovanje s starši je pomembno, ker v življenju mladostnikov igrajo veliko vlogo in so 
pogosto prvi, ki izvedo za duševne stiske svojih otrok.  
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RV4: KAKO SVETOVALNI DELAVCI SODELUJEJO S STARŠI OTROK Z 
DUŠEVNIMI STISKAMI? 

Dijaki in dijakinje, ki obiskujejo gimnazijo so večinoma mladoletni, kar pomeni, da so za njih 
še vedno odgovorni starši. Svetovalni delavci morajo o težavah obvestiti starše ali skrbnike 
mladostnika. Prav tako starši predstavljajo pomembne ljudi v življenju mladostnika. 
Pomembno je, da svetovalni delavci znajo sodelovati s starši ter tudi njim nuditi pomoč, saj je 
tudi zanje soočanje z duševno stisko svojega otroka čustveno naporno. 

Tabela 12: Izseki intervjujev, ki se nanašajo na raziskovalno vprašanje načina sodelovanja 
med svetovalnimi delavci in starši otrok z duševnimi stiskami 

Raziskovalno vprašanje 4: Sodelovanje svetovalnega delavca s starši  

Intervju 1: 

Večkrat pridejo dijaki takrat, ko se pojavijo kakšne učne težave ali pa imajo težave zaradi 
odsotnosti od pouka. Občasno se oglasijo tudi starši.  

Starši se pogosto sami oglasijo pri meni in povejo za določene težave. Lahko jim svetujem, 
kam se lahko vključijo in kje lahko dobijo pomoč, lahko v insititucionalni obliki ali v 
privatnih ustanovah. Včasih so te poti do pomoči lahko dolge in zahtevne, zato pri tem lahko 
nudim nasvete. 

Nekateri dijaki so že prej vključeni v različne oblike pomoči ali pa jih vključijo starši, jih 
vozijo na preglede in podobno. Nekateri obiskujejo klinične psihologe. 

Veliko sodelujem tudi z učitelji in s starši, predvsem glede dijakov, ki imajo težave ali pa 
zaradi različnih razlogov potrebujejo mojo pozornost. 

Intervju 2: 

Tisti dijaki, ki imajo individualne težave, se oglasijo, ker jih pošljejo k meni starši. 

Na informativnem dnevu do stojnice pride veliko staršev, ki povprašajo o mojem delu, kako 
dijakom pomagam, in včasih vprašajo, če lahko pomagam tudi njihovim otrokom.   

Ravnateljica tudi predstavi ŠSS na prvem šolskem dnevu, tako da tudi starši dobro vedo, kje 
smo in kaj ponujamo. 

Oglasijo se starši. Oni točno vedo, kaj ponujamo. Zdi se mi, da so tudi starši zelo navajeni 
šolske svetovalne službe že iz osnovnih šol. Pridejo, če jim je otrok doma kaj zaupal, na 
primer da mu je težko, ker mu nagajajo, da je snov pretežka ali kar koli, se bodo obrnili na 
nas. Prav tako lahko pridejo učitelji, če kaj opazijo. So dijaki, ki pridejo sami. Mlajši pa 
pogosto s starši. 

Intervju 3: 

Največ napotijo starši. Imamo pa tudi kakšne, ki hodijo sami.  

Prej starši povedo učiteljem ali meni.  

Ta pričakovanja so do otroka pogosto prevelika. To se kaže na več področjih, tako na učnem 
kot tudi socialnem in psihičnem. Tukaj lahko šolska svetovalna služba veliko pomaga, če 
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dobro sodeluje tako z otrokom kot tudi s starši. Odvisno je tudi od tega, koliko so se starši o 
tem pripravljeni pogovarjati.  

Da se najde razlog, kaj se skriva za tem. Tako pokličemo tudi starše in se pogovorimo, kako 
naprej. V veliko primerih pa starši pridejo tudi sami.  

 

Vse tri svetovalne delavke precej sodelujejo s starši dijakov in dijakinj. Kot sem omenila že 
pri raziskovalnem vprašanju o delu svetovalnih delavk z duševnimi stiskami, lahko le-te 
staršem nudijo informacije o različnih oblikah pomoči, ki so na voljo. Starši so pogosto prvi, 
ki opazijo znake stiske pri mladostniku. Zato je še toliko pomembneje, da se zavedajo, kakšno 
obliko pomoči nudi svetovalna služba, ter da so s svetovalnimi delavkami pripravljeni 
sodelovati. To potrdi tudi ŠSD1 (intervju 1), ki pravi: »Starši se pogosto sami oglasijo pri 
meni in povedo za določene težave. Lahko jim svetujem, kam se lahko vključijo in kje lahko 
dobijo pomoč lahko v insititucionalni obliki ali pa v privatnih ustanovah. Včasih so te poti do 
pomoči lahko dolge in zahtevne, zato pri tem lahko nudim nasvete.«  

Po izkušnjah ŠSD2 (intervju 2) so starši dobro seznanjeni s svetovalno službo: »Oglasijo se 
starši. Oni točno vedo, kaj ponujamo. Zdi se mi, da so tudi starši zelo navajeni šolske 
svetovalne službe že iz osnovnih šol. Pridejo če jim je otrok doma kaj zaupal, na primer da 
mu je težko, ker mu nagajajo, da je snov pretežka ali kar koli, se bodo obrnili na nas«. Dobro 
informiranost staršev je v tem primeru morda primerno pripisati tudi dejstvu , da svetovalna 
služba na eni od gimnazij že na informativnem dnevu starše obvešča o svojem delu: »Na 
informativnem dnevu do stojnice pride veliko staršev, ki povprašajo o mojem delu, kako 
dijakom pomagam, in včasih vprašajo, če lahko pomagam tudi njihovim otrokom. 
Ravnateljica tudi predstavi ŠSS na prvem šolskem dnevu, tako da tudi starši dobro vedo kje 
smo in kaj ponujamo.« 

ŠSD2 omenja tudi, da mlajši dijaki pridejo po pomoč v spremstvu staršev, medtem ko se 
starejši pri šolski svetovalni službi oglasijo tudi sami. ŠSD1 omenja starše, ki svoje otroke 
sami vključijo v različne oblike pomoči. Večina dijakov in dijakinj na gimnazijah je 
mladoletnih, zato je sodelovanje svetovalnega delavca s starši pričakovano. Kot pa omenja 
ŠSD3, je pomembno tudi, da so starši sami pripravljeni sodelovati s šolsko svetovalno službo: 
»Ta pričakovanja so do otroka pogosto prevelika. To se kaže na več področjih, tako na učnem 
kot tudi socialnem in psihičnem. Tukaj lahko šolska svetovalna služba veliko pomaga, če 
dobro sodeluje tako z otrokom kot tudi s starši. Odvisno je tudi od tega, koliko so se starši o 
tem pripravljeni pogovarjati.« Mnenja staršev glede svetovalnih delavcev se lahko 
razlikujejo. Na sam odnos s šolsko svetovalno službo lahko vpliva veliko dejavnikov, kot na 
primer kultura staršev mladostnika, pretekle izkušnje s svetovalnimi delavci ter podobno. 
Svetovalni delavec se mora zato znati tudi približati staršem otroka ter z njimi vzpostaviti 
odnos, ki bo omogočal uspešno sodelovanje. 

Sodelovanje med starši, učitelji in svetovalni delavci bo uspešno, če bodo vsi poznali in 
razumeli značilnosti in posebnosti drug drugega in odnos ter držo do medsebojnega 
sodelovanja (Šteh in Mrvar, 2011). Potrebno je torej medsebojno spoštovanje, odprta 
komunikacija, razumevanje različnih stališč ter zavedanje, da so vsi vpleteni v proces pomoči 
usmerjeni v to, da mladostniku z duševno stisko pomagajo. Vsi sodelujoči v skupino prinesejo 
svoje mnenje in pogled na situacijo. Ti pogledi se med seboj lahko razlikujejo. To 
razlikovanje samo po sebi ni slabo, potrebno je le, da ne preraste v konflikt, temveč, da vsi 
spoštujejo mnenje drugega, ter da poskušajo skupaj najti tisto pot, ki bo prinesla najboljše 
rezultate za mladostnika samega. V tem procesu ne smemo pozabiti na to, da je potrebno dati 
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besedo dijaku ali dijakinji. Vsi sodelujoči morajo poslušati mnenje mladostnika, saj gre za 
njegovo duševno zdravje.  

RV5: KAKO POGOSTE SO DUŠEVNE STISKE PO MNENJU 
SVETOVALNIH DELAVCEV? 

