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POVZETEK  

Stres je vsakodnevni spremljevalec našega življenja in na nas lahko deluje poživljajoče, še 

pogosteje pa v poklicnem življenju povzroča stiske in čustvene napore. Posebne stiske 

doživljajo delavci v poklicih pomoči, med katere sodijo tudi učitelji. Ti v začetku svojega 

poklicnega dela veljajo za navdušene, zagnane, polne energije, a med delovno dobo lahko 

izgubijo pedagoški eros. Razredne učitelje vsakodnevno spremljajo obremenjujoče razredne 

situacije, domače delo, ocenjevanje učencev, vodenje administracije, delo s starši, zahteve 

nadrejenih – vse to jim povzroča stres, ki ga učitelji pogosto ne prepoznajo kot ogrožajočega, 

dokler ne privede do skrajnosti – izgorelosti.  

Stres je odziv (reakcija) organizma na določene dejavnike, ki jih imenujemo stresorji. Stres 

dandanes večinoma razumemo kot nekaj negativnega, čeprav je sam po sebi nujen in ključen 

dejavnik življenja, ki človeka spodbuja, da je v življenju učinkovit. Negativni stres ali distres 

se pojavi, ko je posameznik postavljen pred zahteve, za katere čuti, da jim ni kos. Znaki stresa 

se lahko kažejo na telesni, vedenjski ali čustveni ravni. Posledice neučinkovitega spopadanja s 

stresom niso pomembne samo na ravni posameznika, ampak tudi na ravni organizacije, v kateri 

posameznik deluje, pa tudi širše družbe. Prav zato je stres pomembna tema raziskovanja. 

Glavni cilj raziskave je bilo ugotoviti: kakšno stopnjo stresa pri svojem delu doživljajo učitelji 

razrednega pouka, kateri stresorji so za učitelje najmočnejši, najpogostejši in najpomembnejši 

ter v kakšni povezavi so te ocene stresa z nekaterimi vidiki učiteljevega življenja (starost, 

dolžina delovne dobe, spol, organizacijska oblika šole, v kateri učitelj poučuje, zadovoljstvo s 

partnerskim odnosom, razred, ki ga učitelj poučuje, število otrok v družini in njihova starost, 

zaznavanje podpore sodelavcev in vodstva, pogostost ukvarjanja s športom in drugimi 

sprostitvenimi aktivnostmi). Uporabljeni sta bili deskriptivna metoda dela in kvantitativni 

raziskovalni pristop.  

Ugotovitve kažejo, da učitelji v povprečju doživljajo zmerni stres. Kot najmočnejši stresogeni 

faktor učitelji doživljajo odnose in vedenje staršev, kot najpogostejšega učiteljevo delovno 

obremenjenost, kot najpomembnejšega pa prav tako učiteljevo delovno obremenjenost. 

Najpomembneje jih obremenjuje stresor veliko administrativnega dela. Učitelji močneje 

doživljajo stres ob koncu šolskega leta. Stres v večji meri doživljajo ženske kot moški, 

najstarejša starostna skupina in skupina učiteljev z najdaljšo delovno dobo.  

Večji stres v splošnem doživljajo učitelji, ki učijo na podružnični šoli, ter tisti, ki so v 

partnerskem odnosu, še posebej, če z njim niso zadovoljni. Večji stres doživljajo tisti učitelji, 

ki poučujejo kombinacijo treh razredov oz. 6. razred, tisti, ki imajo doma štiri ali več otrok, in 

tisti, ki imajo doma predšolske otroke. Podpora nadrejenih in sodelavcev je v pozitivni in 

srednje močni povezanosti z oceno stresa. Pogostejše izvajanje sprostitvenih aktivnosti, ki jih 

učitelji oživljajo kot sproščujoče, pripomore k manjšanju stresa. Učitelji prepoznavajo veliko 

načinov za preprečevanje stresa znotraj sebe, še več pa pri ostalih dejavnikih, kot so šolski 

sistem, vodstvo, sodelavci, starši, učitelji …  

Podatki, ki smo jih pridobili iz vprašalnikov med učitelji razrednega pouka, kažejo na prisotnost 

stresa med učitelji razrednega pouka in izpostavljajo področja dela učitelja, kjer je stres močneje 

izražen. Ti podatki so lahko izhodišče za nadaljnje delo v korist dobrega počutja učiteljev in 

posledično večje pedagoške učinkovitosti. 

 

KLJUČNE BESEDE: Stres, stresorji pri delu učitelja, delovna obremenjenost, izgorelost, 

učitelji razrednega pouka. 

  



 
 

  



 
 

ABSTRACT 

Stress is our life's companion and can have stimulating effects but more often than not causes 

anguish and emotional exertion in professional life. Employees working in helping professions, 

among which are teachers, experience special kinds of distress. Teachers are generally known 

to be enthusiastic and energetic at the beginning of their teaching careers, but can lose 

pedagogical eros during the years of service. Primary education teachers have to deal with 

burdening class situations, home work, student assessment, paperwork, need to deal with the 

demands of their superiors and have to work with the parents of their pupils. All of the 

previously mentioned factors cause stress, which is often not recognized as hazardous by 

teachers until they reach the point of burnout. 

Stress is a response (reaction) of organism to certain factors we call stressors. Stress is mostly 

referred to as something negative, although it is in fact a necessary and vital life factor, as it 

encourages an individual to be effective in one’s life.  The negative stress or distress occurs 

when an individual is put up against tasks one feels one cannot cope with. Signs of stress can 

occur on physical, behavioural or emotional level. The consequences of ineffective dealing with 

stress are not only important on a level of an individual, but also on a level of organization the 

individual is a part of, as well as on a level of broader society. It is for this fact that stress makes 

for such an important research topic. 

The main purpose of the research was to establish the degree of stress experienced by teachers 

of primary education and to find out which stressors are the commonest, strongest, and most 

important in teachers. The goal was also to establish the connection between the previously 

mentioned evaluations of stress and some aspects of teachers' lives (age, length of service, 

gender, organizational form of school in which a teacher is employed, satisfaction in romantic 

relationships, class in which a teacher works, the number of children in family and their age, 

perception of co-workers' and management’s support, the frequency of sport and other 

recreational activities). In this part, descriptive and quantitative research methods have been 

used. 

The findings show that teachers generally experience moderate stress. The strongest stressor 

turned out to be the parent-teacher relationship and the behaviour of parents, while both the 

commonest and most important stressor proved to be the workload, that is to say, a lot of admin 

work. Teachers experience stress more at the end of the school year. Stress is strongly 

experienced by women, the oldest age group and the group of teachers with the longest service. 

In general, teachers who work at subsidiary schools and those in a romantic relationship, 

specially in an unhappy one, experience greater stress. Greater stress is also experienced by 

teachers who either teach a combination of three grades or the sixth grade, by those who have 

four or more children and those who have preschool children. The support of the superiors and 

co-workers is in a moderate positive correlation with the evaluation of stress. Frequent use of 

activities that teachers find relaxing helps reduce their stress. Teachers know there are many 

ways they can prevent stress themselves but also know they can get even more help within the 

school system, management, co-workers, parents, teachers... 

The data obtained through the questionnaires given to the primary education teachers shows the 

presence of stress and shows the field of teachers' work where stress is strongly expressed. The 

data can be the basis for further research for the benefit of teachers' well-being and consequently 

greater pedagogical efficiency. 

 

KEY WORDS: Stress, stressors in teachers, workload, burnout, primary teacher education 
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UVOD 

Med študijem sem kot študentka razrednega pouka imela veliko prakse na različnih osnovnih 

šolah, s pomočjo katere smo spoznavali delo učitelja in se srečevali s številnimi zahtevami, ki 

jih je razredni učitelj vsakodnevno deležen.  

Kljub temu da je bil čas prakse za nas študente veliko bolj zanimiv in navdušujoč kot predavanja 

na fakulteti, saj sem lahko kot bodoča učiteljica stopila v stik z realnim stanjem na šolah, delala 

tisto, za kar sem si sploh izbrala ta študij, pa je bil to čas, ko sem bila tudi polno zaposlena, saj 

sem po dopoldanskem vodenju pouka proste popoldneve zapolnila s pisanjem priprav za učne 

ure, popravljanjem priprav po nasvetu mentorice na osnovni šoli, z izdelovanjem didaktičnih 

materialov, iskanjem novih idej in za učence zanimivih pristopov k pouku, s sestanki kolektiva 

in z govorilnimi urami. Začetni, vzpodbudni, poživljajoči, pozitivni stres se je kmalu spremenil 

v negativnega. Pisanje priprav mi je predstavljajo nesmiselno administracijo, nagajivi učenci 

pa so me spravljali v slabo voljo, sploh če sem videla, da zanimiva dejavnost, ki sem si jo 

zamislila zanje, ni delovala tako zanimivo. Ob vsej zasedenosti z delom mi je manjkalo časa za 

sprostitev z dejavnostmi, ki meni predstavljajo sprostitev npr. nogomet, slikanje, druženje s 

prijatelji. Spraševati sem se začela, ali se vsem učiteljem dogaja podobno ter kako učitelji to 

zmorejo.  

Z namenom odkrivanja tega odgovora sem magistrsko delo naslovila Dejavniki in doživljanje 

stresa pri učiteljih razrednega pouka, pri čemer sem želela raziskati predvsem vzroke stresa pri 

učiteljih, posledice stresa za učitelje ter načine učinkovitega spopadanja s stresom.  
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I. TEORETIČNI DEL 

1. STRES 

1.1 OPREDELITEV STRESA 

Selye (v Lindemann, 1982, str. 16) je v štiridesetih letih prejšnjega stoletja stres označil kot 

»vsoto vseh nespecifičnih učinkov dejavnikov, ki lahko vplivajo na telo«, »specifičen odgovor 

telesa na nespecifične vzroke« (v Starc, 2007, str. 26) ter kot nevtralni fiziološki fenomen, 

človekovo nespecifično reakcijo na kakršenkoli dražljaj (1956, v Čabraja, 2001). Ščuka (1999) 

piše o stresu kot fiziološkemu mehanizmu, ki omogoča odzivanje na dražljaje iz okolja. 

Podrobneje B. B. Youngs (2001) trdi, da je stres telesni odziv, ki vključuje telesne, fizične, 

duševne in kemične reakcije, na mobilizacijo obrambnih mehanizmov proti grožnji, ki jo naše 

telo zazna. Imenuje ga tudi akutni vpliv stresorjev na telo (Youngs, 2001). Podobno trdi E. 

Hartney (2008, v Žarkovič Adlešič, 2011), saj je zanj stres fizičen, mentalen ali emocionalen 

odziv na neprijetne/spremenjene okoliščine in zahteve, s katerimi se srečujemo. Starc (2007) 

stres opisuje kot psihično obremenitev, odziv organizma na vsak stresogeni dejavnik. Je 

biološki odziv, ki zajame celo telo, ne samo dušo, in doda še, da je stres grožnja, ki ogroža 

notranje okolje oz. homeostazo, na katero se mora organizem z notranjimi mehanizmi 

prilagoditi. Dunham (1992) definira stres kot proces vedenjskih, čustvenih, duševnih in telesnih 

reakcij, ki jih povzročajo dolgotrajni, naraščajoči ali novi pritiski, ki so pomembno večji od 

sredstev za spopadanje z njimi. Vsako kulturno ali socialno okolje omogoča pojav stresa, saj je 

stres posledica nedovršenosti človeka na psiho-biološki, intelektualno-mentalni in socialni 

ravni (Kosović, 1989, v Vuković, 2011). Powell (1999) trdi, da je stres vpliv, ki smo mu 

podvrženi vsi, pozitivni pojav, ki nam omogoča preživetje. Stres se pojavi pri vsakem odzivu 

na dražljaje iz okolja, saj se le-to nenehno spreminja in zahteva prilagajanje. Kot tak je prisoten 

že od nekdaj in je omogočal preživetje in napredek (Ščuka, 1999). Izraz izhaja iz angleške 

besede »stress« in pomeni obremenitev, pritisk, napetost, najprej pa se je uporabljal v 

strojništvu in označeval silo, ki pritiska na določeno površino (Starc, 2007). 

Če povzamemo navedena spoznanja, avtorji večinoma navajajo, da je stres nekakšen odziv 

(reakcija) organizma na določene dejavnike. Različne poglede na stres je Dunham (1992) 

razvrstil v tri razlage stresa:  

(1) inženirski model, ki poudarja, da je stres rezultat zahtev in različnih pritiskov, ki jih je 

posameznik deležen;  

(2) medicinski model, ki stres obravnava z vidika reakcij, predvsem psiholoških in fizioloških; 

(3) interakcijski model, ki se osredotoča na stres kot vrste pritiskov, reakcije nanj, načine in 

sredstva za spoprijemanje z njim.  

Hebbova teorija (1972, v Dunham, 1992) poudarja, da je bistven odnos med opravljanjem nalog 

na delovnem mestu, pritiski, ki jih posameznik doživlja ter reakcijami na stres. Delo z malo 

zahtevami vodi k slabemu izvajanju nalog, višje zahteve delujejo spodbudno in motivirajoče, 

prezahtevne pa vodijo k anksioznosti, motnjam koncentracije ter zmanjšani delovni 

učinkovitosti. Če se take obremenitve nadaljujejo brez podpore v sredstvih za spoprijemanje s 

stresom, lahko povzročijo utrujenost, izčrpanost in izgorelost (Dunham, 1992). 

Stres predstavlja kot presežek pragov stresa, ki jih ima posameznik za odziv na stres. Ob 

povečanih zahtevah najprej pride do spremembe vedenja posameznika z namenom 

obvladovanja zahtev, ki se imenuje »novi prag obvladovanja vedenja«. Če te spremembe niso 

uspešne, pride do »praga frustracije«. Če se neuspešno spoprijemanje s stresorjem nadaljuje, se 

posameznik sooča z občutki anksioznosti in nekompetentnosti, kar lahko pripelje do razvoja 
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psihosomatičnih motenj (tj. telesnih motenj, nastalih zaradi vplivanja duševnih pojavov). Ko 

posameznik izrabi vsa sredstva za spopadanje s stresom, stopi čez prag izčrpanosti in izgorelosti 

(Appley, 1967, v Dunham, 1992). 

Vse tri razlage stresa na koncu izpostavijo izgorelost, ki je po mnenju Dunhama (1992), 

izčrpanost fizičnega, mentalnega in čustvenega zdravja. 

V nadaljevanju podrobneje predstavljamo vzroke stresa. 

1.2 VZROKI STRESA 

Dejavnike, ki sprožijo stres (npr. mraz, delo, poškodbe, zdravila, droge), je Selye (v Lindemann, 

1982) poimenoval stresorji. Gre za neko spremembo v okolju, na katero se mora organizem z 

notranjimi mehanizmi prilagoditi (Starc, 2007). Vzrok za nastanek stresa je posameznikova 

ocena zahtev kot njegove presegajoče prilagoditvene zmogljivosti (Lazarus, 1989, v Čabraja, 

2001), telesne, fizične, duševne in kemične reakcije, ki ob tem nastanejo, pa človek zazna kot 

zmedenost, nejevoljo in vzburjenost (Youngs, 2001). Stres je povezan tudi z današnjim 

načinom življenja. Današnje okolje človeka prisili, da premalo uri svoje telesne možnosti, 

zaradi česar mu slabi mišičje, poleg tega pa ga duševno preobremenjuje (Lindemann, 1982). 

Stres je dandanes drugačen, nima več toliko opraviti z golim fizičnim preživetjem v naravi (npr. 

iskanjem hrane, vode, bivanjem), ampak je povezan z medsebojnimi odnosi, delovnim mestom, 

odtujenostjo, s prehitrim življenjskim ritmom, premalo počitka, zabave in spanca (Starc, 2007). 

S. Vuković (2011) trdi, da smo družba, ki teži k spremembam, večjim dosežkom in izboljšavam. 

Dinamična multiplikacija, transferji znanstvenih in strokovnih informacij odlikujejo današnji 

čas elektronike in informatike. V sredi vsega je izobraževanje, ki odseva spremembe v družbi 

(Vuković, 2011). Stres se tako lahko pojavlja v vsakem poklicu, kjer imajo ljudje občutek, da 

nalogam niso kos. Veliko ljudi si samim sebi povzroča stres z zavedanjem, da imajo zaradi 

obveznosti premalo časa za družino in družabne dejavnosti (Lindemann, 1982). Ob dolgotrajni 

izpostavljenosti stresu se lahko zmanjša prilagodljivost sistema in prejšnji obvladljiv stres 

postane neobvladljiv. Stresu naj bi bili bolj izpostavljeni ljudje, ki so malenkostni, občutljivi, 

labilni, preobčutljivi, omahujoči in neodločni, so perfekcionisti, častihlepni in se želijo dokazati 

na nekem področju, ter ljudje, ki delajo v slabih delovnih razmerah, bolniki ter tisti na večjih 

življenjskih preizkušnjah (bolezen ali smrt bližnjega, ločitev, izguba premoženja itd.) 

(Lindemann, 1982).  

Stres določajo trije dejavniki: (1) povzročitelji, (2) znaki oz. simptomi in (3) sposobnosti 

(Powell, 1999).  

(1) Povzročitelji stresa so lahko vsakodnevne dolžnosti, pomembni dogodki, spremembe, 

odnosi, družina, bolezen, ločitev ali izguba družinskega člana, mlajši otroci, neuspeh na 

izpitu, denarne težave, služba, brezposelnost, nesreče, kriza srednjih let itd.  

(2) Znaki ali simptomi, ki kažejo na neobvladovanje stresa, so lahko telesni ali čustveni, 

npr. glavoboli, mišična napetost, pospešeno bitje srca (palpitacija), napadi panike, 

diareja, pomanjkanje samospoštovanja, depresija, utrujenost, motnje spanja in 

prehranjevanja, fobije, alkoholizem, kajenje, obsesivno vedenje. Simptomi so pogojeni 

z dednostjo in s človekovim temperamentom.  

(3) Sposobnosti pomenijo lastnosti, s katerimi se spopadamo s stresom, lahko se jih 

naučimo in jih tudi sproti razvijamo. Take sposobnosti so npr. samozavest, racionalno 

razmišljanje, učinkovita organizacija življenja, kakovostni odnosi, veliko odnosov, skrb 

zase.  

Bistveno je, da se zavedamo, da stres ni nikoli samo posledica slabe kombinacije in ravnotežja 

zahtev okolja in naših sposobnosti, ampak je pomemben tudi naš odnos do zahtev in 

sposobnosti. Zato je lahko za nekoga stresno nekaj, kar je za drugega sprostitev (Powell, 1999). 
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1.3 VRSTE STRESA 

Selye (v Lindemann, 1982) loči dve vrsti stresa: negativni stres ali distres in zdravi stres. Trdi 

(prav tam), da stres spada k življenju oz. da stres je življenje, saj v posamezniku v zdravih 

okvirih drži napetost, pripravljenost. Samo tako lahko ohranimo prilagodljivost in prožnost, ki 

nam omogoča, da ob novih dražljajih ohranimo svoje zdravje. Podobno Powell (1999) trdi, da 

je stres pozitivni pojav, ki nam omogoča preživetje, saj zvišuje budnost, povečuje energijo in 

učinkovitost. Premajhna ali pa previsoka stresna obremenitev nista dobri, saj prva prinaša 

brezvoljnost, neučinkovitost, druga pa neugodne posledice, kadar imamo občutek, da zahteve 

okolja presegajo naše zmožnosti, kar se odraža kot bolezni, težave na področju vedenja, 

čustvovanja ter mišljenja.  

Določena raven dražljajev ima pozitiven vpliv na storilnost. Da je pozitivni stres nujen za 

osredotočanje, sprejemanje odločitev ter pozitivno delovanje, opažata J. Čabraja (2001) ter S. 

Vuković (2011), ki trdi še, da stres oblikuje človeka v to, kar je, saj bi stanje brez stresa naše 

življenje naredilo nezanimivo, zato neka določena količina stresa ni težava, ampak kvečjemu 

dodana vrednost. Z izpostavljenostjo stresu se je človek razvijal in napredoval, vedenjsko, 

psihično in telesno prilagodil, zato na stres lahko gledamo pozitivno, kot na nekaj normalnega 

in vsakodnevnega (Starc, 2007). Problem pa nastane, ko človek ne najde pravega odgovora na 

zahteve okolja (Vuković, 2011).  

Največkrat ljudje pod pojmom stres pravzaprav mislijo distres – negativni stres (Lindemann, 

1982). Prisotnost pozitivnega in negativnega stresa (distresa) priznavajo tudi drugi avtorji 

(Žarkovič Adlešič, 2011; Čabraja, 2001; Jelenkovič, 1999; Starc, 2007; Ščuka, 1999). Ločimo 

ga po tem, da se negativni stres pojavi, ko določeno situacijo ali dogodek dojemamo kot grožnjo 

(Žarkovič Adlešič, 2011), je škodljiv, neprijeten, odvečen stres (Čabraja, 2001), zanj je 

značilno, da je obremenitev tako intenzivna, da ne omogoča sprostitve, ampak vzbuja stisko, 

nemoč, zahtev nismo sposobni izpolniti, kar izzove simptome (slabo počutje …). Je čezmerni 

stres (Starc, 2007) in če je hud in dolgotrajen, vodi tudi v bolezen (Lindemann, 1982). Pri 

pozitivnem stresu določeno situacijo ali dogodek sprejemamo kot izziv (Žarkovič Adlešič, 

2011), po stresnem dogodku se lahko sprostimo, telo se vrne v normalno stanje (Čabraja, 2001). 

Ščuka (1999) pa pri deljenju stresa na koristnega ali nevarnega opominja, da načini reševanja 

stresnih situacij določajo, ali bo določen dražljaj za osebo dober ali slab.  

Vrsta stresa je tudi šok, ko se ob nenadni spremembi telo ni sposobno prilagoditi, splošni 

obrambni sistem organizma se poruši. To se lahko zgodi ob pretresljivem dogodku, kot je npr. 

prometna nesreča, ali hudih bolečinah ter v situacijah, ko človeka preplavi strah. Prizadene pa 

lahko ne samo udeležence, ampak tudi priče dogodka (Lindemann, 1982).  

Patološki stres je stanje, ko je telo, kljub temu da je stresna situacija že minila, še vedno v fazi 

alarmne reakcije. Primer takih bolezni sta hipertenzija (bolezen povečanega krvnega pritiska) 

ali tahikardija (bolezen pospešenega srčnega utripa) (Youngs, 2001).  

Poznamo pa tudi razbremenitveni stres, ki povzroči občutke nekoristnosti, odvečnosti, pogost 

pa je pri ljudeh, ki jim je bil stres poživilo in spodbuda za njihovo storilnost. Na svojem 

področju so uspešni, drugi konjički jih ne zanimajo oz. zanje nimajo časa, ko pa poklicnega 

pritiska ni več (npr. upokojitev), doživijo stres. Tak primer so npr. športniki, ki so prilagojeni 

na najvišjo storilnost, mirovanje pa jim povzroča živčne vegetativne motnje (Lindemann, 

1982). 

1.4 RAZISKAVE S PODROČJA STRESA 

Leta 2003 je WHO (Svetovna zdravstvena organizacija) razglasila stres za eno največjih 

nevarnosti za zdravje v 21. stoletju (Snežič, Temeljotov Salaj in Pungartnik, 2012). Dejavnosti 
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na tem področju WHO ne zanemarja, izdali so nekaj brošur ter predavanj in predstavitev na to 

temo, leta 2017 pa so zaključili tudi načrt o zdravju med delavci iz leta 2008, s katerim so si 

prizadevali za širjenje zavesti, izboljšanje delovnih pogojev ter preventive za zdravje delavcev 

na delovnih mestih (več na: http://www.who.int/occupational_health/topics/stressatwp/en/ (4. 

7. 2018) in http://www.who.int/occupational_health/WHO_health_assembly_en_web.pdf (4. 

7. 2018).  

Iz raziskav (Lindemann, 1982) je razvidno, da je stresu izpostavljenih več moških kot žensk, 

saj jih bolj obremenjuje zaslužek in uspeh. Ženske naj bi bile zaradi hormona estrogena 

zavarovane pred arteriosklerozo, ki je glavni vzrok za srčne infarkte. S starostjo postaja vedno 

pomembnejše, da se znamo ob duševnih in čustvenih naporih sprostiti, ker srce težje prenaša 

obremenitve in so arterije manj prožne (Lindemann, 1982). Nekatere raziskave (Payne, 2002, 

v Snežič, Temeljotov Salaj in Pungartnik, 2012) so pokazale, da je pojav bolezni na psihičnem 

ali fizičnem področju, povezanih s stresom, pogostejši pri poklicih na nižjih položajih in z nižjo 

kontrolo nad svojim delom.  

  

http://www.who.int/occupational_health/topics/stressatwp/en/
http://www.who.int/occupational_health/WHO_health_assembly_en_web.pdf
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2. UČITELJSKI POKLIC IN STRES 

Po definiciji v SSKJ-ju je učitelj tisti, kdor (poklicno) uči, poučuje. Poučevanje je torej glavna 

naloga v poklicu učitelja. Po besedah S. Vuković (2005, v Vuković, 2011) je učitelj upravljalni 

sistem, učenec pa upravljani, kar učitelj uresničuje s pomočjo določenih informacij, ki jih 

posreduje učencem, in tako pri njih sproža želene procese, ki ustrezajo ciljem. Predmet 

upravljanja so psihična dejavnost in obnašanje učenca s specifičnimi lastnostmi in 

zakonitostmi, velik vpliv na izvajanje upravljanja pa imajo tudi lastne značilnosti tistega, ki 

upravlja, ter vpliv okolja na učenca in učitelja (Vuković, 2005, v Vuković, 2011).  

Delo učitelja je, da: 

- organizira vzgojno-izobraževalni proces (Strugar, 1993, v Slivar 2011);  

- uresničuje cilje, naloge izobraževanja ter učne zahteve (Slivar, 2011; Strugar, 1993, v 

Slivar 2011; Vuković, 2005 v Vuković, 2011; Vuković, 2011); 

- uporablja splošno izobraženost in poznavanje pedagoških, didaktičnih ter metodičnih 

osnov pri delu z učenci (Strugar, 1993 v Slivar 2011; Vuković, 2011); 

- ima nadzor in se spoprijema z učenčevimi bodisi pozitivnimi ali negativnimi čustvi in 

vedenjem (Slivar, 2011); 

- vodi razvoj učencev, da skrbi za njihovo korist, zdravje in moralna stališča (Poraj, 

2011); 

- pripravi učence za življenje, spodbuja radovednost, iniciativo, ustvarjalnost, 

fleksibilnost, tveganje, individualni razvoj, timsko delo, strpnost, sobivanje, humanost 

itd. (Vuković, 2011); 

- vzgaja (Jelenkovič, 1999); 

- se sooča s tekočimi izzivi na ravni organizacije – strukture (odgovornost različnim 

stranem, ki so zainteresirane v izobraževanje, usmerjanje procesov in zagotavljanje 

šolske izobrazbe, zagotavljanje bolj ekonomičnega in učinkovitega izobraževanja ter 

opismenjevanje učencev in pripravljanje učencev na prevzemanje državljanske 

odgovornosti) (Sachs, 2000).  

Zaradi množice sodobnih virov informacij z različnih področij (znanstvenega in družabnega), 

učne tehnologije, interneta in množičnih občil, je učitelj ne več edini, ampak samo še eden 

izmed virov informacij. Učiteljeva vloga v šoli se spreminja in pomika iz izobraževalnega dela 

k vzgoji, kar je po mnenju Slivarja (2011) bolj zapleteno in od učitelja zahteva več aktivnosti. 

To je razlog, da je učiteljski poklic danes zahtevnejši, deležen pa je vedno novih vlog, ki mu 

jih nalaga družba, za kar pa potrebuje določena nova znanja in kompetence. Po besedah Slivarja 

(2011) se učitelji dandanes soočajo: 

- s heterogenostjo v razredu (otroci s posebnimi potrebami, begunci, otroci različne 

narodnosti, vere, kultur, jezika itd.),  

- z izzivi organizacije ustreznega učnega okolja, usmerjevanja in spodbujanja učnega 

procesa, sodelovalnega učenja, aktivnih oblik dela, timskega dela,  

- z aktivnim povezovanjem s kolegi (kolektivom), saj skupno nosijo odgovornost za 

kurikul,  

- z odpiranje šole navzven – vzpostavljanjem sodelovanja s starši, z lokalno skupnostjo, 

drugimi institucijami ter 

- z večanjem vloge informacijsko-komunikacijske tehnologije in vključevanjem njene 

uporabe v pouk. 

Učitelj je tisti, ki mora učenčevi osebnosti postavljati zahteve, kar seveda za učenca ni prijetno 

(Kyriacou, 2011). Vzgoja mladostnikov je, zaradi sprememb v prepričanjih, precej drugačna, 

kot je bila v preteklosti (Dolenšek, 1999). V zadnjih desetletjih so se zgodile spremembe v 
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razumevanju učenja in poučevanja, zato se pojavljajo premiki na področju dojemanja strokovne 

identitete učitelja (Korthagen, 2004, v Žarkovič Adlešič, 2011). Pričakovanja družbe do 

učiteljskega poklica se spreminjajo in spremembe vlivajo tudi na lastna pričakovanja učitelja. 

Vedno večjo vlogo imajo učenci, starši in nestrokovna javnost (Žarkovič Adlešič, 2011). 

Dolenšek (1999) opaža, da naj bi bil pojem avtoritete v zahodni kulturi pozabljen. Poslabšanje 

spoštovanja do učiteljev v številnih evropskih državah je opazil tudi Kyriacou (2011). Učiteljski 

poklic je zaradi narave dela deležen odgovornosti družbi, kjer se pričakuje veliko, predvsem pa 

visoke dosežke učencev. Po raziskavah P. Guček Tomšič (2011) učitelji opažajo, da so otroci 

dandanes bolj nemirni, izgoreli, brezvoljni, jezni, uporniški, več jih ima motnje pozornosti in 

koncentracije, vedenjske ter čustvene težave. Zato mora biti učitelj iznajdljiv, potrebuje več 

časa za umirjanje in pripravo otrok na pouk, zaradi zakonodaje, zavesti ljudi, današnjega 

življenjskega stila je več poseganja staršev v strokovnost dela učitelja in vodstva šol, 

odgovornost za vzgojo otrok se prelaga na šolo. Ravnatelji so pod pritiski države in javnosti, 

medijev, staršev. Spreminjajo in zmanjšujejo se pristojnosti vodstev šol in zaposlenih ter 

sredstva za uravnavanje vedenja otrok (Guček Tomšič, 2011). Poleg tega so prisotni še pogosti 

napadi javnosti na šolski sistem kot celoto (Slivar, 2011). K temu stanju pripomorejo tudi 

različne mednarodne raziskave, kot je npr. PISA (Kyriacou, 2011), ki spodbujajo tekmovalnost 

za boljše učne dosežke.   

Biti učitelj je poklic, ki je usmerjen navzven, v druge ljudi, s katerimi stopa v odnos, kar pomeni, 

da je težko ohranjati indiferentno nevtralnost in daje v odnos sebe (Jelenkovič, 1999). Velik del 

učiteljevega dela predstavljajo interakcije, ki so lahko močne ali šibke, potekajo pa med učitelji 

in različnimi vpletenimi (z ravnatelji, sodelavci, učenci, starši, šolskimi inšpektorji, 

predstavniki šolskega ministrstva itd.) (Huberman in Vandenberghe, 1999, v Slivar, 2011). 

Učitelj je ves čas vpleten v odnose z učenci, kar od njega zahteva veliko čustveno angažiranost. 

Marsikateri učitelji imajo na voljo pomanjkljivo opremo, preveliko število učencev v razredu, 

dodatne obveznosti s šolskega in kurikularnega področja ter občutek, da se trud ne poplača 

(Slivar, 2011).  

Delo učitelja poteka v specifičnih pogojih, nepredvidljivih in polnih konfliktnih situacij med 

različnimi interesi in vrednotami, v krizi je poklicna identiteta učitelja (Poraj, 2011). Na nivoju 

posameznika se od učitelja pričakuje, da je izurjen praktik, ki je sposoben takoj rešiti praktične 

probleme, razmišlja in evalvira svoje delo z namenom, da bi razvil bolj učinkovite učne 

priložnosti in se spopadal s hitrimi spremembami znotraj in zunaj učilnice (Sachs, 2000). 

Vzgojno delo ni rutinirano in standardizirano delo, ampak je polno socialnih interakcij, 

doživljanja, sodoživljanja in podoživljanja čustev. Zahtevnejše in bolj stresno je, če ni prave 

podpore s strani kolegov, če so s svojim delom obremenjeni tudi v prostem, ne samo službenem 

času in če neuspehe otrok jemljejo kot svoje neuspehe. Pogosta je tudi obremenitev z 

nadnormativnim številom otrok v posameznem razredu. Taki razlogi lahko omajajo učiteljevo 

zaupanje v lastne poklicne sposobnosti, kar negativno deluje na stres (Jelenkovič, 1999).  