Zanimalo me je, koliko se svetovalni delavci zavedajo stanja pogostosti duševnih stisk med 
mladostniki na gimnaziji. Njihovi odgovori namreč kažejo na stopnjo poznavanja 
mladostnikov pa tudi zaupanja mladostnikov svetovalni službi. Odgovore bom povezala tudi z 
ugotovitvami iz kvantitativnega dela (v sintezi obeh raziskav). 

Tabela 13: Izseki intervjujev, ki se nanašajo na raziskovalno vprašanje mnenja svetovalnih 
delavcev o pogostosti duševnih stisk 

Raziskovalno vprašanje 5: Kako pogoste so duševne stiske po mnenju svetovalnih delavcev? 

Intervju 1: 

Včasih kakšnega dijaka k meni usmerijo sošolci ali sošolke. Zdi se mi, da so kdaj težave zelo 
izrazite na določenih področjih, na primer trije, štiri ali pet primerov določenih težav. Nekateri 
imajo na primer motnje hranjenja, anksiozno motnjo ali depresijo. Nekateri jemljejo 
antidepresive, o čemer nas obvestijo. Spomnim se obdobja, ko so imeli trije dijaki 
samopoškodovalno vedenje. 

Veliko je takih, ki imajo duševne stiske že v osnovni šoli, na primer v sedmem ali osmem 
razredu. Te dijaki že od prej dobivajo pomoč. Nekateri dijaki pa se z duševnimi stiskami 
srečajo v zadnjih letnikih, ampak so tudi te težave drugačne. Mislim pa, da je res veliko 
primerov, kjer so se težave pojavile že v osnovni šoli, pa se pri meni potem oglasijo v prvem 
ali drugem letniku.  

Teh dijakov ni veliko, zato težko odgovorim na to vprašanje. V večini primerov se dijaki 
oglasijo zaradi težav z odsotnostjo ali učnim neuspehom. 

Zdi se mi, da so kdaj težave zelo izrazite na določenih področjih, na primer trije, štiri ali pet 
primerov določenih težav. Nekateri imajo na primer motnje hranjenja, anksiozno motnjo ali pa 
depresijo. Nekateri jemljejo antidepresive, o čemer nas obvestijo. Spomnim se obdobja, ko so 
imeli trije dijaki samopoškodovalno vedenje. To je bilo 2 leti nazaj, zdaj pa na primer ni niti 
enega takega primera. Zdi se mi, da te težave pridejo v valovih. Kot sem že izpostavila, res ni 
veliko dijakov z duševnimi stiskami. Če predstavim procentualno, na naši gimnaziji je več kot 
500 dijakov, če ima duševne stiske na primer 5 dijakov, to predstavlja le en odstotek vseh 
vpisanih. Te stiske torej niso izrazite. Več kot polovica dijakov se poleg šole resno ukvarja 
tudi z drugimi dejavniki, na primer s športom. Menim, da je tudi to pomemben varovalni 
dejavnik, ker imajo neko področje kjer so uspešni in se uveljavljajo.  

Deklet je bilo več. Ali pa je pač več deklet poiskalo pomoč. So pa bili tudi nekateri fantje. 

Veliko je takih, ki imajo duševne stiske že v osnovni šoli, na primer v sedmem ali osmem 
razredu. Ti dijaki že od prej dobivajo pomoč. Nekateri dijaki pa se z duševnimi stiskami 
srečajo v zadnjih letnikih, ampak so tudi te težave drugačne. Mislim pa, da je res veliko 
primerov, kjer so se težave pojavile že v osnovni šoli, pa se pri meni potem oglasijo v prvem 
ali drugem letniku.  

Manj je težav, ki se pojavijo v srednji šoli. Razen tistih primerov, ki v tem procesu odraščanja 
oziroma v puberteti zaradi samosvojosti pridejo v konflikte s starši. Ti problemi pridejo zaradi 
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procesa odraščanja in zaradi težav v komunikaciji. 

 

Intervju 2: 

Imamo veliko preventivnih delavnic. Redno izvajamo delavnice, ki dijake ozaveščajo o 
odvisnosti od drog in alkohola, delavnice na temo nenasilne komunikacije. Zdravstveni dom 
organizira te preventivne delavnice, ki jih financira zavarovalnica. Delavnice so namenjane 
vsem letnikom, vključenih je veliko duševnih stisk; tudi na primer odnos do sebe, do svojega 
telesa in podobno. Zdi se mi, da je pomembno, da v teh delavnicah dijaki sodelujejo, tudi če 
sami nimajo izkušenj z duševnimi stiskami, lahko s pomočjo tega znanja, pridobljenega na 
delavnicah, prej opazijo znake morebitnih težav pri drugih dijakih, sošolkah, sošolcih.  

Srečujem se tudi s težavami z učenjem, veliko je dijakov s posebnimi potrebami (več kot 10 
%), izdelovanje individualiziranega programa, sodelovanje z učitelji.  

Stiske so zelo različne, včasih se pojavljajo prav bolezni. Tudi bolnice sodelujejo z nami- nam 
sporočijo, da je otrok v bolnici, v obeh primerih, če gre za duševne težave ali fizične bolezni. 

V vseh svojih letih, kar delam na gimnaziji, so taki, da so zaradi duševnih stisk potrebovali 
zdravniško pomoč oziroma hospitalizacijo, približno trije. Pojavlja pa se vse več takih, ki 
imajo v odločbi avtistične motnje iz celotnega avtističnega spektra. Imajo tudi težave v 
socialni komunikaciji. So pa med sabo zelo različni, veliko bolj kot katera koli druga skupina 
težav. 

Mislim, da jih je še nekaj takšnih, ampak jih niso dali na preglede. Se pa zdaj tega opazi manj, 
ker so vsi dijaki na telefonih.  

Tako da so tukaj nekako izenačeni, se manj opazi, ko je nekdo bolj izključen, ker so tako ali 
tako večinoma na telefonih.  

Ja, veliko več, letos je na celi šoli samo 7 deklet. Vedno je več fantov. Zato je tudi duševnih 
stisk več pri fantih, še nikoli nisem imela tukaj dekleta z duševnimi stiskami.  

Ja, če so težave, potem vedno sodelujemo. Ni pa tega veliko. Kakor sem rekla, v vseh mojih 
letih trije, mogoče štirje.  

Prav o psihičnem zdravju pa niti ne, ker ni veliko tega, to ni pogosto. Ne zdi se mi, da je to 
problem.  

Mislim, da je kar podobno kot prej. Je pa res, da je veliko otrok, ki imajo odločbo o posebnih 
potrebah. Ampak to ni znak, da je tega zdaj več, to je težko reči. Recimo motnje koncentracije, 
tega je največ, ko se otrok ne more zbrati. Ali je bilo tega res manj prej ali pač tega niso 
upoštevali oziroma niso našli te težave.  

Tak otrok mogoče prej ni naredil srednje šole, ampak poklicno ali pa je šel po osnovni šoli kar 
na trg dela. Zdaj je tako, da če se otrok težko zbere, če mu je težko, če ima slabe sposobnosti, 
če ima težave pri pouku, če ga siliš da hodi v šolo bo slej kot prej res prišlo do kakšne travme. 
Včasih so šli pač delat. Danes pa imajo odločbo in jim je lažje, lažje shajajo in šolo tudi lahko 
zaključijo.  

Takrat se jim tudi šolske obveznosti malo prilagodi, da so vprašani snov takrat, ko znajo in 
podobno. Imeli smo nekaj depresij, tudi kakšno manično depresijo. Spomnim se treh takih. 
Eden je hodil tudi v Begunje. Res pa ni veliko stisk.  



 

75 
 

 

Intervju 3: 

Največkrat zaradi učnih težav, potem pa tudi z ostalimi težavami, ki so vezane predvsem na 
adolescentno obdobje: na primer težave doma, odnosi s sovrstniki, različna zdravstvena stanja 
in tudi čisto osebne težave.  

Težko je reči, precej pogosto. Pridejo, ko gre za težave, ki jih ne morejo reševati sami, ter 
potrebujejo pomoč. Nekateri potrebujejo zgolj pogovor, drugim je všeč občutek, da se lahko 
oglasijo če to potrebujejo, kjer pa gre za težave na področju psihičnih bolezni, jim svetovalna 
služba svetuje kam naj gredo po pomoč. V obdobju enega leta je v šolski svetovalni službi 
zagotovo od 20 do 30 dijakov, ki nas redno obiskujejo, je pa ogromno drugih, ki potrebujejo 
samo pogovor, usmeritev ali nasvet. Ti prihajajo dnevno. Prepričana sem, da je veliko dijakov, 
za katere bi bilo koristno, da bi z njimi aktivneje delali, vendar zaradi vsega dela, ki ga ima 
šolska svetovalna služba, je to nemogoče. 

Anksioznost, depresije, bipolarne motnje, motnje hranjenja, socialne fobije. Zelo zelo pogosto 
je samopoškodovanje. Te so najpogostejše. Imeli smo tudi že shizofrenijo, avtizem. Veliko je 
čustvenih nihanj.  

Najpogosteje pridejo zaradi učnih težav, zaradi duševnih pa bistveno manj. Ne zato, ker jih ne 
bi imeli, ampak ker jim je nerodno oziroma ne želijo, da bi o teh težavah kdo vedel. 

Ja, po mojem jih je. Kolegica, ki tukaj dela že trideset let, pravi, da je danes bistveno več 
duševnih stisk in da so tudi bolj raznolike kot včasih. Je pa tudi res, da smo danes na duševne 
stiske bolj pozorni. 

Pri nas so dijaki zelo uspešni na področju šole in je zato konkurenca precej visoka, visoka je 
tudi tekmovalnost med dijaki.  

 

ŠSD2 ter ŠSD1 menita, da na gimnazijah, kjer sta zaposleni ni veliko duševnih stisk. ŠSD1 to 
pripisuje predvsem dejstvu, da: »Več kot polovica dijakov se poleg šole resno ukvarja tudi z 
drugimi dejavnostimi, na primer s športom. Menim, da je tudi to pomemben varovalni  
dejavnik, ker imajo neko področje, kjer so uspešni in se uveljavljajo.« ŠSD2 je izpostavila, da 
se z duševnimi stiskami ne sreča pogosto ter: »Ne zdi se mi, da je to problem.« 

ŠSD3 meni, da je na šoli precej veliko duševnih stisk, izpostavlja tudi precej visoko mero 
tekmovalnosti med dijaki in dijakinjami na tej gimnaziji, kar lahko vpliva na duševno zdravje 
mladostnika. Trdi: »V obdobju enega leta je v šolski svetovalni službi zagotovo od 20 do 30 
dijakov, ki nas redno obiskujejo, je pa ogromno drugih, ki potrebujejo samo pogovor, 
usmeritev ali nasvet. Ti prihajajo dnevno. Prepričana sem, da je veliko dijakov, za katere bi 
bilo koristno, da bi z njimi aktivneje delali, vendar zaradi vsega dela, ki ga ima šolska 
svetovalna služba, je to nemogoče.«.  

Na vprašanje o številu primerov duševnih stisk zdaj v primerjavi s preteklimi leti ŠSD3 
odgovarja: »Kolegica, ki tukaj dela že trideset let, pravi, da je danes bistveno več duševnih 
stisk in da so tudi bolj raznolike kot včasih. Je pa tudi res, da smo danes na duševne stiske 
bolj pozorni.« 

Skozi leta so raziskovalci seveda prišli do veliko spoznanj na področju duševnih stisk. Tem 
spoznanjem lahko pripišemo tudi dejstvo, da smo dandanes veliko bolj občutljivi do te teme, 
ter imamo na voljo veliko več informacij o samih simptomih duševnih stisk ter tudi o 
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različnih načinih pomoči. To mnenje deli tudi ŠSD2, ki pravi: »Mislim, da je kar podobno kot 
prej. Je pa res, da je veliko otrok, ki imajo odločbo o posebnih potrebah. Ampak to ni znak, da 
je tega zdaj več, to je težko reči. Recimo motnje koncentracije, tega je največ, ko se otrok ne 
more zbrati. Ali je bilo tega res manj prej ali pač tega niso upoštevali oziroma niso našli te 
težave. Tak otrok mogoče prej ni naredil srednje šole, ampak poklicno ali pa je šel po osnovni 
šoli kar na trg dela. Zdaj je tako, da če se otrok težko zbere, če mu je težko, če ima slabe 
sposobnosti, če ima težave pri pouku, če ga siliš da hodi v šolo bo slej kot prej res prišlo do 
kakšne travme. Včasih so šli pač delat. Danes pa imajo odločbo in jim je lažje, lažje shajajo 
in šolo tudi lahko zaključijo.« 

Na gimnazijah se pojavljajo tudi različne oblike duševnih stisk. ŠSD1 izpostavlja naslednje: 
»Nekateri imajo na primer motnje hranjenja, anksiozno motnjo ali pa depresijo. Nekateri 
jemljejo antidepresive, o čemer nas obvestijo. Spomnim se obdobja, ko so imeli trije dijaki 
samopoškodovalno vedenje.«. Nekoliko drugačne izkušnje ima ŠSD2: »Stiske so zelo 
različne, včasih se pojavljajo prav bolezni. Tudi bolnice sodelujejo z nami, nam sporočijo, da 
je otrok v bolnici, v obeh primerih, če gre za duševne težave ali fizične bolezni. V vseh svojih 
letih, kar delam na gimnaziji, so taki, da so zaradi duševnih stisk potrebovali zdravniško 
pomoč oziroma hospitalizacijo, približno trije. Pojavlja pa se vse več takih, ki imajo v odločbi 
avtistične motnje iz celotnega avtističnega spektra. Imajo tudi težave v socialni komunikaciji. 
So pa med sabo zelo različni, veliko bolj kot katera koli druga skupina težav.« Medtem pa 
ŠSD3 izpostavlja predvsem stiske: »Anksioznost, depresije, bipolarne motnje, motnje 
hranjenja, socialne fobije. Zelo zelo pogosto je samopoškodovanje. Te so najpogostejše. Imeli 
smo tudi že shizofrenijo, avtizem. Veliko je čustvenih nihanj.« Na temo vrst duševnih stisk 
ŠSD1 doda: »Spomnim se obdobja, ko so imeli trije dijaki samopoškodovalno vedenje. To je 
bilo 2 leti nazaj, zdaj pa na primer ni niti enega takega primera. Zdi se mi, da te težave 
pridejo v valovih.« Po njenih izkušnjah torej obstajajo obdobja, kjer se naenkrat pojavi več 
primerov ene vrste težav. 

ŠSD1 in ŠSD3 se pri svojem delu srečata z več dekleti, ki imajo duševne stiske, kot fanti. 
ŠSD2 se pogosteje sreča s fanti, ki potrebujejo pomoč, vendar je to po vsej verjetnosti tudi 
zato, ker na gimnaziji, kjer je zaposlena, ni veliko deklet: »Ja, veliko več, letos je na celi šoli 
samo 7 deklet. Vedno je več fantov. Zato je tudi duševnih stisk več pri fantih, še nikoli nisem 
imela tukaj dekleta z duševnimi stiskami.« 

Glede pogostosti duševnih stisk je vredno omeniti, da od svetovalnih delavk ne moremo 
dobiti točnih podatkov o tem, kako pogoste stiske res so. Vsi dijaki in dijakinje, ki se s 
stiskami spopadajo, namreč ne poiščejo pomoči pri šolski svetovalni službi. Zato lahko na to 
temo dobimo le informacije o tem, kako pogosto dijaki in dijakinje dejansko pridejo po 
pomoč v šolsko svetovalno službo v primeru duševnih stisk. Tako je možno, da se fantje prav 
tako pogosto srečujejo z duševnimi stiskami kot dekleta, vendar pri svetovalni službi išče 
pomoč več deklet kot fantov. To možnost podpira tudi ugotovitev F. Savi Cakar in Savi 
(2014), ki v svoji raziskavi izpostavita, da dekleta pogosteje iščejo pomoč kot fantje. Tudi v 
raziskavi T. Pušnik (2002), ki je zajemala gimnazijo in srednjo šolo, prihaja med spoloma do 
razlik v duševnih stiskah. Dekleta so bolj obremenjena s šolo, se bolj odzivajo na stres, imajo 
več simptomov depresivnosti in motenj hranjenja, fantje pa pogosteje zlorabljajo psihoaktivne 
substance, imajo slabši učni uspeh in se manj učijo.  
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Zaključek kvalitativnega dela 
Kvalitativni del nam je dal nekaj uvida v način dela svetovalnih delavk na gimnazijah. Pri 
svojem delu sledijo letnemu šolskemu delovnemu načrtu, ki vsebuje vse njihove zadolžitve s 
področja administrativnega dela ter tudi dela z dijaki in dijakinjami. Držijo se torej 
programskih smernic. Medtem ko dve izmed svetovalnih  delavk na administrativno delo 
gledata kot na nekaj, kar je neizogibno in sestavni del njunih šolskih zadolžitev, ena izmed 
sogovornic meni, da je administrativnega dela preveč, ter da omejuje njeno zmožnost, da bi 
več časa posvetila dijakom in dijakinjam. Svetovalne delavke se z dijaki in dijakinjami prvič 
srečajo na informativnem dnevu, nato pa jih srečujejo na predavanjih povezanih z vpisom na 
visoke šole, na poklicnih svetovanjih in podobno. Dijaki in dijakinje naj bi pogosto stopili v 
stik s šolsko svetovalno službo zaradi iskanja različnih informacij, povezanih s šolo (na 
primer šolska prehrana, ureditev statusa itd.). 