Spreminja se pogled na vlogo učitelja, ki se iz prinašalca znanja spreminja v usmerjevalca in 

svetovalca učencu (Korthagen, 2004, v Žarkovič Adlešič, 2011). V nasprotju s tradicionalnim 

izobraževanjem so za načilne hitrejše spremembe z uporabo novih izobraževalnih tehnologij 

(Vuković, 2011). Učiteljski poklic spremlja zahtevnost in odgovornost. Hitro spreminjajoče se 

in kompleksno okolje, nepričakovanost, neobičajnost, prepletenost, nepredvidljivost in velika 

poraba virov so značilnosti današnjega čas (Vaill, 1996, v Žarkovič Adlešič, 2011). Trajno 

učenje je aktivnost z nenehnimi, izvirnimi, ustvarjalnimi pobudami in odzivi (Vaill, 1996, v 

Žarkovič Adlešič, 2011). Zaradi hitrih sprememb v družbi se je tudi vloga izobraževanja 

spremenila, navaja Zgaga (2010). Učitelju se povečuje obseg in spreminja vloga njegovega 

dela, kar je posledica razvoja stroke, znanosti o poučevanju. Uvaja se konstruktivizem, 

sodelovalno učenje, uporaba tehnologije, prilagaja se vsem učnim stilom in potrebam vseh 
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učencev iz različnih okolij, izvaja se integracija otrok s posebnimi potrebami (Žarkovič Adlešič, 

2011). Tradicionalni pouk onemogoča učitelju hkratno prejemanje, analizo in dojemanje 

informacije, ki prihaja od vsakega učenca posebej, ustvarjanje optimalne rešitve za vsakega 

učenca, ob tem pa učiti različne učence na različne načine in z različno hitrostjo (Vuković, 

2011). Tradicionalna vloga učitelja se izgublja, saj za učence ni več edini vir informacij, postaja 

mentor, organizator učnih situacij, učence same in novo tehnologijo vključuje v procese učenja. 

Učitelj mora biti odprt za spremembe oz. biti celo pobudnik le-teh. Nove vloge učitelja so torej 

biti pobudnik sprememb, spodbujevalec učenja, skrbnik svojega osebnega in profesionalnega 

razvoja, del razvijajoče (učeče) se organizacije (Hargreaves in Fullan, 2000, v Žarkovič 

Adlešič, 2011). Učenje naj bi bil odprt sistem sodelovanja z učenci, s starši, podjetji, z lokalnimi 

skupnostmi, učitelji in s šolami (Žarkovič Adlešič, 2011). Predvideva se, da bodo v šolah 

predmeti postali manj pomembni od sposobnosti in motivacije za nenehno učenje (Drucker po 

Sachs, 2003, v Žarkovič Adlešič, 2011). Uspešen učitelj je zmožen poglobljene in situaciji 

primerne strokovne presoje in obvladuje širok spekter metod in pristopov; B. Marentič Požarnik 

(2000) ga imenuje razmišljujoči učitelj. Učitelji se spremembam ne prilagajajo dovolj hitro 

(Žarkovič Adlešič, 2011), težava pa je v tem, da so spremembe potekale neenakomerno in niso 

dosegle vseh področij, navzoči so konflikti med znanjem, ki ga učenci v šoli lahko pridobijo, 

in tistim, ki ga morajo pridobiti (Vuković, 2011). V poplavi količine dostopnih informacij, bi 

bilo treba prestrukturirati ali modernizirati učne vsebine, kar pomeni, da bi se oblikovala 

tehnologija upravljanja učnega procesa za pridobivanje boljših navad, sposobnosti in veščin 

(Vuković, 2011).  

Delo mnogi učitelji doživljajo kot utrudljivo, težavno in zelo odgovorno. Nevarno je, da se 

zaradi naraščanja obremenitev, ki izhajajo iz dela, upadanja vrednosti učiteljskega poklica in 

finančnih virov, zadovoljstvo učiteljev znižuje. Za dobro poučevanje je bistveno, da se učitelj 

v šoli psihološko dobro počuti, saj zadovoljstvo učitelja vpliva na njegovo delo ter mu omogoča 

uspeh tudi v težkih pogojih in pri zahtevnejših učencih (Poraj, 2011). S. Vuković (2011) 

predlaga operativno povratno povezavo in prilagoditev upravljalnih (učiteljevih) dejavnosti 

stanju in lastnostim upravljanega sistema (učenca) kot nujno. Omenjena avtorica vidi prednost 

v uporabi računalnikov ter interaktivnih metod. G. Poraj (2011) dodaja, da bi za tako zahtevno 

poslanstvo morale veljati določene zahteve do osebe, ki to izvaja. Trdi (prav tam), da bi bilo 

dobro, da bi spremenili sistem izbiranja kandidatov za poklic učitelja ter prilagodili 

izobraževanje novih učiteljev tako, da bodo čim bolj učinkovito pripravljeni na poučevanje.  

2.1 KOMPLEKSNOST UČITELJEVE VLOGE KOT IZVOR STRESA 

Problem učiteljev, ki ga izpostavi M. Hrovat (1999) in ga velja obravnavati posebej, je 

konfliktnost poklicne vloge. Gre za nezdružljivost dveh ali več pričakovanj poklicne vloge: npr. 

po eni strani mora učitelji imeti empatijo do učenca, po drugi strani pa mora dosledno slediti 

načrtom, učitelj se mora posvetiti posamezniku, svetovati, hkrati pa mora nadzirati, 

sankcionirati in direktivno voditi. Dvoumnost/dvosmiselnost vloge je v nejasnosti pravic, 

dolžnosti in odgovornosti učitelja (Horvat, 1999).  

O dvoumnosti in konfliktnosti vlog učitelja piše tudi Dunham (1992), ki trdi, da sta ta dva 

pojava glavni vzrok stresa pri učiteljih. K naraščanju napetosti pri učiteljih pripomore tudi 

zavedanje o pričakovanjih staršev, medijev, šolskih nadzornih organov, šolske inšpekcije. V 

svojem delu (prav tam) loči dvojo konfliktnost vlog: konfliktnost zaradi nasprotujočih 

pričakovanj drugih ljudi ter konfliktnost zaradi nasprotujočih vlog znotraj enega poimenovanja. 

Nasprotujoča pričakovanja različnih oseb, ki stopajo v neposredni ali posredni kontakt z 

učiteljem, se od osebe do osebe razlikujejo v predstavah, stališčih in zahtevah. Po besedah 

Dunhama (1992) so tej vrsti stresa še bolj izpostavljeni ravnatelji, pomočniki ravnateljev, vodje 

oddelkov, razredniki. Opravljanje različnih vlog je posledica vodstvenega položaja, ki zahteva 
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več manjših vlog, kot so: karierni svetovalec, socialni delavec, učitelj, svetovalec, knjižničar, 

menedžer, ponudnik različnih virov, poznavalec, tajnik, upravitelj restavracij ipd. Dvoumnost 

vloge učitelja ima vzroke v: 

- pomanjkanju jasnosti glede obsega in odgovornosti, ki jih zajema delovno mesto,  

- negotovost glede pričakovanja kolegov,  

- pomanjkanje informacij, potrebnih za ustrezno opravljanje njihovih nalog,  

- negotovost o tem, kako se ocenjuje njihovo delo,  

- negotovost v karierne možnosti.  

Ti dvomi in negotovost o vlogah se povečujejo ob osebnih ali organizacijskih spremembah (npr. 

napredovanje, organizacijske, kadrovske spremembe v šolah, kurikularne spremembe).  

Dunham (1992) navaja mnenja učiteljev, da se kurikularne in organizacijske spremembe v šolah 

kažejo s povečano dvoumnostjo in konfliktnostjo vlog, saj učitelji menijo, da se njihovo delo 

odmika prvotni nalogi – poučevanju in je usmerjeno k ekonomskim vidikom dela, kot so npr. 

stroškovna učinkovitost, zmanjšanje stroškov, dobiček in višja učinkovitost, v kar usmerjajo s 

priporočili vlada, starši, vodje šolskih uprav, industrija, lokalni izobraževalni organi, kaže pa 

se npr. s pogojenim financiranjem glede na število učencev ipd. Ti pritiski se še stopnjujejo z 

dodatnimi vlogami (npr. če je predstojnik oddelka, član kakšnega šolskega sveta, ravnatelj ipd.).  

Več večjih težav se pojavlja pri razredništvu. Te so mnogoštevilnost delovnih nalog, reševanje 

situacij krizne narave, konflikt med vzgojnimi in učnimi obveznostmi, težave z delovnim 

timom, slaba komunikacija z vodstvom, kolegi in zunanjimi institucijami, konfliktnost vloge 

zaradi pričakovanj učencev, zaposlenih in staršev – v kratkem to pomeni dvoje: nejasna 

definicija glede vloge in števila vlog ter nasprotje prioritet in pritiski od zunaj. Dvoumnost 

vloge (Konarzewski, 2008, v Poraj, 2011) je mišljena kot vloga, ki zajema večdimenzionalne 

dolžnosti do učencev, dolžnost do lastnega osebnega in poklicnega razvoja, nemerljive uspehe 

učencev, predvsem povezane z vzgojo in njihovimi učnimi uspehi, nejasnost kriterijev za delo 

učitelja, predvsem vidne pri ocenjevanju, ko se pričakuje, da bo učitelj pravičen, a hkrati je tako 

pričakovanje nemogoče, saj učitelj, ki se zaveda svoje vloge, pri ocenjevanju upošteva razvojni 

potencial učencev in njihove napore pri delu, kar pa je po eni strani nepravično do učencev, ki 

so sposobni več in morajo opravljati zahtevnejše naloge za dosego enako visokih ocen. Prav 

tako so si različna in tudi nasprotujoča pričakovanja staršev in učencev, saj prvi pričakujejo 

višje standarde in visoke rezultate, učenci pa težijo k nižanju standardov.  

Specifičnosti poklica učitelja je tudi neskladnost z drugimi vlogami, ki jih ima učitelj. Te se ne 

nanašajo samo na druge vloge učitelja izven šole (osebna vloga), ampak tudi v šoli, saj je učitelj 

lahko tudi ravnatelj šole, razrednik, učitelj določenega predmeta, koordinator preventivnih 

dejavnosti v šoli, mentor fakultativnih dejavnosti, predstavnik šolske oblasti (npr. član osebja 

šole). Dodatne vloge zahtevajo čas, moč, povzročajo napetosti in stres (Konarzewski, 2008, v 

Poraj, 2011).  

Odgovornost učiteljev se po mnenju Slivarja (2011) povečuje zaradi naraščanja pomembnosti 

znanja in veščin v družbi, zaželeni sta inovativnost in raziskovanje, družba postaja vedno bolj 

informacijska, učenje pa vseživljenjsko, znanje in tehnologija se razvijata izjemno hitro, prav 

tako se povišujejo izobraževalni standardi in dostopnost do poklicne kvalifikacije, certifikata 

ali diplome.   
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2.2 OSEBNOSTNE LASTNOSTI IN KOMPETENCE UČITELJA 

Za vsak poklic veljajo določene lastnosti, ki naj bi jih oseba imela, da bi delo opravljala kar čim 

bolj uspešno. Lastnosti učitelja lahko razdelimo v dve skupini: (1) človeške (osebne) lastnosti 

in (2) učiteljske (pedagoške) lastnosti.  

(1) Med osebne lastnosti Slivar (2011) navaja nepristranskost, doslednost, uravnoteženost, 

spoštovanje učencev, smisel za humor, pravičnost, zanimanje za učence, pripravljenost 

pomagati učencem ipd.  

(2) Med učiteljske lastnosti pa uvrsti splošno, strokovno in pedagoško-psihološko izobrazbo, 

zmožnost načrtovanja, organiziranja in izvajanja pouka, skrb za permanentno strokovno 

usposabljanje, zanimanje za inovacije in njih uporaba pri pouku, zmožnost organiziranja 

aktivnega učenja in ustvarjalnega dela učencev, preverjanja in ocenjevanja znanja in 

uresničevanje medsebojnih odnosov (prav tam). 

Dodaja še (prav tam), da mora imeti učitelj poklicno kompetentnost, ki je sestavljena iz 

strokovne kompetentnosti (dobro poznavanje predmetne vsebine in metodološko znanje), 

splošnega pedagoškega in psihološkega znanja (poznavanje principov, strategij vodenja in 

organizacije razreda), kurikularnega znanja (cilji, programi, vrednotenje, načrtovanje izvedbe 

kurikula), znanja o učencih in njihovih značilnostih, znanje o učnem kontekstu (diferenciacija 

in individualizacija snovi) ter znanje o učnih ciljih, namenih in vrednotah ter filozofskem ozadju 

(Ivanuš-Grmek, Javornik Krečič, Kolenc-Kolnik in Konečnik Kotnik, 2007, v Slivar, 2011). 

Korthagen (2004, v Žarkovič Adlešič, 2011) poudarja, da bistvo ni v strokovnih kompetencah, 

ampak v osebnostnih lastnostih. Pomembno je, da se učitelji zavedajo pomena veščin, 

spretnosti, metod, tehnik, pa tudi pomembnosti učiteljevih prepričanj, njegove strokovne 

identitete, dojemanja lastne vloge – vrednotne postavke lastnega poslanstva in dojemanja sebe 

kot avtentične osebnosti (prav tam). Učitelj kot vzgojitelj mora biti kritičen do svojega dela, 

znati mora prisluhniti drugi osebi, jo spoznati, sprejeti tako, kot je, jo učiti in pustiti, da je tudi 

poučevan. Njegovo delo mora spremljati visoka motivacija po nečem več, dajati nekaj več 

drugim (Jelenkovič, 1999), ne sme delati razlik med učenci, učencu mora pomagati in svetovati, 

je pravičen ter učenca spodbuja in pri njem išče znanje (Čabraja, 2001), biti mora empatičen, 

sočuten, prožen in ljubezniv, ustvarjalen, pogumen, vztrajen, prijazen ter pošten (Korthagen, 

2004, v Žarkovič Adlešič, 2011). Poleg tega pa naj bi bili delavci v službah pomoči, med katere 

spadajo tudi učitelji, tudi telesno in duševno zdravi, potrpežljivi, vzdržljivi in odločni (Ščuka, 

1994, v Horvat, 1999).  

Pri ustvarjanju predstave o zaželenih lastnostih učitelja je treba biti previden, saj obstajajo miti 

o učiteljih, ki so lahko nevarni za učiteljevo prepričanje o samem sebi. Ti miti so splošno 

sprejeti, učitelji pa jih ponotranjijo, sprejmejo za svoje, se z njimi primerjajo, a pričakovanja so 

pretežka, nerealna, in ker jih ne dosegajo, se počutijo slabo, so nezadovoljni, v stiski in pod 

stresom, saj ne dosegajo podobe idealnega učitelja (Gordon, 1983, v Žarkovič Adlešič, 2011). 

Ta izvira iz mitov o učiteljih in učenju in zahteva, da je učitelj pameten, zna odgovarjati na vsa 

vprašanja, ne dela napak, je razumevajoč, teži k novim spoznanjem, je boljši in bolj popoln 

človek kot vsi ostali (Dunham, 1992; Gordon, 1983, v Žarkovič Adlešič, 2011).  

Učitelj deluje kot uslužbenec, strokovnjak ter kot oseba in osebnost. Te tri ravni delovanja so v 

njem vedno prisotne in se med seboj prepletajo, med njimi pa mora vladati ravnovesje, delovati 

morajo usklajeno (Slivar, 2011). Nekoliko drugače ravni razvrsti Korthagen (2004, v Žarkovič 

Adlešič, 2011), ki poudarja, da lahko težave pri učitelju nastopijo zaradi neskladja med 

zunanjimi ravnmi – okolje, v katerem dela učitelj (npr. težaven razred), učiteljevo vedenje, 

kompetence učitelja – ter notranjimi ravnmi – prepričanja oz. vrednote, identiteta in poslanstvo. 
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Zunanje ravni vplivajo na notranje in obratno, notranje vplivajo na zunanje. Tudi znotraj obeh 

ravni posamezne vrste vplivajo ena na drugo. 

Raziskava, ki jo je izvedel Gaś (2001, v Poraj, 2011), je pokazala, da so najbolj uspešni učitelji, 

ki imajo visoko samospoštovanje ter učinkovitost opravljanja poklicnih nalog in so 

optimistični. Zanje je značilna notranja motivacija, potreba po izboljšanju pa izhaja iz 

nezadovoljstva z lastnimi osebnimi in poklicnimi dejavnostmi. Najslabšo prognozo pri delu z 

učenci imajo osebe, ki imajo težave z nizkim samospoštovanjem, s slabo kakovostjo življenja, 

ki so usmerjeni v samoobrambo. Veliko imajo osebnih težav, kar se odseva tudi na poklicnem 

delu. Po raziskavah (prav tam) je učiteljev prve skupine približno ena tretjina, zadnje pa slaba 

petina (18 %). 