Na področju preventivnega dela z duševnimi stiskami vse sogovornice omenjajo delavnice, ki 
jih nudi občina kraja, kjer se vse gimnazije nahajajo. Te delavnice so namenjene 
izobraževanju dijakov in dijakinj o posledicah stresa, zlorabi prepovedanih substanc, odnosu 
do lastnega telesa, delavnice o varni uporabi spleta in podobno. Delavnice dojemajo kot 
pozitivne, saj naj bi se od njih mladostniki veliko naučili. Delavnic, ki bi izrecno obravnavale 
tematiko duševnega zdravja naj ne bi bilo.  

Kot enega prvih znakov duševnih stisk svetovalne delavke omenjajo izostanek od pouka. To 
naj bi bil eden prvih pokazateljev, da je v življenju mladostnika nekaj narobe. Zaradi 
neopravičenih ur in izostanka od pouka naj bi starši tudi pogosto poiskali pomoč pri šolski 
svetovalni službi, kjer nato preko pogovora svetovalne delavke skupaj s starši in z 
mladostnikom poskušajo najti glavni razlog za to, da dijak ali dijakinja ne hodi v šolo. 

Vse sogovornice so se že srečale z duševnimi stiskami. Dve izmed sogovornic trdita, da 
duševne stiske niso pogoste, ena svetovalna delavka pa trdi, da jih je precej. Najpogostejše 
stiske naj bi bile depresija, samopoškodovanje in anksioznost, pogosto pa naj bi se svetovalne 
delavke srečevale tudi s težavami na učnem področju. Ena izmed svetovalnih delavk trdi, da 
ima večina dijakov in dijakinj nizko samopodobo. Duševne stiske naj bi bile pogostejše pri 
dekletih kot pri fantih. Vse večinoma poskušajo dijaku ali dijakinji z duševnimi stiskami 
pomagati na šolskem področju s pomočjo pedagoških pogodb in individualiziranih 
programov. Vse nudijo informacije o tem, kje lahko mladostniki dobijo pomoč, ter v primeru, 
da je mladostnik hospitaliziran sodelujejo z zunanjimi sodelavci. 

V nekaterih primerih so se duševne stiske pri mladostniku pojavile že pred vstopom v srednjo 
šolo, torej že v osnovni šoli. Ena izmed svetovalnih delavk pravi, da so mladostniki in 
njihovimi starši dobro seznanjeni z delom šolske svetovalne službe zato, ker so imeli s 
svetovalnimi delavkami stike že v osnovni šoli in zato vedo kakšno delo opravljajo ter na 
katerih področjih lahko nudijo pomoč.  

Vse sogovornice omenjajo pomen sodelovanja s starši. Starši naj bi bili pogosto tisti, ki šolsko 
svetovalno službo obvestijo o duševnih stiskah svojega otroka, ter prosijo za pomoč. V 
procesu svetovanja tako svetovalni delavec dela s starši in mladostnikom, pogosto pa so v to 
sodelovanje vključeni tudi profesorji mladostnika in/ali zunanji sodelavci.  

Glede na podatke svetovalnih delavk igrajo v obravnavi in prepoznavanju duševnih stisk 
veliko vlogo tudi profesorji. Mladostniki v njih pogosto vidijo zaveznike ali zaupnike, zato 
profesorji pogosto izvedo za duševne stiske prvi. Zato je za svetovalnega delavca pomembno 
tudi, da zna dobro sodelovati z zaposlenimi na gimnaziji.  
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Zdi se, da vse svetovalne delavke v primeru duševnih stisk nudijo mladostniku oporo in 
možnost pogovora. Omenjajo tudi pomen empatije, toplega odnosa, iskrenosti in 
razumevanja. Ena izmed sogovornic je izrazila mnenje, da se ji zdi pomembno, da se 
mladostnik zaveda, da v svojih težavah ni sam. Izpostavljajo pomen šole v življenju 
posameznika. Vključenost v izobraževalni proces naj bi imela vlogo varovalnega dejavnika 
posameznika. V sklopu šole je mladostnik vključen v odnose s sovrstniki, profesorji ter z 
drugimi zaposlenimi, ki imajo prav tako lahko pozitiven vpliv na dijaka ali dijakinjo. Ena 
izmed šolskih svetovalnih delavk je izrecno omenila, da imajo dijaki in dijakinje večinoma 
dobre odnose in da si med seboj pogosto pomagajo. Pomoč pri šolski svetovalni službi naj bi 
poiskali takrat, ko ima mladostnik tako hudo duševno stisko, da pomoč socialne mreže ni več 
zadostna.  

Sogovornice so omenile, da jim pri obravnavi duševnih stisk in delu svetovalnega delavca 
pomagajo tudi izkušnje. S profesionalno rastjo naj bi znale bolje odreagirati na različne 
situacije, imeti tršo kožo in se zavedati različnih načinov kako se približati mladostniku. 
Izkušnje s področja dela z duševnimi stiskami naj bi prinesla tudi boljše razumevanje 
tovrstnih stisk. Vseeno pa dve izmed sogovornic trdita, da nista usposobljeni za delo z 
duševnimi stiskami, zato je poglaviten del njune obravnave na področju duševnih stisk 
predvsem opora dijakom in dijakinjam. Vse svetovalne delavke trdijo, da dijaki in dijakinje 
šolski svetovalni službi precej zaupajo. Nekateri izmed dijakov naj bi pomoč poiskali sami, 
večino pa v proces pomoči vključijo starši. Tisti mladostniki, ki obiskujejo četrti letnik naj bi 
pomoč pogosteje poiskali sami, kot dijaki in dijakinje prvega letnika. Le-ti po pomoč pridejo s 
starši.  

Sinteza obeh raziskav 
Da bi lahko razumeli duševne stiske mladih in vlogo svetovalnih delavcev pri obravnavi le-
teh moramo ugotovitve tako kvantitativne kot kvalitativne raziskave povezati ter tako dobiti 
bolj celovitejšo sliko.  

Kvantitativna raziskava je pokazala, da večina mladostnikov (70,3 %) nima težav z duševnimi 
stiskami. Zdi se, da so se tega svetovalne delavke tudi zavedale. Ena od sogovornic (ŠSD1) je 
tako izrazila svoje mnenje: »…kot sem že izpostavila, res ni veliko dijakov z duševnimi 
stiskami. Če predstavim procentualno- na naši gimnaziji je več kot 500 dijakov- če ima 
duševne stiske na primer 5 dijakov, to predstavlja le en odstotek vseh vpisanih. Te stiske torej 
niso izrazite.«. Vseeno pa je kvantitativna raziskava pokazala, da ima veliko število 
mladostnikov z duševnimi stiskami več stisk naenkrat. Od mladostnikov, ki se soočajo z 
duševnimi stiskami jih je največ sicer obkrožilo eno duševno stisko (8, 1%), vendar je bilo le 
nekaj manj dijakov in dijakinj, ki so se soočali s tremi duševnimi stiskami (7,4 %). Od vseh 
mladostnikov se z več kot eno duševno stisko spopada 21,7 % dijakov in dijakinj, kar je velik 
del vseh vprašanih. Ta podatek je zaskrbljiv, glede na moje ugotovitve glede zaupanja 
mladostnikov šolski svetovalni službi ter pripravljenosti iskanja pomoči pri svetovalnih 
delavcih. ŠSD3 omenja težave mladostnikov na področju samopodobe, s katerimi se po 
njenem mnenju spopada kar 70 % dijakov in dijakinj: »Vsi ki pridejo, pa pridejo navadno 
zato, ker potrebujejo podporo zaradi izjemno nizke samopodobe.«. 