G. Poraj (2009, v Poraj, 2011) je razdelila učitelje v 3 skupine: (1) strastne učitelje, (2) učitelje 

obrtnike in (3) frustrirane učitelje.  

 

Tabela 1: Vrste učiteljev in njihove lastnosti (Poraj, 2009, v Poraj, 2011) (tabela se 

nadaljuje na naslednji strani) 

Vrste učiteljev Lastnosti učiteljev 

(1) Strastni učitelji  - dobro družinsko poreklo  

- dobre kvalifikacije (dobro napredujejo na delovnem mestu) 

- imajo občutek varnosti, upajo na uspeh (so optimistični), 

optimističen odnos do ljudi in okolja, imajo zrelo osebnost, so 

čustveno v ravnovesju, razvit imajo občutek varnosti in 

(samo)zaupanja 

- uspešno se spopadajo z novimi izzivi in obvladujejo (nove) 

situacije 

- učence dobro motivirajo za delo in spodbujajo njihov razvoj 

- ustvarjajo dobro ozračje za delo z učenci 

- so poklicno učinkoviti in imajo predispozicije za poklic učitelja 

(2) Učitelji obrtniki - niso ne strastni ne frustrirani učitelji 

- primanjkljaj imajo na področju stabilnosti, zaupanja vase in v 

druge  

- pri delu so osredotočeni predvsem na zmanjševanje svojih 

čustvenih primanjkljajev 

- določene lastnosti lahko vplivajo na uresničevanje poklicnih nalog 

- njihova čustvena izčrpanost počasi narašča 

- lahko imajo občutke izgube poguma za delo in doživljajo svoje 

dolžnosti kot breme  

(3) Frustrirani učitelji - šibkejša družinska podpora 

- malo učiteljev z najvišjimi poklicnimi kvalifikacijami 

- nizek občutek varnosti 

- zmerno samospoštovanje, ne pričakujejo uspeha 

- nimajo zaupanja v svoje zmožnosti in v druge ljudi  

- nimajo energije, volje 

- imajo težave s prilagajanjem 

- primanjkuje jim čustvene stabilnosti 

- nagnjeni so k negativnim čustvom 

- ne obvladujejo problemov 

- so nagnjeni k agresivnosti, slabo obvladujejo lastno nezaželeno 

vedenje, so visoko nevrotični, so poklicno neučinkoviti 
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- spremljajo jih občutki izgorelosti, s svojim delom so nezadovoljni, 

slabe možnosti za samorealizacijo 

- agresivno vedenje jim krepi občutek moči – porast agresivnosti 

viša zadovoljstvo z delom 

- nimajo predispozicij za delo učitelja 

 

Frustrirani učitelji doživljajo simptome izgorelosti (Poraj, 2011). Čustveno izčrpanost skušajo 

zmanjševati z razosebljenjem. Med učitelji so stresu bolj izpostavljeni tisti, ki bolj kot drugi 

občutijo delovna bremena in jim primanjkuje učinkovitosti pri obvladovanju poklicnih 

stresorjev. 

2.3 STRES PRI UČITELJIH 

Stres pri učiteljih Kyriacou (2001, v Harmsen, Helms-Lorenz, Maulana in van Veen, 2018) 

opredeli kot doživljanje neprijetnih, negativnih čustev, ki izhajajo iz določenega vidika 

učiteljevega dela.  

Izzivi današnje družbe postavljajo zaposlene pred vsakodnevne izzive. Spremembe v 

informacijski tehnologiji, večja tekmovalnost, manjše potrebe po delovni sili, zahteva se, da 

delavci delajo več za nižjo plačo, zmanjšan je občutek socialne varnosti. Pogosto se človek 

zateka k neustreznim odzivom in kratkoročnim strategijam, kot so odpoved odmorom, delo 

pozno v noč, nošenje dela domov, odlašanje z nujnimi nalogami ali popivanje po delu, kar še 

stopnjuje stres. Potrebno je, da posameznik odkrije vzroke stresa in jih odpravi, pri tem pa 

uporabi primerne strategije (Powell, 1999). Na delovnem mestu so delavci lahko deležni stresa, 

ki ga prinesejo na delovno mesto, ter stresa na delovnem mestu (Snežič, Temeljotov Salaj in 

Pungartnik, 2012).  

Poklici, v katerih se dela z ljudmi, so bolj izpostavljeni stresu, saj delavci pozabljajo nase, na 

svoje lastno počutje in obremenjenost. Imajo občutek odgovornosti do svojih varovancev ter 

občutek zavezanosti k poslušanju, pomoči, izpolnjevanju potreb in zahtev varovancev ter 

nudenju vsega, kar potrebujejo. Premalo se taki delavci zavedajo, da je edina njihova dolžnosti 

storiti tisto, kar lahko storijo, in ozavestiti, da ljudi ne morejo spreminjati, lahko pa z njimi 

ravnajo tako, da se želijo spremeniti, in tudi uspejo. Skrb zase pomeni, da ni treba delati stvari, 

ki jih ne moreš ali pa se ti jih ne da storiti, da lahko izraziš tisto, kar doživljaš ali potrebuješ, da 

lahko prosiš za pomoč, da lahko prosiš pozornosti do občutljivejših osebnih stvari v pogovoru, 

da je cilj dela tudi lasten osebni razvoj (Dolenšek, 1999). A. Kobolt (1993, v Horvat, 1999) 

navaja, da je delo v prevzgojnih in podobnih ustanovah zahtevno zaradi negativne samopodobe 

vzgojitelja, ki se pojavi zaradi pomanjkanja pozitivne povratne informacije in profesionalne 

potrditve, družba poklica ne razume in ne ceni, hkrati pa postavlja merila produktivnosti dela.  

Prvi simptom ogroženosti zdravja je po raziskavah Wrone-Polańske (2011) velika (oz. 

prevelika) predanost delu in močan občutek osebnih dosežkov, kar v primeru nezadovoljstva 

vodi v pojav čustvene izčrpanosti (Wrona-Polańska, 2011), ki destruktivno vpliva na učiteljevo 

zdravje (Wrona-Polańska, 2011; Snežič, Temeljotov Salaj in Pungartnik, 2012) in resno moti 

opravljanje njegovih poklicnih nalog (Poraj, 2011).  

Stres ima negativno oznako, je tabuiran, zato si učitelji težko priznajo, da so pod stresom, da ne 

bi bili pred kolegi stigmatizirani kot šibki, nesposobni in neprimerni za delovno mesto 

(Dunham, 1992). Stres se zato kaže tudi v občutku izoliranosti od svojih sodelavcev, prizadeti 

posamezniki ne čutijo čustvene podpore svojih izkušenejših sodelavcev, saj imajo malo 

možnosti za interakcijo z njimi, počutili naj bi se celo fizično ločeni od drugih (Youngs, 2001), 

pojavi se padec storilnosti, uspešnosti, zmanjšano je ustvarjalno mišljenje, zadovoljstvo, 

sproščenost pri opravljanju nalog ter slabše počutje že pri manj zahtevnih nalogah (Dolenšek, 
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1999). Primanjkuje jim socialnih zmožnosti, samozaupanja, discipline, doslednosti, občutka 

varnosti. Razvito imajo negativno samospoštovanje, njihova osebnost je šibko integrirana, 

slabo so prilagojeni, situacij ne obvladujejo, zastavljenih nalog ne uresničujejo. So pasivni, 

imajo občutek utrujenosti, izčrpanosti, neprimernosti za poklic (Tucholska, 2009, v Poraj, 

2011).  

Raziskava, ki je pri učiteljih proučevala sedemnajst simptomov stresa, med drugim tudi 

somatske in psihične tipe motenj, je pokazala, da se stres v učiteljskem poklicu najpogosteje 

izraža z občutkom izčrpanosti, občutki frustriranosti, naraščanjem jeze, napetosti, vznemirjanja, 

živčnosti, depresivnosti, glavoboli, povišanim srčnim utripom, nemočjo, hripavostjo, 

povišanim krvnim tlakom, paničnim odzivanjem, zgago, jokavostjo, potenjem (mrzli znoj) 

(Kyriacou idr., 1978, v Poraj, 2011), glavoboli, motnje spomina, težave s pozornostjo, jokavost, 

govorne težave in pomanjkanje samozavesti naj bi bile bolj težave žensk, moški pa raje 

posežejo po blažilnih in protibolečinskih tabletah (Tucholska, 2009, v Poraj, 2011). 

Družbene spremembe in izobraževalne reforme učitelja postavljajo v položaj, da se udeležuje 

dodatnih izobraževanj in stalno izboljšuje svoje strokovne veščine, kar od učitelja zahteva 

dodatno delo (Wrona-Polańska, 2011). Destabilizacijo (Maslach, 1987, v Wrona-Polańska, 

2011) tvorijo: 

- slabi odnosi z učenci (Wrona-Polańska, 2011),  

- občutek, da so otroci apatični, nemirni, težavni (Youngs, 2001),  

- slabi odnosi z nadrejenimi (Wrona-Polańska, 2011; Youngs, 2001),  

- zmanjševanje števila otrok (Wrona-Polańska, 2011),  

- strah pred brezposelnostjo (Wrona-Polańska, 2011),  

- pomanjkanje časa za priprave in administrativno delo (Youngs, 2001),  

- zahtevni in nejevoljni starši, ki se manj zanimajo za otroka in njegovo delo kot nekoč 

(Youngs, 2001).  

V raziskavi (Wrona-Polańska, 2011) se je izkazal kot zelo pomemben socialni kontekst, v 

katerem delajo učiteljice, Ta lahko deluje pozitivno in s pomočjo čustvenih vzorcev, 

zadovoljstva pri delu ter uresničevanja posameznikovih ambicij in aspiracij pripomore k 

boljšemu počutju ali pa deluje negativno in z napetostmi, stresorji, občutki destabilizacije, 

gmotnim nezadovoljstvom vpliva na zdravje (Wrona-Polańska, 2011).  

Po raziskavah sodeč (Černelič Bizjak, 2008, v Snežič, Temeljotov Salaj in Pungartnik, 2012) 

imajo psihološki dejavniki velik vpliv na delavčevo zdravje, saj so bolj zdravi delavci, ki so na 

delovnem mestu bolj zadovoljni, bolj motivirani in niso preobremenjeni, zato je za učinkovitost 

vsake delovne organizacije področje stresa zelo pomembno. Stres ima najbolj očiten negativni 

učinek na posameznika, vendar pogostokrat pozabimo, da zaradi stresa trpi tudi organizacija – 

šola (Quick in Quick, 1984, v Čabraja, 2001). Stres se seveda razlikuje od vsakega posameznika 

ter okolja (šole) posebej: kar je lahko za nekega sodelavca stresno, na nekoga drugega ne bo 

tako učinkovalo (Jelenkovič, 1999; Youngs, 2001). Razlike se pojavijo zaradi specifične 

psihofizične konstitucije posameznika, njegovih preteklih izkušenj ter trenutnih okoliščin 

(Jelenkovič, 1999). Subjektivne razlike imajo vzroke v osebnostnih značilnostih posameznika 

– sistem vrednot, psihičnih potreb posameznika, ponotranjenih norm in splošnih značilnosti 

posameznikovega življenjskega položaja – zdravje, položaj v družbi (Chmiel, 2007, v Poraj, 

2011). Stresorju da moč subjektivni pomen nekih sicer objektivnih lastnosti stresogenih 

dejavnikov (Jelenkovič, 1999). 

Po raziskavi (Powell, 1999) so stresu bolj podvrženi ljudje z lastnostmi vedenja tipa A, ki ima 

bolj izraženo tekmovalnost (potrebo po uspešnosti), obsedenost z naglico (pomanjkanje časa), 

sovražnost (če se na poti pojavi ovira, so razočarani) ter garanje brez zadovoljstva (v nenehni 

napetosti in prezaposlenosti). Njihovo telo naj bi izločalo več stresnih hormonov – 
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noradrenalina in adrenalina ter kortizola za zviševanje inzulina v krvi, kar trikrat do štirikrat 

podaljša presnovo holesterola v krvi, zaradi česar se ožijo žile in povečuje možnost srčnega 

zastoja (Powell, 1999). Bolj dovzetni za stres naj bi bili tudi tisti, ki neradi kažejo čustva 

(Powell, 1999).  

S. Tucholska (2009, v Poraj, 2011), ki je opravila raziskavo v skupini 256 osnovnošolskih 

učiteljev, je ugotovila štiri skupine učiteljev: prilagojeni učitelji, odmaknjeni učitelji, razočarani 

učitelji ter izgoreli učitelji. Prve skupine je približno tretjina, druge skupine četrtina, tretje in 

četrte skupine pa vsake približno petina. Učitelji, ki v šoli dobro delujejo, imajo značilne 

lastnosti:  

- dobro obvladovanje čustev,  

- pozitiven odnos do sebe in drugih,  

- dobre medosebne veščine,  

- vztrajnost,  

- disciplina,  

- uresničevanje zastavljenih nalog,  

- delo jim daje zadovoljstvo, opravljajo ga zavzeto in strastno.  

Rutar (2011) trdi, da naj bi večja avtonomija na delovnem mestu vplivala na manjšo 

obremenjenost s stresom, Ross in Mirowsky (v Rutar, 2011) pa, da zaposlitev za nedoločen čas 

vpliva na manjše odklone v zdravju.  

Po nekaterih raziskavah (Gold in Roth, 1993, v Slivar, 2011) naj bi bil učiteljski poklic uvrščen 

med tri najbolj stresne, kar trdijo tudi angleške študije iz leta 2005, ki so med šestindvajsetimi 

poklici, med katerimi je bil tudi učitelj, raziskovale telesno zdravje, splošno psihično počutje in 

zadovoljstvo z delom, in ugotovile, da se učiteljski poklic nahaja na drugem mestu glede 

telesnega zdravja ter slabega psihičnega počutja ter na šestem mestu glede delovnega 

nezadovoljstva (Johnson, Coper, Cartwright, Donald, Taylor in Millet, 2005, v Slivar, 2011). 

Slivar (2011) že nekaj časa opazuje pojav povišanja števila raziskav s področja stresa med 

učitelji, kar kaže na aktualnost in pomembnost tega pojava. 

Delovno okolje je stičišče okolijskih, organizacijskih in osebnostnih dejavnikov, ki delujejo en 

na drugega. Skrb za zdravje na delovnem mestu je skrb večih ljudi – delodajalcev, države in 

zaposlenih samih (Hladnik, Markočič Tadič, 2008, v Snežič, Temeljotov Salaj in Pungartnik, 

2012). Temelj učiteljevega zdravja predstavlja zadovoljstvo z delom, vir katerega je delo z 

otroki, vidni učinki njegovega dela, udejanjanje osebnih ambicij in poklicnih želja (Wrona-

Polańska, 2011). Bistveno je, da učitelj pozna samega sebe, da ve, kaj doživlja kot stres, koliko 

ga stres prizadene, ali je nagnjen k iskanju stresnih situacij, saj v njih dobro deluje. Če dobro 

poznamo sebe in svoje odzive na stres, lahko razumemo, zakaj nam je ljubše delo z določeno 

starostno skupino otrok, zakaj nam ustreza določena organizacija delovnega prostora, kakšna 

vedenjska pravila in posledice določamo v razredu, kakšno je naše vedenje in pedagoški pristop 

do otrok (Youngs, 2001). Zavedati se moramo, da ima vsak posameznik vpliv na svoje zdravje 

in ga sam ustvarja (Wrona-Polańska, 2011).  
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3. ZNAKI STRESA 

Nekaj znakov stresa, ki kažejo na določeno fazo reakcije na stres, smo že opisali v prejšnjem 

poglavju, v tem pa jih bomo natančneje predstavili. V tem poglavju omenjeni znaki se pri ljudeh 

pogosto pojavljajo in ne pomenijo nujno še stresa, nanje moramo postati pozorni šele, ko 

postanejo redni in dalj časa trajajoči (Youngs, 2001). 

B. Žarkovič Adlešič (2011) povzema štiri ravni znakov stresa: fizična, vedenjska, čustveno 

raven ter raven misli, prepričanja in zaznavanja. Powell (2011) podobni razvrstitvi dodaja še 

raven zdravja. Youngs (2011) navaja tri ravni: fizično, čustveno in vedenjsko raven. Linddeman 

(1982) pa poudarja predvsem psihosomatske znake. Za lažjo predstavo smo izsledke avtorjev 

navedli v tabeli.    