Pomoč pri šolski svetovalni službi bi v vsakem primeru poiskalo le 4,7 % mladostnikov, 66 % 
oziroma večina, bi pomoč poiskala le, če bi bila v hudi stiski. Še bolj zaskrbljujoče je, da je 
kar 29,3 % dijakov in dijakinj odgovorilo, da pomoči pri šolski svetovalni službi sploh ne bi 
iskalo. Ta zadržanost pred iskanjem pomoči pri šolski svetovalni službi je povezana tudi z 
zaupanjem svetovalnim delavcem. Zaupanje je namreč ena glavnih komponent iskanja 
pomoči. Dijaki in dijakinje bi večinoma (51, 3 %) šolski svetovalni službi zaupali le nekatere 
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težave, le 6 % vprašanih bi svetovalni službi popolnoma zaupalo. Glede na podatke veliko 
mladostnikov šolski svetovalni službi v glavnem ne bi zaupalo (35,3 %), nekateri (7,3 %) pa 
svetovalnim delavcem sploh ne bi zaupalo. Glede na te podatke lahko trdimo, da šolski 
svetovalni službi veliko mladostnikov ne zaupa, ter zato tudi pri svetovalnih delavcih ne bi 
iskali pomoči. Razlog za to bi bilo lahko pomankanje stika z mladostniki. Ena izmed 
svetovalnih delavk (ŠSD3) je namreč izrazila mnenje, da »… je najpomembnejši pogovor 
oziroma odnos, ki ga svetovalni delavec uspe vzpostaviti z dijakom. Včasih se dijaki oglasijo 
pri nas kar tako, za klepet, in potem ko je odnos že izpostavljen povedo svoje težave. 
Predvsem tak, da se vzpostavi ozračje, v katerem lahko dijak svetovalcu zaupa. Najbolj se 
obnese topel, človeški stik.«. Po mnenju svetovalne delavke je za zaupanje pomemben odnos. 

Svetovalni delavci se z dijaki in dijakinjami večinoma srečujejo ko gre za delo na področjih 
vpisnih postopkov, informiranje in usmerjanje dijakov pri vpisu na fakultete in občasna 
predavanja v razredih. To seveda ni dovolj, da bi lahko z mladostniki vzpostavili stik, kaj šele 
odnos. Prav tako je nerealno pričakovati, da bi lahko svetovalni delavci spoznali vse dijake 
glede na to, da je dijakov in dijakinj na posamezni gimnaziji okoli 500. Veliko mladostnikov 
ima pred iskanjem pomoči zadržke, ker svetovalni službi ne zaupajo ali so mnenja, da o 
duševnih stiskah in osebnih težavah nasploh ni sprejemljivo govoriti z nekom, ki ga osebno ne 
poznajo. Zato je razumljivo, da bi se mladostniki lažje odprli, če bi s svetovalnim delavcem 
imeli nek odnos, zgrajen na komunikaciji in zaupanju.  

Zdi se namreč, da precej mladostnikov lažje govori s profesorji. ŠSD1 je v pogovoru 
povedala: »…dijaki nekatere profesorje začutijo in v njih vidijo kot zaupnike. Zato imajo 
profesorji zelo veliko vlogo pri delu z duševnimi stiskami in prepoznavanju le-teh. Profesorje 
je treba k tem tudi spodbujati, ker so ravno oni tisti, ki jih dijaki vidijo najbolj pogosto, jih 
najbolj poznajo.« Dijaki in dijakinje so s profesorji pogosto v stiku. Skozi leta šolanja na 
gimnaziji se med seboj precej dobro spoznajo, zato ni presenetljivo, da se med nekaterimi 
stkejo močne vezi. Dijaki in dijakinje, ki so s profesorji sklenili dobre odnose jim seveda tudi 
zaupajo ter so pripravljeni pri njih poiskati pomoč. Za svetovalne delavce je zato pomembno, 
da so s profesorji povezani ter da so zmožni in pripravljeni sodelovati z njimi. Če so odnosi 
med profesorji in svetovalnimi delavci dobri je tudi večja verjetnost, da bodo pedagogi 
napotili dijake in dijakinje k šolski svetovalni službi v primeru težav ali pa za mnenje o 
določeni težavi povprašali svetovalne delavce. Dijaki in dijakinje, ki imajo dobre odnose s 
profesorji se tudi bolje počutijo na šoli, ker imajo profesorji lahko vlogo zaupnika ali celo 
zaščitnika. S tem se strinja tudi ŠSD1, ki pravi: »Zdi se mi pomembno, da si tak dijak najde 
nekoga na šolo, ki mu zaupa in od kogar dobi to oporo. Ni nujno, da sem to jaz- to so lahko 
profesorji, razrednik.«. 

Glede na podatke kvantitativne raziskave je najpogostejša duševna stiska mladih depresija, o 
kateri poroča 23 % dijakov in dijakinj. To je najpogostejša stiska tako pri fantih (17,4 %) kot 
tudi pri dekletih (30,6 %). Sledi anksioznost, ki je precej pogostejša pri dekletih (24,2 %) kot 
pri fantih (8,1 %). Šolske svetovalne delavke so ti dve stiski določile kot precej pogoste, 
izrecno pa so omenile še motnje hranjenja, samopoškodovalno vedenje, bipolarno motnjo, 
socialno fobijo in shizofrenijo. Glede na pogostost duševnih stisk je ena izmed svetovalnih 
delavk (ŠSD) omenila, da se ji zdi, da je dandanes duševnih stisk več kot prejšnja leta. Tega 
ne pripisuje dejanskemu dvigu odstotka mladih z duševnimi stiskami, temveč boljši 
informiranost o duševnem zdravju oziroma nezdravju. Tako ŠSD3 pravi: »Kolegica, ki tukaj 
dela že trideset let, pravi, da je danes bistveno več duševnih stisk in da so tudi bolj raznolike 
kot včasih. Je pa tudi res, da smo danes na duševne stiske bolj pozorni.« Podobno mnenje ima 
ŠSD2: »… je veliko otrok, ki imajo odločbo o posebnih potrebah. Ampak to ni znak, da je tega 
zdaj več, to je težko reči. Recimo motnje koncentracije, tega je največ, ko se otrok ne more 
zbrati. Ali je bilo tega res manj prej ali pač tega niso upoštevali oziroma niso našli te težave. 
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Tak otrok mogoče prej ni naredil srednje šole, ampak poklicno ali pa je šel po osnovni šoli 
kar na trg dela. Zdaj je tako, da če se otrok težko zbere, če mu je težko, če ima slabe 
sposobnosti, če ima težave pri pouku, če ga siliš da hodi v šolo bo slej kot prej res prišlo do 
kakšne travme. Včasih so šli pač delat. Danes pa imajo odločbo in jim je lažje, lažje shajajo 
in šolo tudi lahko zaključijo.« Razumevanje duševnih stisk je v zadnjih letih res napredovalo. 
Vse več odkrivamo o duševnem zdravju ter dejavnikih, ki vplivajo nanj. Napredovale so tudi 
različne oblike pomoči, ki so sedaj tako raznolike, da lahko večina ljudi, ki se sooča z 
duševnimi stiskami, najde organizacijo ali posameznika, čigar pristop in način dela mu najbolj 
ustreza.  

Vseeno se veliko ljudi ne zaveda, koliko različnih oblik pomoči obstaja. Mladostnikom ter 
staršem na tem področju pomaga svetovalni delavec, ki naj bi bil o tem dobro informiran. 
Tako ŠSD1 pravi: »Lahko jim svetujem, kam se lahko vključijo in kje lahko dobijo pomoč- 
lahko v insititucionalni obliki ali pa v privatnih ustanovah. Včasih so te poti do pomoči lahko 
dolge in zahtevne, zato pri tem lahko nudim nasvete. Psihiatri in psihologi težave 
obravnavajo glede na urgentnost, zato pri dijakih, ki nimajo zelo izrazitih stisk, obravnavajo 
bolj poredko, zato svetujem tudi druge oblike pomoči ne le javnih oblik ali preko zdravstva. 
Nekateri dijaki so bili tudi hospitalizirani. V teh primerih šolska svetovalna služba sodeluje z 
zunanjimi sodelavci.« 

Mreža pomoči v primeru duševnih stisk je v Sloveniji precej razširjena, vendar slabo 
prepoznavna med ljudmi. Prav tako je večina oblik pomoči skoncentrirana v velikih mestih 
(večinoma v Ljubljani in okolici). Svetovalni delavec lahko družini predlaga različne oblike 
pomoči, starši in mladostnik pa se na koncu odločijo, katera jim najbolj ustreza. Nekatere 
opcije so plačljive, druge ne, zato je posebej za družine, ki so ekonomsko šibkejše, 
pomembno, da dobijo informacije o virih pomoči, ki si jih lahko privoščijo. Ena najboljših 
plati šolske svetovalne službe je, da je dostopna vsem družinam mladostnikom, saj je 
neplačljiva ter locirana na šoli, ki jo dijak ali dijakinja obiskuje.  