  

Tabela 2: Povzetek razvrstitve znakov stresa glede na posamezne ravni (po Lindemann, 

1982; Powell, 1999; Youngs, 2001; Žarkovič Adlešič, 2011) (tabela se nadaljuje na 

naslednji strani) 

RAVEN 

ZNAKOV 

STRESA 

ZNAKI STRESA 

Fizična raven, 

telesna raven 
- zvišan adrenalin v telesu, 

- težave z dihanjem (pospešeno dihanje),  

- pospešen utrip srca, 

- napetost v mišicah,  

- visok krvni tlak,  

- težave s požiranjem,  

- hiperventilacija,  

- zmanjšana odpornost imunskega sistema,  

- navali vročine ali mraza,  

- zardevanje,  

- suha koža,  

- izpuščaji,  

- odrevenelost,  

- zbadanje,  

- povišan krvni sladkor,  

- razširjene zenice,  

- suha usta,  

- pogosto uriniranje,  

- občutek slabosti,  

- potenje,  

- bolečine v hrbtenici,  

- glavobol,  

- omotičnost,  

- oslabljenost posameznih delov telesa,  

- nihanje energije in počutja 

Vedenjska raven - napad ali umik,  

- pretirano uživanje alkohola ali kajenje, uživanje drog,  

- podvrženost nesrečam,  

- agresivnost,  

- motnje v delovanju spolnih funkcij,  

- čustveni izbruhi,  
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- tremor (tresavica),  

- izogibanje stresnim situacijam, pasivnost,  

- motnje hranjenja,  

- motnje spanja,  

- govorne težave,  

- izbruhi jeze,  

- pomanjkanje zanimanja za stvari, ki so bile pomembne in so 

razveseljevale,  

- težave s pozornostjo 

Čustvena raven - občutki jeze, obupa,  

- izgorelost,  

- občutki fobije, panike, apatije,  

- občutki krivde in sramu, potrtosti,  

- ljubosumnost,  

- pomanjkanje samospoštovanja,  

- negativn frustracija,  

- občutki živčnosti, žalosti, utrujenosti,  

- stalni občutki strahu, osamljenosti,  

- občutki vznemirjenosti in razdraženosti,  

- občutek ujetosti in brezizhodnosti,  

- sumničavost,  

- občutki, da drugi ne razumejo in ne sočustvujejo, so neprijazni in 

nas ne marajo, 

- pogosta občutja prizadetosti, občutki manjvrednosti, prevelika 

kritičnost 

Raven misli, 

prepričanj in 

zaznavanja 

- negativne samokritične misli,  

- pozabljivost,  

- pretirana občutljivost na kritiko,  

- sprevržene misli,  

- toga stališča,  

- neodločnost,  

- težave s koncentracijo 

Raven zdravja - bolezni srca in ožilja – srčna kap,  

- želodčni čiri,  

- slabost,  

- sindromom razdražljivega črevesja,  

- migrene,  

- glavobol,  

- astma,  

- seneni nahod,  

- kožni izpuščaji,  

- neredne menstruacije,  

- diareja,  

- rak,   

- telesne bolezni sistemov ali organov (srce, ožilje, prebavila, 

hrbtenica, jetra) 

 

Številčnost in raznolikost znakov stresa nam kaže na kompleksen odziv telesa na stresne 

situacije. Posameznika na prisotnost stresa ne opozarja samo en znak stresa oz. znaki samo iz 
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ene ravni stresa, ampak se največkrat hkrati pojavi več znakov iz več različnih ravni. Kateri 

znaki se bodo bolj izrazili je odvisno od vsakega posameznika in  njegovih lastnosti posebej.  

  



18 

 

4. STRESORJI 

Stresorji so »tisti dražljaji, ki v telesu ustvarjajo stres« (Selye v Lindemann, 1982, str. 16) 

zahteve, ki jih vsak dan postavlja življenje: lahko je biokemični dražljaj (npr. hrana), fizična 

poškodba (zlom kosti) ali čustveno vzburjenje (strah) (Youngs, 2001). V splošnem naj bi bil 

glavni vir stresa (tj. stresor) neka sprememba (Campbell idr., 2003, v Žarkovič Adlešič, 2011). 

Na telo ne deluje samo en stresor na enkrat, ampak največkrat istočasno deluje več stresorjev 

(Lindemann, 1982). Stresorji se med seboj razlikujejo po objektivnih karakteristikah – trajanje, 

nenadnost dejavnika, jakost (Jelenkovič, 1999; Lindemann, 1982) itd. in subjektivni pomena – 

pomen za posameznika (Fengler, 2007; Jelenkovič, 1999). Nekateri so za človeka bolj 

obremenjujoči, saj smo si ljudje različni, zato se na enake stresorje različno odzovemo 

(Žarkovič Adlešič, 2011; Jelenkovič, 1999; Lindemann, 1982). Pri obrambi pred stresom ima 

velik pomen posameznikova prilagodljivost, pa tudi možnosti, ki jih ima posameznik za 

obrambo. Učinki stresa so hujši, tem večja je razlika med jakostjo in trajanjem dejavnikov stresa 

in posameznikovimi prilagoditvenimi zmožnostmi ter kadar sam nima možnosti, da bi situacijo 

rešil (Jelenkovič, 1999). Stresorji delujejo posredno, preko našega odziva nanje – naše 

interpretacije in ocene situacij, naših misli, ki preko prepričanj vplivajo na čustva, ta pa na naše 

vedenje (Žarkovič Adlešič, 2011). Največkrat so v daljši izpostavljenosti stresorjem prizadeti 

najšibkejši telesni organi, kar velja za večino bolezni, tudi za raka (Lindemann, 1982).  

Selye (v Lindemann, 1982) je v svojih raziskavah spoznal, da stresa ne sprožajo samo škodljivi 

fizikalni in kemijski dejavniki, ampak da so povzročitelji tudi fiziološki dogodki in duševna 

doživetja. Stresorji lahko prihajajo iz okolja: npr. cestni promet velike razdalje od doma do 

delovnega mesta, strah pred prometnimi nezgodami, vreme, kajenje, postavitev diagnoze 

(Lindemann, 1982), onesnaženi zrak, hrup, slabe stanovanjske razmere (prostor, barve) 

(Lindemann, 1982; Powell, 1999). Nekateri dejavniki (npr. sončno vreme) imajo kemijsko 

osnovo, saj je naravna svetloba povezana z melatoninom v krvi. Kopičenje melatonina v krvi v 

temnejšem delu leta namreč povzroča brezvoljnost in depresijo (sindrom sezonske čustvene 

motenosti), sončna svetloba pa ga znižuje. Prav tako je v zaprtih in umetno prezračevanih in 

ogrevanih prostorih pogost sindrom bolnih zgradb, ker je v zraku zaradi delovanja električnih 

naprav preveč pozitivnih ionov in premalo negativnih – v primerjavi z naravo kar približno 

tisočkrat manj. Prostor vpliva tudi z izbiro pohištva, neprimernih stolov, pisalnih miz ter barv 

v prostoru (Powell, 1999). Duševna doživetja, nenehno pričakovanje slabega, intenzivno 

podoživljanje stresnih trenutkov, notranji konflikti, eksistenčna frustracija (Lindemann, 1982). 

Selye (v Lindemann, 1982) je ugotovil, da so za človeka največji stresorji sovraštvo, jeza, 

razočaranja in zavrtost. Zaradi negativnih misli vsakič, ko si sporočamo nekaj negativnega o 

sebi, svojih sposobnostih soočanja z okolico, s situacijami, z dogodki, ljudmi, sami sebi 

povzročimo stres (Žarkovič Adlešič, 2011). Negativni govor je lahko tako tudi prepoznan kot 

en izmed stresorjev, ki znižuje samopodobo in odpornost na stres; ne samo da ga sproža, ampak 

stres tudi vzdržuje in podaljšuje (prav tam). Pri negativnem razmišljanju so značilna predvsem 

polarizirano razmišljanje (črno-belo razmišljanje), različne domneve, sklepanje, branje misli, 

ko sklepamo brez zadostnega števila informacij, pretirana samokritičnost, filtriranje negativnih 

pričakovanj, ko se napihuje negativne misli, posploševanje negativnih izkušenj (Burns, 1980, 

v Žarkovič Adlešič, 2011). Učitelji pogosto uporabljajo kognitivno popačenje misli, kritizirajo 

sebe in druge, pri tem pa uporabljajo predvsem besede absolutnosti: morati, vedno, nikoli, 

popolnoma (Žarkovič Adlešič, 2011).  

Stresorji so odvisni tudi od države, saj se države razlikujejo, in so lahko posledica trenutnega 

dogajanja v svetu (npr. terorizem), pretekle zgodovine (npr. vojn za osamosvojitev) ali drugih 

naravnih nesreč in družbenega razvoja. Slovenija je kot tranzitna država deležna stresa 
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brezposelnosti, nestalnih poklicev, tržnosti medsebojnih odnosov, porušenih idealov in vrednot, 

negotovosti, boja za eksistenco (Horvat, 1999).  

S. Vuković (2011) je ugotovitve svoje raziskave na srbskih učiteljih primerjala z ugotovitvami 

raziskave, ki jo je izvedel Slivar leta 2009. Ugotovila je razlike med stresorji učiteljev v Srbiji 

in Sloveniji. Zanimivo je, da so slovenski učitelji na prvo mesto postavili nesramno vedenje 

učencev do učiteljev, sledijo pa pogovori s težavnimi starši ter vmešavanje staršev v pedagoško 

delo, medtem ko so srbski učitelji različne oblike obnašanja učencev (nasilje med učenci, 

vandalizem, nedostojno vedenje do učiteljev). S. Vuković (2011) razlike razlaga z dejstvom, da 

starši v Srbiji niso tako močno vključeni v določene oblike sodelovanja in komunikacije z 

učitelji kot slovenski starši.  

4.1 OBLIKE STRESORJEV NA DELOVNEM MESTU 

Na delovnem mestu sta stres in posledično tudi izgorelost povezana s kvalitativnimi in 

kvantitativnimi obremenitvami na delovnem mestu. Gre za kronično preobremenjenost z 

dolžnostmi (Poraj, 2011). Dejavnike tega stresa (stresorje) različni avtorji razvrščajo različno.   

Stresorje J. Čabraja (2001) deli na: 

- fiziološke (pomanjkanje spanja, stalen močan hrup, vročina, mraz, bolečina, izčrpanost, 

utrujenost, različne telesne poškodbe),  

- kognitivne (kognitivni dogodki ali operacije, ki presegajo povprečne delovne 

kapacitete) ter  

- psihogene (notranji dražljaji, anticipirani ali realni dogodki z neugodnimi posledicami 

na posameznika).  

Podrobneje je stresorje na delovnem mestu učitelja J. Čabraja (2001) razvrstila glede na različna 

področja dela. Povezani so z/s: 

- naravo dela: razmere, v katerih poteka delo, hrup, temperatura – vročina/mraz,  

- nezadovoljstvom s kariero: ni možnosti napredovanja, nizka plača, ugled, 

- organizacijsko strukturo: (ne)povezanost s sodelavci, preverjanje in nadzor dela, 

- komunikacijo z ljudmi: odnosi s sodelavci, politika delodajalca. 

Campbell (2003, v Žarkovič Adlešič, 2011) stresorje razvršča v štiri glavne skupine:  

- fizični: okolje, hrup,  

- stres, povezan z nalogami: vrsta poklica, obremenjenost,  

- stres, povezan z vlogami: nejasnosti, konflikti med vlogami delavca ter  

- stres povezan, z medsebojnimi odnosi: stil vodenja, različnost, pritiski.  

Na štiri najpomembnejše kategorije: vsebina dela, delovni pogoji, pogoji zaposlitve in socialna 

razmerja na delu, stresorje razvršča tudi organizacijska psihologija (Chmiel, 2007, v Poraj, 

2011). Ob tem pa poudarjajo še vlogo subjektivne podobe, sicer objektivne situacije, ki je 

vezana na interpretacijo in vrednotenje posameznika.  

Na stresorje imajo velik vpliv institucionalna oblika podjetja in delovne razmere v podjetju 

(Pšeničny in Findeisen, 2005). Vplivajo na psihološke delovne okoliščine, ki so razdeljene na 

šest področij: delovna obremenitev (količina, zahtevnost dela, količina motenj na delovnem 

mestu), nadzor nad delom (kolikšna je samostojnost v odločitvah delavcev, kakšno je vodstvo), 

nagrada za opravljeno delo (plača, napredovanje), delovna skupnost, pravičnost in vrednote 

(Leiter, Maslach, 2005, v Pšeničny in Findeisen, 2005) in pokrivajo razvrstitev stresorjev na 

delovnem mestu.  
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Raziskava M. Horvat (1999) na vzgojnih institucijah je kot stresorje identificirala predvsem 

organizacijske faktorje. Pod organizacijske vzroke stresa, ki lahko pripeljejo do izgorelosti, 

spadajo: 

- klima organizacije,  

- medsebojni odnosi, ki učitelju ne dajejo potrditve lastne vrednosti,  

- konfliktnost poklicne vloge, 

- dvoumnost ali dvosmiselnost vloge,  

- kvalitativna obremenjenost, ki je posledica velikih razredov, nestandarnih ur dela, 

deljenega delovnega časa itd., in kvantitativna obremenjenost, ki je posledica stalne 

koncentracije in odgovornosti dela,  

- socialna podpora vodij, sodelavcev, družine in prijateljev,  

- prosti čas, ločen od poklicnega življenja,  

- pomanjkanje avtoritete,  

- nadzor,  

- nizki osebni dohodki,  

- nizko družbeno vrednotenje,  

- razlike med teorijo in prakso.  

Najvišje je bil opažen faktor preobremenjenosti, sledi mu konfliktnost profesionalne vloge, 

komunikacija ter nezadovoljstvo z organizacijskimi okoliščinami (klimo, odnosi) (Horvat, 

1999). Zastrow (1984, v Fengler, 2007) našteva stresorje na delovnem mestu, ki bi jih lahko 

razvrstili med prej naštete posamezne skupine stresorjev, npr. preveliko število delovnih ur, 

omejenost v perspektivnosti lastnega poklica, preveč administrativnega dela, preveč potovanj, 

izoliranost od sodelavcev, izgubljanje stikov z zasebnim življenjem ter nerealna pričakovanja. 

Meier (1983, v Fengler, 2007) poudarja še pomen pričakovanja uspeha, dejanski učinek ter 

spodbude, ki skupaj vplivajo na stres in izgorelost, saj naj bi bili bolj ogroženi tisti, ki ne zaupajo 

v lastno učinkovitost, redko doživljajo uspehe ter dobijo malo spodbud. Watmough (1983, v 

Fengler, 2007) pa vzroke povezuje še z dvoumnostjo in konflikti vlog, s prevelikimi 

pričakovanji, tujimi posegi v delovanje, ki presegajo organizacijske meje, odgovornostjo za 

dobro počutje drugih in odsotnost možnosti za soodločanje. Watkins (1983, v Fengler, 2007) 

našteva še zapravljanje fizičnih in duševnih moči, previsoka osebna pričakovanja in odnose, ki 

načenjajo lastne rezerve moči.  

4.2 STRESORJI NA DELOVNEM MESTU UČITELJA 

Stres pri učiteljih je neizogiben, saj je biti učitelj vzgojno naravnan poklic, kar pomeni, da 

morajo učitelji analizirati vzroke neprimernega vedenja učencev. V primeru neuspešnih ali 

kompleksnih težav učenca, se pri učitelju pojavijo občutki nemoči ali celo krivde, da niso storili 

dovolj, da bi se težave rešile. To lahko učitelj občuti kot dodaten pritisk (Dunham, 1992).  

Dejavnike, ki vplivajo na stres in njegove posledice pri delu učitelja, Depolli Steiner (2011) na 

podlagi analize več avtorjev razdeli na dejavnike, ki izhajajo iz šolskega konteksta, in 

dejavnike, ki izhajajo iz razrednega konteksta (Friedman, 1991; Burke in Greenglass, 1995; 

Dorman, 2003; Hastings in Bham, 2003; Byrne, 1994; Genoud,Brodard in Reicherts, 2009, v 

Depolli Steiner, 2011). 
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Tabela 3: Dejavniki stresa v šolskem kontekstu (Depolli Steiner, 2011)  

Šolski kontekst - organizacijska klima in kultura s pritiskom šolske administracije k 

merljivim ciljem, usmerjenim na dosežke  

- občutek nezaupanja vodstva v učiteljevo profesionalno ustreznost 

- pomanjkanje stimulacije na delovnem mestu  

- različni konflikti  

- nejasnosti in neizpolnjena učiteljeva pričakovanja  

- slaba povezanost med zaposlenimi in nizko soglasje zaposlenih 

glede poslanstva šole, 

Razredni kontekst - slabo medsebojno sodelovanje učencev,  

- neustrezna interakcija učencev z učiteljem,  

- nizka usmerjenost učencev na delovno nalogo,  

- nespoštovanje in neprijaznost učencev do učitelja, 

- kvantitativna delovna obremenjenost učitelja zaradi veliko zahtev 

in premalo časa za izpolnitev, 

- kvalitativnostna delovna obremenjenost zaradi kompleksnosti 

nalog,  

- obremenjenost učitelja z administrativnim delom,  

- ozek okvir nalog učitelja. 

 

Pri učiteljih so po raziskavah J. Čabraja (2001), ki je proučevala stres pri učiteljih na Osnovni 

šoli Brežice, najpogostejši vzroki stresa indiferenten odnos učencev do šolskega dela, fizična 

ali verbalna agresivnost učencev, preobsežna administracija ter slabi medsebojni odnosi. Med 

143 učitelji začetniki je bila izvedena raziskava (Harmsen, Helms-Lorenz, Maulana in van 

Veen, 2018), v kateri so raziskovali povezanost med vzroki stresa, odzivi na stres, načini 

poučevanja ter neuspehom učiteljev začetnikov. Njihova raziskava je potrdila predhodne 

raziskave s tega področja, in sicer da sta najmočnejša stresorja med učitelji nezaželeno vedenje 

učencev ter visoka psihološka zahtevnost dela, še posebej med začetniki (prav tam). Med bolj 

ogrožene naj bi spadali mlajši učitelji z manj delovnih izkušenj in samski, ki živijo v mestu in 

delajo v srednjih šolah. Največ mladih učiteljev opusti poklic po 1 do 3 letih dela. Najbolj jih 

obremenjujejo slabi odnosi (nesodelovanje) s starejšimi sodelavci, ne obvladajo nediscipline in 

neustreznega obnašanja učencev, počutijo se nerazumljene. Manj obremenjeni naj bi se počutili 

tisti, ki delajo na podeželskih šolah. Ženske so zaradi svoje narave (bolj čustveno vpletene) 

čustveno bolj izčrpane kot moški učitelji, pri slednjih je pogostejše razosebljanje kot način 

odmika in varovanja pred čustveno izčrpanostjo (Poraj, 2011). Napor, ki ga posamezni učitelj 

čuti, je odvisen od vsakega posameznika posebej. Odvisen je od interpretacije posameznika, od 

zahtev, individualnih potreb in značilnosti osebe. V osebne vire, ki delujejo kot blažilci stresa, 

spada inteligentnost in znanje, optimizem, ki je predvsem pomemben pri dojemanju dobrih 

strani sveta in vrednotenju lastne učinkovitosti, doseganju ciljev in uspehov nasploh, humor, 

samospoštovanje, ki močno vpliva na napovedovanje obsega lastnih sposobnosti, saj ravno 

pravšnje spoštovanje zmanjšuje strah, omogoča učinkovitejše obvladovanje težav, nas spodbuja 

k doseganju višjih ciljev (Poraj, 2011). 

Povzetek navedb številnih avtorjev, ki so dejavnike stresa pri delu učitelja razvrstili v različne 

skupine, predstavljamo v naslednji tabeli. 

 

Tabela 4: Razvrstitev dejavnikov stresa pri učiteljih v skupine glede na navedbe različnih 

avtorjev (Brown in Ralph, 1992, v Čabraja, 2001; Dunham, 1992; Evers idr., 2004, v 

Poraj, 2011; Fontana in Abouserie, 1993, v Poraj, 2011; Harmsen, Helms-Lorenz, 
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Maulana in van Veen, 2018; Kyriacou, 2011; Slivar, 2011; Travers in Cooper v Poraj, 

2011; Žarkovič Adlešič, 2011) (tabela se nadaljuje na naslednji strani) 

DEJAVNIKI STRESA 

SKUPINA 

DEJAVNIKOV 

STRESA 

- vzdrževanje discipline v razredu, 

- neprimerno vedenje učencev,  

- negativen odnos in pomanjkanje motivacije za delo v šoli in 

učenje, 

- ocenjevanje,  

- različnost interesov in sposobnosti otrok, 

- hrupnost učencev,  

- agresivnost med učenci,  

- pomanjkanje prijaznosti pri ravnanju s soljudmi in osebni kulturi 

učencev, 

- slabi odnosi in konflikti z učenci,  

- učiteljevo emocionalno angažiranje pri pouku,  

- nasilje med učenci in nad učitelji 

Odnos med 

učiteljem in 

učencem 

 

 

- kakovost povezanosti v kolektivu,  

- tekmovalnost med učitelji,  

- neprimerna kritičnost sodelavcev,  

- nerazrešenost konfliktov s sodelavci, 

- slabi odnosi s sodelavci in vodstvom, 

- slaba komunikacija med sodelavci 

Odnos učitelja s 

sodelavci 

 

- občutki slabe podpore učiteljem in njihovemu dobremu delu, 

- slabo delovno vzdušje, pomanjkanje medsebojnega zaupanja in 

sprotnega reševanja konfliktov, 

- slaba komunikacija z vodstvom šole,  

- nestrinjanje z ravnateljem,  

- uvajanje nezaželenih sprememb,  

- pomanjkanje občutka priznanja ter spoštovanja s strani vodstva,   

- pomanjkljivo sodelovanje pri odločitvah,  

- pomanjkanje ravnateljeve podpore, 

- uporaba neustreznih načinov vodenja,  

- slaba šolska klima, 

- pomanjkanje povratnih informacij,  

- (ne)jasnost vlog 

Struktura in 

vodenje šole 

- prenašanje vzgoje s staršev na učitelje,  

- kritike staršev glede učiteljevega strokovnega dela. 

- pomanjkanje podpore staršev 

Odnos učitelja s 

starši in drugimi 

v šolskem okolju 

- neprestane spremembe v vzgoji in izobraževanju, pri tem pa 

premalo podatkov o načinih vpeljevanja sprememb, 

- pomanjkanje časa in usposabljanja ob uvedenih spremembah,  

- vedno večje število metod poučevanja, 

- pomanjkanje ustreznih virov za delo, 

- zahteve po novih didaktičnih pristopih ter kurikularne 

spremembe, 

- pomanjkanje svetovanja 

Spremembe in 

podpora 

 

- premalo časa za vse zastavljene naloge, 

- pisanje priprav za pouk,  

Preobremenjenost 

z delom 
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- vrednotenje dela,  

- popravljanje in pregledovanje nalog,  

- pritisk rezultatov, 

- ocenjevanje,  

- zapisovanje,  

- organizacijske ter administrativne naloge med večernim časom 

ter vikendom, 

- preveč nalog in nesmiselne zahteve izobraževalnih oblasti od te 

vloge,  

- opravljanje administrativnih opravil,  

- pomanjkanje časa za individualno delo z učenci, 

- usklajevanje posameznih vlog učitelja (poučevanje, 

razredništvo, administracija, vzgojno delo), 

- birokratske spremembe in zahteve ter administracija,  

- veliko ur poučevanja, 

- sestanki 

- ustrezno plačilo, nizka plača, 

- nespoštovanje poklica,  

- nižanje družbenega statusa poklica  

- slabe možnost napredovanja in nadaljnjega izobraževanja,  

- možnost odpuščanja zaradi ukinjanja delovnih mest in reform,  

- pomanjkanje pohval za dobro opravljeno delo 

Poklicne možnosti 

- prepričanje javnosti, da morajo biti učenci čim bolj uspešni,  

- pritiski mednarodne raziskave o uspešnosti učencev, 

- pričakovanja visokih učnih rezultatov,  

- pritiski nadzornikov in staršev, 

- ni določenih jasnih zahtev in obsega odgovornosti,   

- javna podoba ter lastne zaznave (osebna kompetentnost, 

samopodoba, opremljenost), 

- socialni pritiski in zahteve povezane z odnosi (veliko število 

učencev, odnosi s starši, sodelavci) 

Odgovornost 

poklica 

 

- veliki razredi,  

- gneča,  

- čezmerno število nadomeščanj, 

- nepredvidljivi termini, 

- hrup 

Slabi delovni 

pogoji 

Število različnih dejavnikov stresa in različnih področij iz katerih ti dejavniki izhajajo, nam 

nakazuje na veliko število interakcij in zahtev na delovnem mestu učitelja. 

 

G. Poraj (2011) je določila tri kazalnike, ki kažejo na prekomerno obremenitev s stresom in 

izgorelost: sociodemografski, osebnostni in kazalniki, povezani s specifičnimi lastnostmi 

poklica. 

 

Neprimerno vedenje učencev kot izvor stresa 

Na učitelje kot stresor deluje vedenje učencev, ki ga učitelji opisujejo kot moteče, težavno, 

neprimerno, nasilno, uporniško (Jones, 1989, v Dunham, 1992) ter menijo, da je tako vedenje 

predvsem posledica čustvenih ali vedenjskih motenj (Mongon, Hart, 1989, v Dunham, 1992). 

P. Guček Tomšič (2011) ugotavlja, da so najpogostejši dejavniki stresa zaposlenih v vzgojno-

izobraževalnih ustanovah zahteve po vedno večji formalnosti, slabši odnos širšega okolja do 

teh poklicev, vedno večji pritiski javnosti, medijev in staršev, s spremembami v zakonodajah 
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se povečujejo zahteve do zaposlenih, manjše število kompetenc, spreminja se odgovornost. 

Raziskave s področja stresorjev pri delu med učitelji (Travers, Cooper, 1990, v Dunham, 1992) 

so pokazale, da učiteljem največ stresa povzroča pomanjkanje podpore s strani vlade, stalne 

spremembe, pomanjkanje informacij ob spremembah, pomanjkanje spoštovanja do učitelja, 

nacionalni kurikulum, nesorazmernost plač z delovno obremenitvijo, ocenjevanje učencev, 

neprimerno vedenje učencev, pomanjkanje časa v delovniku, ko ni z učenci, slabe možnosti 

napredovanja.  

Neprimerno vedenje so nekateri avtorji razdelili v šest skupin: (1) razgrajaštvo (znotraj katerega 

spadajo zamujanje k pouku, motenje pouka, verbalno nasilje ter nesodelovanje), (2) nasilje, (3) 

materialna škoda, (4) grožnja z nasiljem, (5) kraja in (6) spolno neprimerno vedenje (Clwyd 

Country Council, 1976, v Dunham, 1992). Nekateri temu vedenju dodajajo še zavračanje 

učiteljeve avtoritete, različne zlorabe, neprimeren jezik, nezanemarljive motnje, ki mogoče 

delujejo na prvi pogled nepomembna in majhna dejanja, a učiteljem predstavljajo velik stres, 

pa so skakanje v besedo, motenje ostalih učencev, povzročanje nepotrebnega hrupa, izogibanje 

delu, vstajanje brez dovoljenja (Dunham, 1992). Neprimerno vedenje učenca vpliva na 

samozavest in gotovost učitelja, saj je neprimerno vedenje učenca nepredvidljivo, po navadi se 

učitelji z vedenjem srečajo prvič, nimajo izkušenj in se nanj težko pripravijo, tudi študij jih na 

to ne pripravi, ne vedo, kako se na vedenje pravilno odzvati, in to je za učitelja velik stres 

(Dunham, 1992). Dunham (Houghton, Wheldall, Merrett, 1988, v Dunham, 1992) celo navaja, 

da so po raziskavi učitelji bolj obremenjeni z majhnimi, stalnimi motečimi dejanji učencev na 

vsakodnevni ravni kot pa z redkejšimi in velikimi. Dunham (1992) navaja, da ima neprimerno 

vedenje učencev in stres, ki ga učitelji ob tem doživljajo, vzrok v šolski politiki in vzgojnem 

stilu. Učenci lahko delujejo kot socialna in čustvena opora učitelju, če so motivirani za delo, 

učenje in upoštevajo učitelja, v nasprotnem primeru so za učitelja vir stresa (Slivar, 2011). V 

povprečnem razredu je zelo mešana sestava, za učence pa mora učitelj vzpostaviti najbolj 

optimalne pogoje za njihov razvoj in delovati v dobro vseh učencev. Zato mora ves čas razvijati 

svoje znanje in poklicne zmožnosti (Konarzewski, 2008, v Poraj, 2011). 

 

Delovni pogoji 

Stres učiteljem povzročajo delovni pogoji, ki (če so slabi) lahko predstavljajo obremenitev za 

delavca. Izhajajo iz treh področjih: fizičnega, finančnega in organizacijskega.  

(1) Fizični delovni pogoji zajemajo slabe stavbe, visok delež hrupa v delovnem okolju, delo v 

deljenih stavbah šole in težave s prevozom.  

(2) Finančni vidik delovnih pogojev zajema nižanje proračunskih sredstev šolam, nižja sredstva 

za opremo, učbenike, manjše skladi, prerazporeditve učiteljev, manjše možnosti napredovanja 

in omejevanje poklicnih možnosti.  

(3) Organizacijski vidik pa vključuje slabe medsebojne odnose med zaposlenimi, slabo podporo 

s strani vodstva, nesodelovanje delavcev šole, slaba komunikacija med zaposlenimi privede do 

nejasnosti glede pogleda na šolsko problematiko in slabega načrtovanja dela, ta vidik pa je 

močno povezan z ravnateljem ter vodstvom šole (Dunham, 1992).  

Vodenje ima vpliv na sestanke in občutek soodločanja zaposlenih pri pomembnih odločitvah. 

Avtokratsko vodenje ne upošteva posvetovanj, zavrača delitev odločitev in pooblastil, 

neodločno ali dvoumno vodenje ne daje jasnih in koristnih smernic za učitelje, povzroča 

zmedenost, konflikte in občutke zapravljenega truda ter nepredvidljivo ali nedosledno vodenje, 

ki povzroča negotovost in daje občutke ne-varnosti. Glavno, kar učitelji želijo od ravnateljev in 

vodstva, je podpora. Velikokrat imajo občutek, da veliko časa zapravijo za stvari, ki niso 

povezane s poučevanjem, npr. prekinitve dela, opravljanje klicev, administracija, sestanki, 

sploh se to pozna ob času ocenjevanja in poročil (Dunham, 1992). Učiteljevo delo ima 

psihološko težavnost vloge, saj je nepredvidljivo zaradi problemov, s katerimi se morajo 

soočati. Delo je zaradi svoje narave družbeno zelo izpostavljeno, prisoten je stalen nadzor, 
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vrednotenje, kritika dejavnosti, učinki, o njem lahko presojajo tako učenci kot starši, sodelavci, 

ravnatelj šole, metodiki in šolski nadzorniki. Učitelj mora tako obvladati predvsem individualne 

socialne stike na več nivojih z učenci in tudi odraslimi. Delu in težavam v razredu so učitelji 

pogostokrat prepuščeni kot posamezniki, saj so večino časa sami z učenci. Lahko čutijo veliko 

odgovornost do drugega (učencev), ni nujno, da so v svojem delu, kljub velikemu vložku, 

deležni povračila, predvsem ne takrat, ko so učenci kljub trudu zdolgočaseni, nemotivirani, 

nezavzeti za delo in nespoštljivi. To lahko na učitelje deluje izčrpujoče in hitro pobere 

učiteljevo navdušenje in zagnanost za pedagoško delo (Konarzewski (2008, v Poraj, 2011). K. 

Konarzewski (2008, v Poraj, 2011) poudarja predvsem dvojno miselnost, da naj bi učitelji 

vzgajali elito, a sami niso del le-te. Spodbuja se jih, naj bodo ustvarjalni in inovativni, naj pišejo 

lastne programe, učne ure, a jih hkrati omejujejo učni načrt, zahteve, dogovori, pričakovani 

rezultati. 

Delovni pogoji, ki napeljujejo k izgorelosti, so po Schmidauerju (1982, v Fengler, 2007) 

naslednji: nerealna pričakovanja začetnika v nekem poklicu, oblikovana na netočnih 

informacijah o poklicu; časovni pritisk in preveč terminov pri vstopu v prakso; otopelost in 

rutinsko opravljanje dela; urejanje in birokratizacija lastne dejavnosti; slabi odnosi s kolegi in 

nadrejenimi; pomanjkanje priložnosti za iskren pogovor in podporo. 
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5. ODZIV NA STRES 

Reakcija na stres se v človeškem obstoju ni spremenila (Lindemann, 1982). Vsak organizem 

mora za svoje preživetje ohranjati dinamično ravnovesje svojega notranjega okolja 

(homeostaze) (Starc, 2007). Na stres, naj bo to bolečina/poškodba/bojazen/razjarjenost, 

odreagira človek podobno kot njegovi živalski predniki. Ko se pojavi nevarnost, se telo odzove 

z dvema možnostma: z bojem ali begom. Sprožijo se telesne in duševne reakcije. Odgovor na 

stres se pokaže v vedenju in duševnem doživljanju, ki, tako kot telo, poskuša spet vzpostaviti 

ravnovesje (Lindemann, 1982).  