Kvantitativna raziskava je pokazala, da se z duševnimi stiskami sooča veliko več deklet (40,3 
%) kot fantov (22,2 %) , česar se zavedajo tudi svetovalne delavke. ŠSD3 tako pravi: »… po 
pomoč pridejo prej dekleta kot fantje.« Ena izmed šolskih svetovalnih delavk je v intervjuju 
povedala, da se srečuje z več fanti, ki imajo duševne stiske kot z dekleti, vendar je tako, ker je 
na šoli kjer je zaposlena več fantov kot deklet; »… Letos je na celi šoli samo 7 deklet. Vedno 
je več fantov. Zato je tudi duševnih stisk več pri fantih, še nikoli nisem imela tukaj dekleta z 
duševnimi stiskami.« Čeprav je kvantitativna raziskava torej pokazala, da so duševne stiske 
pogostejše pri dekletih kot pri fantih je pomembno, da se zavedamo tudi možnosti, da nekateri 
dijaki v anketnem vprašalniku (čeprav je bil le-ta anonimen) niso želeli pisati o svojih 
izkušnjah z duševnimi stiskami. Ena izmed svetovalnih delavk (ŠSD1) je izrazila zanimiv 
način razmišljanja; »Deklet je bilo več. Ali pa je pač več deklet poiskalo pomoč.« Tovrsten 
način razmišljanja se mi zdi pomemben, saj daje prostor dejstvu, da se oba spola soočata z 
duševnimi stiskami, vendar se razlikujeta po tem, kako pogosto poiščeta pomoč. 

Iskanja pomoči se še vedno drži nekaj stigme. ŠSD3 tako omenja: »Najpogosteje pridejo 
zaradi učnih težav, zaradi duševnih pa bistveno manj. Ne zato, ker jih ne bi imeli, ampak ker 
jim je nerodno, oziroma ne želijo da bi o teh težavah kdo vedel. Nekatere je preprosto strah.« 
S tem pa se ne strinja ŠSD2, ki meni: »Praktično nikoli se ne najde dijak, ki ne bi hotel priti k 
nam po pomoč- recimo da bi kateri od njih mislil, da noče priti k nam, ker ga je strah, da 
bodo drugi mislili, da je neumen- tega ni.« Sodeč po podatkih iz kvantitativne raziskave o 
iskanju pomoči pri šolski svetovalni službi bi lahko trdili, da imajo dijaki in dijakinje 
definitivno zadržke pred iskanjem pomoči pri šolski svetovalni službi, vendar težko rečemo, 
kaj točno je tisto, kar jih od pomoči odvrača.  
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Kvantitativni del raziskave nam je razkril nekaj več informacij na temo zaupanja šolski 
svetovalni službi in pripravljenosti iskanja pomoči pri svetovalnih delavcih glede na spol. 
Odkrili smo, da bi fantje šolski svetovalni službi zaupali težave nekoliko pogosteje (57,5 %) 
kot dekleta (57,2 %), vendar je razlika med spoloma tu precej majhna. Tistih, ki šolski 
svetovalni službi ne bi zaupalo je precej, 42,9 % deklet in 42,5 % fantov. Glede na podatke bi 
dekleta (77,8 %) pogosteje poiskale pomoč pri šolski svetovalni službi kot fantje (65,5 %).  

Kaže se nekaj razlik pri pripravljenostji iskati pomoč med prvimi in četrtimi letniki. Po 
podatkih kvantitativne raziskave dijaki in dijakinje prvih letnikov izražajo nekaj več 
pripravljenosti iskanja pomoči pri šolski svetovalni službi (76,3 %) kot mladostniki četrtega 
letnika (64,3 %). To dejstvo se ne sklada z mnenjem ŠSD2, ki pravi: »Do četrtega letnika pa 
dozorijo. Tisti, ki so že v četrtem letniku, pridejo sami. Sami poiščejo pomoč, se tudi bolje 
zavedajo situacije, te v prvem letniku pa še potrebujejo starše. V večini primerov prve letnike 
starši spodbujajo, da pridejo do mene oziroma se starši kar sami oglasijo, ali pa pokličejo 
glede dijaka. Vidi se, da so prvi letniki še bolj otroci, potrebujejo starševsko oporo pri iskanju 
pomoči. Četrti jih ne potrebujejo več, vsaj ne v tej meri. Razen če je tako hudo, da bi 
potrebovali celo zdravniško pomoč ali hospitalizacijo, takrat pa so vključeni tudi starši.«  
ŠSD3 prav tako meni, da se pojavljajo razlike med dijaki in dijakinjami četrtega in prvega 
letnika. Pravi: »Četrti letniki pridejo s kompleksnejšimi težavami, več težav, povezanih v 
celoto. Četrti letniki znajo bolje predstaviti težave, ki jih imajo, so bolj sproščeni in 
neposredni glede na to, da šolsko svetovalno službo že poznajo, kar v veliki meri olajša delo 
svetovalnega delavca.« Po izkušnjah ŠSD3 dijaki in dijakinje prvega letnika pridejo k šolski 
svetovalni službi zaradi učnih težav, bistveno manj pa zaradi duševnih stisk. Kvantitativna 
raziskava je pokazala, da mladostniki četrtega letnika manj zaupajo svetovalnim delavcem (40 
%) kot dijaki in dijakinje prvega letnika (45,7 %).  

Svetovalne delavke vse omenjajo, da najpogosteje pomoč pri šolski svetovalni službi poiščejo 
starši mladostnikov, ne pa mladostniki sami. To še posebej velja za dijake prvega letnika, ker 
so pri vpisu v gimnazijo stari približno 14 let. Dijaki četrtega letnika so večinoma že 
polnoletni, kar se kaže tudi na njihovi samostojnosti. Svetovalne delavke so v intervjujih 
pogosto omenjale, da veliko sodelujejo s starši mladostnikov. Čeprav so bili starši v 
pogovorih omenjeni predvsem na področju sodelovanja s svetovalnimi delavkami na primer 
ŠSD1 omenja tudi konflikte med mladostniki ter starši, ŠSD2 pa izpostavlja pritisk staršev na 
dijake in dijakinje: »Verjetno je prav stres, ki ga dijaki doživljajo v zvezi s šolo, pričakovanji 
družbe in v družinskem okolju najpogostejši dejavnik, ki sproži duševno stisko.« 

Skozi to magistrsko delo pogosto omenjam pomoč šolske svetovalne službe. Vendar si lahko 
ljudje pomoč razlagamo na različne načine. Zanimalo me je, kakšno 'pomoč' nudijo dijakom 
in dijakinjam z duševnimi stiskami moje sogovornice. ŠSD1 v ospredje postavlja predvsem 
oporo dijakom in dijakinjam ter pomoč, vezano na šolo (pedagoške pogodbe), ter pravi: »Tu 
svetovalna služba res pomaga bolj na šolskem področju. Pomembno je, da dijak lahko shaja s 
šolo. Če lahko šolo dijak normalno dela naprej, mi drugih težav ne moremo rešiti.« ŠSD2 
posebej omenja pedagoške pogodbe: »S pedagoško pogodbo jim pomagamo šole. V tej 
pedagoški pogodbi je opredeljeno na primer: da otroku ni potrebno hoditi na vse ure pouka, 
da gre lahko prej domov, da lahko dela ene predmete letos, druge pa drugo šolsko leto, da 
ima učno pomoč in podobno.« ŠSD3 pa kot pomoč omenja predvsem pogovor in odnos.  

Eno najbolj zaskrbljujočih dejstev, ki jih je pokazala kvalitativna raziskava je, da dve izmed 
šolskih svetovalnih delavk menita, da nista usposobljeni za delo z duševnimi stiskami. ŠSD1 
meni: »Svetovalni delavci nismo usposobljeni za delo z duševnimi stiskami, tudi če bi to želeli, 
nam ni dovoljeno, ker nimamo dovolj znanja.« Tudi ŠSD2 ima podobno mnenje ter pravi: »Če 
imajo kakšne prav duševne težave, jih moramo tako ali tako poslati drugam in potem z 
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zunanjimi sodelavci sodelujemo. Tukaj jim s tem ne znamo pomagati. Tistim, ki so imeli res 
težave, jim v šolski svetovalni službi nismo znali pomagati, tako da so morali v profesionalno 
obravnavo.« Na tej točki sem se pogosto vprašala čemu smo svetovalni delavci pravzaprav 
sploh namenjeni. Ali smo le vmesna točka med šolo in institucijo, ki nudi profesionalno 
pomoč, ter bolj kot kaj drugega na šoli obstajamo za to, da delamo administrativna dela? 