Selye (v Lindemann, 1982, str. 14) je opisal tri faze v pojavu stresa, ki jih sam imenuje splošni 

prilagoditveni sindrom: (1) alarmna reakcija, (2) faza odpora/prilagoditve ter (3) faza 

izčrpanosti/izgorelosti. Ta delujoči instinktivni odziv organizma na vsako spremembo je Starc 

(2007, str. 26) poimenoval tudi splošni adaptacijski sindrom. Te tri faze so postale temelj v 

poznavanju reakcij na stres, saj jih povzemajo številni avtorji, med drugim tudi Dunham (1992), 

J. Jelenkovič (1999), B. B. Youngs (2001).  

(1) Alarmna reakcija (Dunham, 1999; Jelenkovič, 1999; Lindemann, 1982; Ščuka, 1999; 

Youngs, 2001) 

V tej fazi telo zazna stres in aktivira obrambo pred le-tem. Pripravi se na borbo ali beg. Zaradi 

različnih stresorjev, ki ogrožajo življenje osebe (lahko so to virus, bakterija, strup, mraz, 

vročina, hrup fizičen napor, socialna ogroženost, čustven pretres, umski napor, razočaranje itd.), 

se organizem vzburi in aktivira vegetativni živčni sistem (t. i. simpatikus). Ta del odziva na 

stres je nespecifičen in neodvisen od človekove volje.  

Telo ob stresu doživi stanje šoka, ožilje postane ohlapno, pade krvni pritisk, upočasni se utrip 

srca in presnovni procesi, zniža se telesna temperatura, zniža se količina sladkorja ter mineralov 

v krvi, zmanjša se izločanje urina. Šibkejši šoki so vidni kot bledost kože, kurja polt, tremor, 

vrtoglavost, glavobol, utrujenost, psihični šok pa kot otrplost, čustvena neodzivnost, 

zmedenost, panika, močnejši šok pa lahko povzroči tudi izgubo zavesti. Neravnovesje telesa 

vzdraži živčne centre v sprednjem delu možganov. Hipotalamus spodbudi žlezo ščitnico, da 

izloči hormon ACTH (acetilholin) v kri. Ta preko avtonomnega živčevja deluje na nadledvične 

žleze, da začnejo izločati hormone, imenovane kortikoidi ─ hormon adrenalina in 

noradrenalina, ki s svojim delovanjem vplivata na vegetativno živčevje v organizmu. Aktivirata 

možgane, skeletne mišice in srčno mišico. Reakcija telesnih organov je na oba hormona 

takojšna in zelo podobna, razlikujeta se le v tem, da noradrenalin pripravlja na boj in oseba 

postane živahnejša, borbena, bolj pozorna in bolj odzivna na okolje, adrenalin pa na umik, zato 

oseba postane bolj napeta, vznemirjena, ima tremo in strah.  

Znaki, ki kažejo na alarmno reakcijo so: 

- pospešen srčni utrip,  

- pospešeno dihanje,  

- skrčenje žil,  

- dvig krvnega tlaka,  

- naraščanje količine sladkorja in mineralov v krvi, sproščanje maščob iz zalog 

organizma,  

- preusmerjanje krvi v mišice,  

- povečanje mišične napetosti,  

- pospešitev/upočasnitev presnove,  

- sproščanje kemičnih sredstev v kri, ki pospešujejo strjevanje krvi, kar je za človeka 

lahko nevarno, saj zveča možnost srčnega infarkta,  

- pospešeno potenje,  
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- razširitev zenic,  

- izostritev sluha in vida,  

- zvečana pozornost,  

- zmanjšana sposobnost abstraktnega razmišljanja, saj so možgani zaposleni s pripravo 

na fizično akcijo.  

Alarmno fazo zmore organizem le omejen čas. Če se pritiski nadaljujejo, strategije prilagoditev 

pa so v porastu, telo preide v fazo odpora. Hormonski odziv je prva in nespecifična reakcija na 

stresor, ki omogoči preživetje in ne rešuje izvora stresa, zato je ključni drugi odziv, ki je 

usmerjen v reševanje problema. 

(2) Faza odpornosti/prilagoditve (Lindemann, 1982; Powell, 1999; Selye, 1956, v Dunham, 

1992; Ščuka, 1999; Youngs, 2001) 

Če pride do neustrezne reakcije v alarmni fazi, lahko telo v kratkem času podleže. V primeru, 

da ne gre za poškodbo, ki bi bila za organizem smrtna, telo preživi in preide v fazo odpornosti, 

s tem se bolje zavaruje pred podobnimi stresi, sledi alarmne reakcije pa popolnoma izginejo. 

Nastopi faza prilagoditve, nad simpatikusom prevlada parasimpatikus, ki umiri fazo alarmnih 

procesov, in s tem zavaruje telo pred izčrpanostjo. Če je prilagoditev uspešna, je lahko stres do 

te faze pozitiven. Telo se vrne v stanje biokemične uravnovešenosti ali homeostaze. Za to 

dejanje je ključno, da telo izvaja obratne procese kot pri alarmni reakciji, torej znižuje srčni 

utrip, telesna temperatura in dihanje se uravnata, zniža se krvni pritisk. Če se stres nadaljuje, pa 

se telo počasi utrudi, zmanjka mu energije in nastopi faza izčrpanosti. Hormoni stresa so še 

vedno prisotni, telo je zaradi njihovih presežkov oslabljeno; to se pozna na imunskemu sistemu, 

zaradi izčrpanosti telesa se pojavijo nekatere bolezni. Nadaljuje se uravnavanje šoka s pomočjo 

izločanja hormonov iz nadledvične žleze. Noradrenalin in adrenalin nadomesti hormon 

kortizol, ki deluje močneje in dolgotrajneje. Ustalijo se nekatere telesne reakcije in zasilne 

spremembe se zamenjajo s prilagoditvenimi, kar pomeni, da npr. mišice ostanejo napete, telo 

porablja zaloge vitaminov, mineralov.  

Znaki faze prilagoditve:  

- zbadanje pri srcu,  

- občasno pospešeno utripanje srca,  

- suha usta, razjede v ustni sluznici, neprijeten zadah,  

- želodčni krči, prebavne motnje, kronično zaprtje, vetrovi,  

- mišična napetost – bolečine v križu in zatilju,  

- povečano znojenje telesa,  

- hladna in oznojena stopala in dlani,  

- nemir,  

- bobnanje s prsti,  

- prestopanje,  

- tiki,  

- pogrkovanje, cmok v grlu, hripavost z izgubo glasu,  

- povečan/zmanjšan apetit,  

- pretiravanje v kajenju, pitju alkohola,  

- zmanjšana spolna aktivnost,   

- depresivnost,  

- vzkipljivost,  

- zdolgočasenost,  

- motnje pozornosti,  

- pozabljivost, površnost,  

- netaktnost,  
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- neurejenost, zanemarjenost,  

- zmanjšana ustvarjalnost,  

- nesistematičnost,  

- občutki preobremenjenosti, nesposobnosti,  

- pretirana kritičnost do drugih,  

- pretirana preobčutljivost do sebe,  

- pomanjkanje samospoštovanja.  

 

Teji fazi lahko hitro sledi faza izčrpanosti, ko se pojavi tudi izgorelost. 

 

(3) Faza izčrpanosti/izgorelosti (Žarkovič Adlešič, 2011; Jelenkovič, 1999; Lindemann, 1982; 

Powell, 1999; Ščuka, 1999) 

Če telo ne zmore napora, se ne okrepi, ampak preide v fazo izčrpanosti. Ko se izčrpajo vse 

prilagoditvene rezerve, se zgodi nepopravljiva škoda, človek od stresa zboli. Nekateri 

strokovnjaki trdijo, da naj bi občutili izčrpanost, če traja intenzivni stres šest do osem tednov. 

Telo v tem času izgubi prožnost prilagajanja situacijam, nastopi telesna utrujenost. Pojavijo se 

t. i. prilagoditvene bolezni (Youngs, 2001: 16). Prilagoditvene bolezni se pojavijo, ko 

prilagoditvene reakcije (reakcije na stres) niso pravilno izbrane (so npr. podpražne, nadpražne, 

preslabotne ali premočne) in tako telo samo sebi škoduje. Telo postane izčrpano ter 

neuravnoteženo, kar pokaže v obliki različnih simptomov stresa ter bolezni. Če se telo dalj časa 

ne vrne v homeostatično stanje, imajo ljudje, ki so daljše obdobje izpostavljeni delovanju stresa 

npr. zaradi ločitve, smrti bližnji osebe, depresije, po raziskavah oslabljeni imunski sistem. 

Imunski sistem namreč slabi zaradi neprestanega izločanja nekaterih hormonov, predvsem 

kortizola. Pri takih ljudeh se pojavi kronična utrujenost in bolezni.  

Znaki faze izčrpanosti: 

- padec imunosti,  

- pojavljanje motenj pri delovanju telesa ali na tkivnih okvarah, 

- občutki praznine, brezupa, nezainteresiranosti,  

- znižana delovna učinkovitost 

- apatija,  

- težave z zbranostjo, pozornostjo, spominom,  

- vsiljevanje enih in istih misli,  

- nizko samozaupanje,  

- samorazvrednotenje na različnih področjih delovanja,  

- depresivnost,  

- odkloni v osebnem funkcioniranju (oseba je brez veselja, utrujenost, vzkipljivost, skrbi, 

se boji, dvomi, gre ji na jok brez razloga), 

- somatske disfunkcije,  

- psihosomatske bolezni, kot so: povišan krvni pritisk, holesterol v krvi, angina pektoris 

in miokardni infarkt1, migrena, možganska kap, vnetje želodčne sluznice, ulcerozni 

kolitis2, rane na želodcu/dvanajsterniku/črevesju, mišični krči, lumbago3, revmatoidni 

                                                           
1 Infarkt, ki nastopi zaradi zapore venčne (koronarne) arterije s strdkom (http://pza.si/Clanek/Miokardni-

infarkt.aspx, 2. 9. 2018). 
2 Kronična vnetna avtoimunska bolezen v debelem črevesju (kolonu) (http://www.viva.si/Bolezni/Avtoimune-

bolezni/4739/Ulcerozni-kolitis, 2. 9. 2018) 
3 Bolečina v ledvenem delu hrbtenice, posledica okvare mišic in sklepov v spodnjem delu križa 

(https://www.avogel.si/indikacije/lumbago.php, 2. 9. 2018). 
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artritis4, degenerativne spremembe sklepov (artroze), motnje spolnih funkcij in 

neplodnost, bronhialna astma5, sladkorna bolezen, ekcem6, alergije, rak. 

 

Vsak dražljaj (stres) ne gre čez vse tri faze, do zadnjega stadija privede zelo malo dražljajev. 

Veliko dražljajev niti ne opazimo, saj jih telo obvladuje že v alarmni fazi, oz. se nanje privadimo 

in tako krepijo naš obrambni sistem (Lindemann, 1982). Stresen dogodek, po katerem se telo 

povrne v normalno stanje, ni težava, problem nastane, ko ob stresorju in neustreznem odzivu 

nanj, telo in um postajata vedno bolj občutljiva na stres. Zaradi tega tudi tiste okoliščine ali 

dogodki, ki v normalnem stanju za posameznika niso stresorji, to postanejo (Žarkovič Adlešič, 

2011). Tako lahko primarni stresor povzroči simptome, ki postanejo sekundarni stresor in 

včasih povzroči še hujše simptome kot primarni. Zapletemo se v začarani krog ponavljajočega 

in vedno globljega stresa (Powell, 1999). V skrajni fazi lahko vodi tudi do izgorelosti. 

 

  

                                                           
4 Kronična, vnetna revmatična bolezen, ki prizadene sklepe (https://www.revma.net/priro-nik-za-

revmatike/revmati-ne-bolezni/revmatoidni-artritis/, 2. 9. 2018). 
5 Vnetje dihalnih poti (http://www.klinika-golnik.si/dejavnost-bolnisnice/opis-bolezni-in-preiskav/astma.php, 2. 

9. 2018). 
6 Alergijska kožna bolezen s srbečim rdečim kožnim izpuščajem (http://vizita.si/clanek/leksikon/ekcem.html, 2. 

9. 2018). 
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6. SOOČANJE S STRESOM 

Za učinkovito soočanje s stresom je pomembna zgodnja prepoznava že na nivoju opozorilnih 

znakov (Snežič, Temeljotov Salaj in Pungartnik, 2012). Pomembno je, da se prepozna 

nadaljevanje stresne situacije, ki pripelje do izčrpanosti, in pravočasno prepozna in spremeni 

vzorce obnašanja (Dolenšek, 1999; Selič, 2010, v Snežič, Temeljotov Salaj in Pungartnik, 

2012). Cilj torej ne sme biti, da se stresu izognemo, ampak da ga omejimo do take mere, da ni 

škodljiv za naše duševno in fizično zdravje, osebni razvoj in delovno storilnost (Youngs, 2001). 

Odziv na stres je pogojen z učiteljevimi osebnimi lastnostmi ter načini spoprijemanja s stresom, 

ki so pogojeni s predanostjo ciljem, nadzorom nad delom in domačimi razmerami ter 

dojemanjem pritiskov kot izzivov ne pa groženj, kar Manning (et. al. 1988, v Dunham, 1992) 

poimenuje trije C-ji (Commitment, Control, Challenges). Za nevtralizacijo in ohranjanje 

psihofizičnega ravnovesja z negativnim vplivom, ki ga srečujemo, je pomemben odziv na 

okolje (zunanje okoliščine) (Bešlagič, 1999), ki je odvisen od posameznika – njegovih 

značajskih potez, izkušenj, ravni energije, praga odzivnosti in temperamenta (Rus, 1999), od 

njegovega odnosa do okolja, njegovih nazorov, prepričanj in pričakovanj, vedenjskega tipa 

(osebnost tipa A ali B), osebnosti, genov in izkušenj posameznika (Čabraja, 2001). Izbiro 

načina spopadanja s stresom pogojujejo osebna nagnjenja posameznika, njegova zanimanja, 

stvarne možnosti in razmere, v katerih posameznik živi (Rus, 1999). G. Primožič (1999) in 

Ščuka (1999) poudarjata, da mora kasnejša reakcija na stres, ki sledi hormonski reakciji, 

potekati kot premišljena miselna aktivnost, G. Primožič (1999) pa še dodaja, da znanje o stresu 

ni vredno veliko, če ga ne znamo uporabiti in izkazati v naših dejanjih.  

B. B. Youngs (2001) je napisala posplošen vzorec, kako se odzivamo na stres. Sestavljen je iz 

štirih faz. Prva faza je razumevanje stresa in njegovih znakov, druga faza prepoznavanje 

individualnih dejavnikov, ki nam povzročajo stres, in naših odgovorov na stresorje, tretja faza 

prepoznavanje in prevzemanje strategij za zmanjševanje vpliva stresorjev ter četrta faza 

spoznanje, da je naša celovita osebnost odvisna od našega dobrega počutja in sposobnosti 

obvladovati stres (Youngs, 2001). Na prvo mesto soočanja s stresom postavljata priznavanje 

stresa in sprejetje njegove prisotnosti pri delu tudi B. Žarkovič Adlešič (2011) in Dunham 

(1992). To je težko, ker stres povezujemo z osebno šibkostjo in poklicno nesposobnostjo 

(Dunham, 1992). Zavedati se moramo lastnega odziva na stres, stresorjev in potencialnih 

stresorjev, misli, čustev, povezanih s stresom, odzivov našega telesa ter oblik vedenja, ki ga 

uporabljamo za reševanje stresa; s samorefleksijo razrešujemo notranje dileme in konflikte 

(Žarkovič Adlešič, 2011).  

Po Dunhamu (1992) soočanje s stresom poteka na dva načina: (1) s spreminjanjem stresne 

situacije oz. s spreminjanjem dojemanja stresne situacije ter (2) z delom na mislih, čustvih, 

fizičnih odzivih telesa na stresne situacije. Postavlja šest pravil soočenja s stresom (prav tam):  

(1) zavedanje, da je stres prisoten pri kolegih in pri nas samih,  

(2) razumevanje, kaj je stres,  

(3) določanje izvira stresa (spremembe, konflikt vlog, slabi delovni pogoji, vedenje 

učencev),  

(4) prepoznavanje reakcij na stres (npr. v vedenju, odnosih, čustvovanju, razmišljanju ter 

na telesu), 

(5) prepoznavanje sredstev za spopadanje s stresom na delovnem mestu in izven njega 

(6) razvijanje programov (izobraževanj) za zmanjšanje stresa na ravni posameznika, 

oddelkov, celotne šole, kar bo omogočilo široko mrežo osebnih, medosebnih, 

organizacijskih in družbenih virov za soočanje s pritiski in reakcijami na stres. 