Prav administrativno delo je tisto, ki ga omenjajo vse svetovalne delavke. Medtem ko ima 
ŠSD1 o administrativnem delu pravi: »… sama menim, da je to delovno mesto, ki pač veleva 
določene naloge. In te naloge morajo biti izpolnjene. Veliko je obveznosti, ampak tudi ta del 
mora biti izpolnjen.« ŠSD3 je do tega nekoliko bolj kritična, in meni: »Obe svetovalni delavki 
sva prepričani, da bi lahko glede na izobrazbo in izkušnje, ki jih imava, opravili bistveno več 
dela z dijaki, če ne bi bilo tega administrativnega dela tako veliko.« 

Šolske svetovalne službe morajo pri svojem delu sodelovati s starši, z mladostniki in s 
sodelavci. Poleg svetovalnega dela, opravljajo tudi administrativna dela, ter skrbijo za to, da 
lahko gimnazija normalno funkcionira. ŠSD3 izpostavlja: »Prepričana sem, da je veliko 
dijakov, za katere bi bilo koristno, da bi z njimi aktivneje delali, vendar zaradi vsega dela, ki 
ga ima šolska svetovalna služba, je to nemogoče.« Menim, da je razumljivo, da zadolžitve 
šolskih svetovalnih delavk zajemajo tudi dela, ki niso neposredno vezana na dijake in 
dijakinje, vendar pa je tega dela preveč takrat, ko imajo svetovalne delavke toliko zadolžitev, 
da ne morejo dovolj časa posvetiti mladostnikom.  
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ZAKLJUČEK 
 

Duševno zdravje in težave s tem se pogosto pojavijo v obdobju adolescence, ki velja za 
razvojni čas, ko se posameznik začne raziskovati ter je soočen s številnimi spremembami na 
vseh področjih svojega življenja. Prav te spremembe so namreč lahko za mladostnikovo 
duševno zdravje velik stres.  

V tem obdobju je za mladostnike zato še posebej pomembno, da so obkroženi z ljudmi, na 
katere se lahko zanesejo. To so lahko družina, prijatelji, sošolci, sošolke, partner ali 
partnerica. Varovalno mrežo pa lahko ustvarijo tudi učitelji, učiteljice, razredniki ali drugi, ki 
so zaposleni na gimnaziji. Šola lahko deluje varovalno, ker ima lahko vlogo v preprečevanju 
ali prekinjanju verižnih reakcij zaradi neugodnih dejavnikov v življenju otroka ali 
mladostnika (Mikuš Kos, 1991).  Prav tako pa imajo zaupanje, omrežja, pravila vzajemnosti v 
otrokovi družini ter tudi šola, sošolci in širša skupnost daljnosežne učinke na mladostnikove 
možnosti, izbiro in vedenje ter razvoj (Putnam, 2000, v West - Burnham, 2011). 

Mladostnik velik del svojega življenja preživi na šoli. Za zdravje dijakov in dijakinj je 
pomembno, da je šola prostor, kjer se počutijo dobro, varno in sprejeto. Šola je pomemben 
dejavnik, ki znatno vpliva tudi na duševno zdravje mladostnikov. Šola lahko povzroča 
psihosocialne motnje mladostnikov, prispeva pa tudi k vzdrževanju in razraščanju motenj v 
kombinaciji z drugimi neugodnimi dejavniki (Mikuš Kos, 1991). Če na mladostnika vplivajo 
neugodni dejavniki, kot na primer slabi odnosi znotraj družine, socialna izključenost, trajno 
doživljanje neuspeha ter tudi fizična bolezen, bodo neugodni dejavniki povezani s šolo še bolj 
negativno vplivali na otrokovo duševno zdravje. Zato je pomembno, da je šola v življenju 
dijaka ali dijakinje varovalni dejavnik. Torej, da mladostnik v šoli doživlja uspeh, da je 
deležen pozornosti, da se vključuje v dobre odnose s tistimi, ki ga obkrožajo, ter da se lahko v 
šoli odprto in iskreno izraža. 

Na šolsko klimo in počutje mladostnikov znatno vpliva tudi šolska svetovalna služba. Le-ta 
dijakom in dijakinjam pomaga z različnimi informacijami, jim svetuje glede nadaljnjega 
izobraževanja, pomaga usklajevati mladostnikove izvenšolske dejavnosti s šolskimi dolžnosti, 
sodeluje z vsemi ljudmi, povezanimi s šolo, ter nudi pomoč v primeru duševnih stisk. Šolska 
svetovalna služba mladostnikom z duševnimi stiskami nudi različne oblike pomoči, ki so 
pogojene tudi s samim svetovalnim delavcem. Nekateri v teh primerih namreč nudijo 
predvsem pomoč pri usklajevanju zunanje pomoči ter šolskega dela mladostnika, drugi pa v 
proces pomoči vključijo tudi svetovalno delo z mladostnikom. Sem sodi predvsem pogovor z 
mladostnikom, nudenje opore, sodelovanje s starši in z zunanjimi sodelavci ter predvsem 
igrajo vlogo zaupnika tako staršem kot tudi mladostniku.  

Svetovalni delavci igrajo pomembno vlogo pri delu z duševnimi stiskami mladostnika tudi 
zato, ker lahko dijaka ali dijakinjo usmerijo v različne oblike pomoči. Na voljo je namreč 
precej različnih možnosti, tako vladno financiranih kot tudi zasebnih. Svetovalni delavec 
lahko tako pomaga pri iskanju tiste oblike pomoči, ki bo za določenega mladostnika 
najoptimalnejša. 

Duševno zdravje je tematika, o kateri se ne govori dovolj pogosto glede na to, kako ključnega 
pomena je za vse ljudi. Duševno zdravje vpliva na celotnega posameznika, njegovo počutje, 
aktivnost, dejavnost, na njegovo telesno zdravje, njegove odnose z drugimi in način, kako živi 
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svoje življenje. Zdi se, da je premalo govora o tem, da duševno zdravje ni samoumevno ter da 
veliko ljudi trpi za duševnimi stiskami. 

Otroci se morajo zavedati duševnega zdravja. Potrebno je, da razumejo, da je duševno zdravje 
prav tako pomembno kot telesno zdravje ter potemtakem potrebuje našo skrb ter negovanje. 
Mladostnike je potrebno opremiti z znanjem, kako skrbeti za svoje duševno zdravje ter kako 
hitro prepoznati simptome duševnih stisk. 

Glede na pogovore s svetovalnimi delavkami šol (kvalitativni del raziskave) se zdi, da je na 
tem področju nekaj napredka. Dijaki se namreč udeležijo delavnic na tematike, povezane z  
duševnim zdravjem. Te delavnice organizira občina ter so namenjene predvsem preventivi  
izobraževanje mladostnikov glede alkohola, zlorabe prepovedanih substanc, odnos s svojim 
telesom in podobno. Vseeno pa menim, da je premalo poudarka na temo duševnega zdravja 
ter pomembnosti le-tega. Obstaja močna korelacija med izobrazbo in zdravjem; izobraženi 
ljudje so namreč v povprečju bolj zdravi kot neizobraženi, ker so bolj informirani o tem, kako 
življenjski stil vpliva na njihovo počutje in zdravje (Beškovnik, Konec Juričič in Švab, 2011).  

Iz anket, ki sem jih opravila, je bilo razvidno, da tisti dijaki, ki pri svetovalni službi ne bi 
poiskali pomoči, vsi razmišljajo podobno. Velika večina je namreč kot razlog za to navedla,  
da pomoči ne bi poiskali pri svetovalnih delavcih zato, ker so to osebe, ki jih osebno ne 
poznajo, zato z njimi tudi ne želijo govoriti o svojih čustvih ali težavah. Zdi se, da je mnenje 
precej pogosto, ne le pri mladostniki iz treh šol, na katerih sem izvedla raziskavo, temveč v 
družbi nasploh.  

Kot družba še vedno ne dajemo dovolj poudarka na svoje duševno zdravje. Duševne stiske še 
vedno veljajo za tabu, čeprav so tudi v Sloveniji precej pogoste. Glede na raziskavo L. 
Beškovnik idr. (2011) sta v slovenski populaciji najbolj razširjeni anksioznost in depresija. 
Število samomorov je med leti 2002 in 2006 padalo, vendar od leta 2008 spet postopno 
narašča. Pogostost duševnih stisk in slabo mentalno zdravje nasploh je velik problem v 
Evropski uniji, saj je pričakovano, da bodo težave z mentalnim zdravjem najpogostejši 
zdravstveni problemi do leta 2020 (Lubotsky in Becker, 2010, v Kamin, Berzelak in Ule, 
2011). Na to kako pomembno se je osredotočiti na duševno zdravje v naši družbi, priča tudi 
ugotovitev H. Jeriček Klanšček idr. (2018), ki kaže na to, da eden od petih mladostnikov 
doživlja simptome duševne stiske, eden od desetih pa ima resne čustvene motnje. 

Glede na te podatke je razvidno, da veliko ljudi ne poišče pomoči zaradi duševnih stisk. Temu 
lahko botruje mnenje, da se o duševnih stiskah ne smemo pogovarjati z za to usposobljenimi 
strokovnjaki, vendar ne moremo trditi, da je to edini razlog oziroma dejavnik. Menim, da so 
prisotne številne pomanjkljivosti v sistemu pomoči za duševne stiske v Sloveniji.  

Obstaja precej nevladnih organizacij, ki se ukvarjajo z duševnimi stiskami, vendar Slovenija, 
kot država večino svojih finančnih sredstev usmerja v profesionalno obravnavo duševnih 
stisk. Možnosti profesionalne obravnave pa so pomanjkljive, saj je za obisk psihiatra pogosto 
dolga čakalna vrsta; ljudje, ki se soočajo s hudimi duševnimi stiskami, pa potrebujejo pomoč 
takoj. Prav tako je pokritost Slovenije s psihiatričnimi klinikami neenakomerna, saj jih je 
večina skoncentriranih v Ljubljani ali njeni okolici. Prav tako je vprašanje, koliko ljudje sploh 
vedo o različnih oblikah pomoči.  

Obstajajo oblike pomoči v primeru duševnih stisk, ki pa so plačljive. Cene so pogosto precej 
visoke, še posebej če upoštevamo dejstvo, da je proces pomoči v primeru duševnih stisk 
praviloma precej dolgotrajen. Veliko ljudi si zato tovrstnih oblik pomoči ne morejo privoščiti, 
vemo pa, da duševne stiske niso prisotne le pri ljudeh, ki nimajo finančnih težav- nasprotno. 
L. Beškovnik idr. (2012) so v raziskavi namreč ugotovili, da pogostost depresije upada s 



 

85 
 

stopnjo izobrazbe, ter da nizka izobrazba pri ženskah pomeni tudi slabše duševno zdravje. 
Vseeno pa Mušič (2011) meni, da se je mreža pomoči za obravnavo otrok in mladostnikov z 
duševno motnjo precej razširila, dodaja pa, da se bomo v Sloveniji morali v prihodnosti bolj 
posvetiti prepoznavanju in zdravljenju duševnih motenj že v otroštvu. 

Starši mladostnikov, ki si ne morejo privoščiti zasebne obravnave (kot na primer obiskovanje 
terapije pri zasebnih psihologih ali psihiatrih) so primorani pomoč iskati pri organizacijah, 
katerih obravnava ni plačljiva, ali pa se morajo vpisati na čakalno listo za obravnavo duševnih 
stisk, ki jih krije koncesija. Prav zato menim, da je še posebej dragocena šolska svetovalna 
služba. Pomoč, ki jo nudi je namreč neplačljiva. Svetovalni delavci lahko staršem pomagajo 
najti oblike pomoči, ki jim bodo najbolj odgovarjale- tako po finančni plati kot tudi načinu 
dela.  

Prepričanje, da je iskanje pomoči v primeru duševnih stisk dokaz šibkosti, negativno vpliva na 
duševno zdravje družbe nasploh. Dejstvo, da so duševne stiske pri nas še vedno tabu, pa še 
dodatno spodbuja stigmatiziranje ljudi, ki imajo težave na področju duševnega zdravja. 
Raziskava Segal (2004) kaže na to, da odrasli težave z duševnim zdravjem povezujejo s 
sramom in slabimi socialnimi zmožnostmi, ter da negativni odnos do mentalnih bolezni vede 
do manjše pripravljenosti poiskati pomoč.  

Prav zato sem mnenja, da je potrebno otroke že zgodaj začeti učiti o duševnem zdravju ter 
kako skrbeti zase in za svoje mentalno stanje. Kot otroke nas namreč pogosto učijo o našem 
fizičnem zdravju, kako se izogniti boleznim, pomen higiene, svarijo nas pred nezdravo hrano 
ali pred škodljivimi substancami. Premalo oziroma nič pa nas starši ali šola ne naučijo o 
našem duševnem zdravju. Le to ni manj pomembno kot fizično, prav tako ta dva vidika 
zdravja nista ločena. Nasprotno, sta neločljivo povezana v celoto. Če trpi eno, se to kaže tudi 
na stanju drugega.  

Skozi pisanje magistrske naloge sem opazila, da so številne raziskave izpostavile dejstvo, da  
veliko število učiteljev meni, da ne vedo veliko o duševnih stiskah, čeprav se z njimi pogosto 
srečujejo. Zdi se, da bi bilo potrebno v izobraževanje bodočih pedagogov implementirati tudi 
predmet(e), s pomočjo katerih bi le ti pridobili več znanja predvsem na področju 
prepoznavanja duševnih stisk. A. Mikuš Kos (1991) pravi, da se starši in tudi šolski in 
zdravstveni delavci premalo zavedajo pomena šole za otrokov psihosocialni razvoj. Še več, 
marsikateri šolski delavec domneva, da so za vsa dogajanja v otrokovem življenju in razvoju 
odgovorni starši, ter se na tak način razbremenijo odgovornosti za otrokovo morebitno slabo 
počutje, neustrezno vedenje ali pa neuspešnost v šoli (prav tam, str. 10).  

Dejstvo pa je, da sta oba sistema, tako šola kot tudi družina, povezana ter oba igrata vlogo v 
otrokovem vzgojnem in izobraževalnem procesu. Ta dva sistema imata veliko vlogo na 
področju duševnega zdravja mladostnika. Zato je ključno sodelovanje med šolo in starši, s 
tem, da v ta proces vključimo tudi otroka samega, še posebej v primeru, da se mladostnik 
sooča z duševno stisko. Ena najpomembnejših komponent sodelovanja med učitelji, 
svetovalnimi delavci in starši je pripravljenost in tudi medsebojno razjasnjevanje pričakovanj 
(Šteh in Mrvar, 2011). Razumeti je potrebno, da imajo vsi vpleteni v proces pomoči svoja 
stališča in prepričanja, vendar je v primeru duševne stiske mladostnika potrebno v ospredje 
postaviti potrebe mladostnika samega. V tem procesu ne smemo pozabiti na to, da je 
mladostnik individuum, ter ga moramo kot takega tudi obravnavati.  

Iz intervjujev, ki sem jih opravila na treh gimnazijah se zdi, da se svetovalne delavke sicer pri 
svojem delu srečujejo z duševnimi stiskami, vendar se na spektru med oddaljenostjo in bližino 
vse nagibajo k oddaljenosti, v smislu, da poskrbijo za to, da mladostnik lahko shaja s šolskim 
delom, da mu nudijo oporo ter da sodelujejo s starši, z učitelji ter zunanjimi delavci. Nobena 
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izmed njih pa ni eksplicitno omenila neposrednega dela z duševnimi stiskami; torej gradnje 
odnosa z mladostnikom, pogovora z mladostnikom, odprte komunikacije, premišljenega 
načrtovanja pomoči in podobno. Kot sem omenila že v teoretičnem delu magistrske naloge, 
imajo vsi svetovalni delavci različne načine dela. Menim, da noben način ni pravilen ali 
napačen ter da je za vsakega strokovnjaka pomembno, da najde način dela, v katerem je 
najsuverenejši. Le na ta način lahko namreč svoje delo opravljajo po svojih najboljših 
zmožnostih. Iskanje lastne profesionalne identitete pa seveda terja svoj čas in izkušnje, ker 
univerzalnega recepta ni. Prav tako je razvoj profesionalne identitete proces, ki se pravzaprav ne 
konča, dokler ne izstopimo s trga dela. 

Glede na to, da imajo mladostniki pogosto zadržke pred tem, da bi obiskali šolsko svetovalno 
službo zaradi osebnih težav, menim, da je še posebej pomembno, da svetovalni delavci 
znotraj šole poskusijo čim bolj promovirati prepričanje, da iskanje pomoči ni znak šibkosti ali 
napake v karakterju, temveč priča dejstvu, da vsi ljudje občasno potrebujemo pomoč. 
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