 

B. Žarkovič Adlešič (2011) povzema tri faze odzivanja na stres (Valenčič Zuljan, 2000; 

Larivee, 2000, v Zorman, 2006, v Žarkovič Adlešič, 2011):  

- raziskovanje, ozaveščanje, diagnosticiranje, 
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- neravnotežje, konflikt, kaos, zavedanje nezadostnosti ter 

- spreminjanje pogleda, oblikovanje novih pojmovnih okvirjev, novo osebno odkritje. 

Med posameznimi fazami oseba prehaja z uporabo različnih strategij npr. pisanje dnevnika, 

prijateljevanja, supervizija, coaching7 (Žarkovič Adlešič, 2011). Prav tako so te tri faze navedli 

A. Pšeničny in D. Findeisen (2005) in jih združile pod fazami:  

- analiza položaja prizadetega po področjih dela,  

- opredelitev problema in  

- iskanje možnih rešitev.  

Strukturirano razmišljanje pomaga prepoznati razmišljanje, ki vodi v izgorelost, zato ga je lažje 

spremeniti (Pšeničny in Findeisen, 2005). 

 

J. Čabraja (2001) navaja štiri najpogostejše pristope pri spoprijemanju s stresom:  

- spreminjanje stresnih razmer (preselitev, boljša razsvetljava),  

- izboljševanje zmožnosti spoprijemanja s stresom (usvajanje novih sprostitvenih tehnik, 

samopotrditev),  

- spreminjanje zaznavanja stresnega položaja (spremenjeno zaznavanje pritiskov, 

gledanje na pritisk kot na izziv ne obremenitev) ter  

- spreminjanje vedenja (spreminjanje vsakodnevnih navad, zdravo prehranjevanje, 

počasnejši ritem življenja, več gibanja, manj alkohola, kajenja ipd.). 

 

Ob pojavu stresa je pet smiselnih odgovorov (Looker in Gregson, 1993, v Horvat, 2000):  

- spreminjanje zahtev (zmanjšanje zahtev in količine nalog oz. povečanje sproščujočih 

aktivnosti v prostem času),   

- sprememba življenjskega sloga (zdrava prehrana, zmanjšanje kofeina, alkohola, 

kajenja, skrb za primerno težo in kondicijo, prava mera počitka),  

- sprememba vedenjskega vzorca iz A v B (posameznik spremeni ritem življenja, ob 

zmanjšani količini nalog uživa, se sprosti in je popustljivejši do svojih napak in napak 

drugih),  

- zavestno izboljšanje svojih značajskih potez (posameznik usmerja svoje misli v 

pozitivno smer, se posveča prijateljem, družini, skrbi za humor, samospoštovanje in 

odločnost),  

- uporaba tehnik sproščanja (s čimer se razvija samoopazovanje).  

 

Pomembno je, da učitelj razmišlja o svojih osebnostnih lastnostih in o zahtevah delovnega 

mesta. Če povzamemo navedene avtorje, je pri učinkovitem odzivu na stres bistveno, da se 

posameznik zaveda prisotnosti stresa v svojem okolju, da prepozna vzroke zanj, da pozna lastne 

vzorce odzivanja na stresne situacije in da učinkovito prilagaja strategije spopadanja s stresom 

glede na uspešnost že uporabljenih strategij.  

  

                                                           
7 Proces spremljanja posameznika, da sam pride do rešitve, miselnega razvoja, pri tem pa ga »coach« spodbuja z 

vprašanji (Žarkovič Adlešič, 2011). 
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7. POSLEDICE STRESA PRI UČITELJIH 

Delo, delovno mesto in delovno okolje imajo velik vpliv na zdravje ljudi (Hladnik, Markočič 

Tadič, 2008, v Snežič, Temeljotov Salaj in Pungartnik, 2012). Pogosta in močna obremenjenost 

s stresorji ter neučinkovita reakcija nanje je kriva za skrajne posledice stresa (Žarkovič Adlešič, 

2011). Če pa je somatska bolezen (tj. bolezen telesa) že prisotna, jo lahko stres še okrepi 

(Wrona-Polańska, 1991, 2007, v Wrona-Polańska, 2011). Kako bo na posameznika vplival 

stres, je odvisno od več dejavnikov: jakosti in trajanja dražljaja, osebnosti, telesne zgradbe in 

nagnjenosti človeka, ki so lahko podedovani ali privzgojeni (Lindemann, 1982). Tudi B. B. 

Youngs (2001) navaja, da stres ne izvira samo iz stresnega dogodka, ampak predvsem iz našega 

zaznavanja dogodka in našega odziva nanj. 

Poledice stresa lahko razdelimo na posledice za posameznika in posledice za organizacijo 

(Slivar, 2011). 

7.1 POSLEDICE STRESA PRI POSAMEZNIKU 

Na posamezniku se stres kaže na treh področjih: telesnem, čustvenem in vedenjskem (Čabraja, 

2001). V enake skupine z malo drugačnim poimenovanjem jih razdeli tudi (Slivar, 2011): 

medicinski problemi, psihične oz. čustvene posledice ter sprememba vedenja. 
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Tabela 5: Posledice stresa na telesnem področju (tabela se nadaljuje na naslednji strani) 

 

Lindemann (1982) navaja raziskave, ki nakazujejo, da so najpomembnejši dejavniki pri razvoju 

želodčnih obolenj psihosocialni stresorji in duševne obremenitve. Tudi Freud je ugotovil, da se 

psihične izkušnje posameznika projecirajo na njegovo telo in tako povzročajo psihosomatske 

motnje, kar je poimenoval mehanizem histerične konverzije (Wrona-Polańska, 2011). 

 

 

 

 

- nespečnost,  

- spremembe teka,  

- slabost,  

- težave pri spolnosti,  

- mrzle dlani, stopala,  

- mišične bolečine in krči,  

- splošna mišična napetost,  

- prebavne motnje,  

- suha usta,  

- jecljanje, 

J. Čabraja (2001) 

- glavobol, J. Čabraja (2001), Slivar (2011) 

- potenje, Cherniss (1980, v Dunham, 

1992) 

- srčne težave, Cherniss (1980, v Dunham, 

1992), Slivar (2011) 

- bolečine v določenih delih telesa (npr. hrbtu, 

glavoboli),  

- bolezni določenih organov (npr. bolezni srca, ožilja), 

Snežič, Temeljotov Salaj in 

Pungartnik, (2012) 

- rana na želodcu,  

- pridobivanje ali izgubljanje telesne teže, 

Slivar (2011) 

- pridobivanje ali izgubljanje telesne teže,  

- slab imunski sistem in pojav malignih bolezni (tj. rak),  

- pojav ishmetične bolezni srca (tj. motena oskrba srca 

s kisikom in krvjo), 

- driska,  

- arterioskleroza oz. otrditev žil,  

- sladkorna bolezen,  

- povečano delovanje ščitnice,  

- bolezen jeter,  

- motnje presnove hormonov,  

- visok krvni pritisk, 

Wrona-Polańska (2011), Wrona-

Polańska (2008, v Wrona-

Polańska, 2011), Wrześniewski 

(2004, v Wrona-Polańska, 2011) 

- astma,  

- migrene,  

- seneni nahod,  

- čiri na želodcu in dvanajsterniku,  

- infarkt,  

- kožna in črevesna obolenja 

(Lindemann, 1982) 
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Tabela 6: Posledice stresa na čustvenem področju 

- nezadovoljstvo,  

- žalost,  

- nemir,  

- negotovost,  

- občutek nekoristnosti,  

- nespoštovanje samega sebe,  

- težave s koncentracijo,  

- pretirana samozavest ali zaničevanje samega sebe 

J. Čabraja (2001) 

- agresivnost,  

- motnje, povezane s prehranjevanjem ali pitjem,  

- zloraba drog, tablet,  

- izgorelost,  

- seksualne motnje,  

- motnje spanja 

Slivar (2011) 

- anksioznost, 

- depresija, 

Slivar (2011), Snežič, Temeljotov 

Salaj in Pungartnik, (2012), 

- napadi panike Cherniss (1980, v Dunham, 

1992) 

 

Tabela 7: Posledice stresa na vedenjskem področju 

- zavračanje sprejemanja odgovornosti, 

- neurejenost samega sebe,  

- težave s spoštovanjem zakonov, 

J. Čabraja (2001) 

- neučinkovitost na delovnem mestu,  Snežič, Temeljotov Salaj in 

Pungartnik (2012) 

- zapiranje vase,  

- distanciranje učitelja od težav učencev in sodelavcev,  

- težave z organiziranostjo,  

J. Čabraja (2001), Slivar (2011) 

- pogosti neracionalni konflikti z učenci in sodelavci,  

- nesodelovanje s sodelavci,  

- zmanjšana strpnost in potrpežljivost, 

- manjša angažiranost pri reševanju vsakodnevnih 

poklicnih izzivov,  

- čustveno neangažirano izvajanje pouka,  

- neustrezna razporeditev nalog,  

- neupoštevanje rokov,  

- nezmožnost koncentracije,  

- nezadovoljstvo z delom,  

- zapiranje vase,  

- nezmožnost sprejemanja kritike,  

- laganje,  

- odklanjanje pomoči sodelavcev 

Slivar (2011) 

 

Stres pri učiteljih vpliva na kakovost izvajanja poklicnih nalog in se kaže kot: 

- neučinkovitost pri izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela (Cherniss, 1980, v Dunham, 

1992; Slivar, 2011; Guček Tomšič, 2011),  

- nezadovoljstvo z delom, slabi medsebojni odnosi na delovnem mestu (Slivar, 2011),  

- večja odsotnost z dela zaradi bolniške (Poraj, 2011; Slivar, 2011; Guček Tomšič, 2011),  
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- zmanjšan trud in udeleženost pri načrtovanju in izvajanju pouka, več kritiziranja 

učencev (Huberman in Vandenberghe, 1999, v Slivar, 2011), 

- neodločnost (Cherniss, 1980, v Dunham, 1992; Poraj, 2011),  

- nižje samospoštovanje, manjše zadovoljstvo na delovnem mestu, nižja natančnost in 

pravilnost vrednotenja in sodb (Poraj, 2011),  

- občutki krivde in negotovosti o lastnem delu, pogostejše motenje pouka (nedisciplina, 

nepozornost, čustvene in vedenjske težave pri otrocih, nemir), zmanjšana ustvarjalnost 

(Guček Tomšič, 2011),  

- zmanjšana koncentracija pri delu, izguba zaupanja v sposobnosti kot učitelj (Cherniss, 

1980, v Dunham, 1992). 

Če je učitelj tisti, ki mora podati ocene in presojati vedenja učencev, lahko to vidimo kot resen 

problem, saj učenčevo negativno zaznavanje učitelja vpliva tudi na spremembo vedenja in 

čustev ter oblikovanje negativnega odnosa učitelja do učenca; učenci lahko negativno 

zaznavajo lastno kompetentnost, upade njihova notranja motivacija, zniža se kakovost učenja, 

kar lahko privede do nezadovoljstva s šolo (Huberman in Vandenberghe, 1999, v Slivar, 2011). 

Raziskave (Dunham, 1992) so potrdile tudi to, da spoprijemanje s stresom vpliva tudi na tiste 

odnose, ki niso povezani s samim izvorom frustracije, tj. družina, partner, kar stres še okrepi. 

Fengler (2007) navaja različne avtorje (Riggar idr., 1984; Rafferty idr., 1986; Quattrochi-Tubin 

idr., 1982; Cronin-Stubbs in Brophy, 1985; Rubington, 1984), ki ugotavljajo, da je visok delež 

stresa v pozitivni povezanosti z nezadovoljstvom pri delu, uživanjem alkohola in drugih 

psihoaktivnih snovi, iskanjem nove zaposlitve, številom dni bolniškega dopusta in 

malomarnostjo pri opravljanju dela, ter v negativni povezanosti s številom ur, preživetih v 

neposrednem stiku s klienti, in s podporo kolegov ter partnerja, pričakovanjem uspeha in 

izgorelostjo kot skrajno obliko stresa.    

7.2 POSLEDICE STRESA NA RAVNI ORGANIZACIJE 

Stres ima najbolj opazen negativni učinek na posameznika, vendar pogostokrat pozabimo, da 

zaradi stresa trpi tudi organizacija, npr. šola (Quick in Quick, 1984, v Čabraja, 2001). Na to 

raven spadajo posledice, ki vplivajo na uspešno delovanje organizacije – šole. Delimo jih na 

neposredne in posredne (Quick in Quick, 1984, v Čabraja, 2001; Slivar, 2011).  

Neposredne posledice se kažejo kot absentizem (tj. izostanek iz službe), slabša kvaliteta in 

učinkovitost dela, fluktuacija (izhod, gibanje) delovne sile, nesreče pri delu (Quick in Quick, 

1984, v Čabraja, 2001; Zeyer, 2004 v Snežič, Temeljotov Salaj, in Pungartnik, 2012), 

zamujanje, ustavljanje dela in prekomerna poraba materiala, dodatno je treba plačevati tudi 

odsotne učitelje (Quick in Quick, 1984, v Čabraja, 2001). Posredno pa se posledice stresa kažejo 

kot izguba delovne vitalnosti (učitelji imajo nizko delovno moralo in so nezadovoljni), pojavijo 

se težave s komunikacijo, zmanjšanje frekvence kontaktov, težave z odločanjem, slabši 

medosebni odnosi, ki se kažejo z nezaupanjem, nespoštovanjem in sovražnostjo (Quick in 

Quick, 1984, v Čabraja, 2001) ter zmanjšana ustvarjalnost (Zeyer, 2004, v Snežič, Temeljotov 

Salaj in Pungartnik, 2012).   

Obe ravni (posameznik in organizacija) sta med seboj povezani in prepleteni, saj nezadovoljen 

posameznik, ki vodi nekakovosten pouk, vpliva na delo na šoli (Slivar, 2011). Doživljanje 

visoke ravni stresa ogroža učiteljevo dobro počutje in posledično negativno vpliva na uspeh 

učencev, vpliva na njihovo odločitev za zamenjavo delovnega mesta ali opustitev poklica ter 

kakovost učiteljevega poučevanja (Harmsen, Helms-Lorenz, Maulana, van Veen in van 

Veldhoven, 2016; Ronfeldt, Loeb in Wyckoff, 2013; Jones in Youngs, 2012; Klassen in Chiu, 

2011; Newberry in Allsop, 2017; Hanif, 2004, v Harmsen, Helms-Lorenz, Maulana in van 
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Veen, 2018), zato je to področje raziskovanja zelo pomembno in nujno za iskanje izboljšav in 

skrbi za dobro počutje učitelja.  

  

7.3 IZGORELOST 

7.3.1 Opredelitev izgorelosti 

Izgorelost razumemo kot: 

- »stanje fizične ali duševne izčrpanosti, ki nastane kot posledica dolgo trajajočih 

negativnih občutkov, ki se razvijejo v delu in človekovi samopodobi« (Emener in sod., 

1982, v Fengler, 2007, str. 72);  

- stanje telesne, duševne ali čustvene izčrpanosti (Fengler, 2007);  

- kronično stanje skrajne psihofizične in čustvene izčrpanosti (Pšeničny, 2006);  

- biokemično izčrpanost telesa (Youngs, 2001);  

- stanje dolgotrajnejšega stresa, ki povzroči občutek izčrpanosti in kronične utrujenosti 

(Požarnik, 2000, v Kovač, 2013);  

- odsotnost enega ali vseh štirih pogojev vzpostavljene poklicne zavzetosti: veselje nad 

prevzemanjem vlog in ustreznih dejavnosti, lojalnost do partnerjev v istih vlogah, 

pričakovanje spodbude za vedenje ter želja po izognitvi kazni v primeru opustitve 

dejavnosti (Maher, 1983, v Fengler, 2007);  

- oseben pojav, »psihološki sindrom, kumulativni odgovor na dolgotrajne neustrezne 

psihološke okoliščine dela« (Pšeničny in Findeisen, 2005, str. 53);  

- sindrom, sestavljen iz čustvene izčrpanosti, depersonalizacije in zmanjšane osebne 

izpolnitve, ki se lahko pojavi pri delavcih v poklicih z ljudmi (Maslach in Jackson, 1986, 

v Depolli Steiner 2010, v Kovač, 2013);  

- sindrom fizične, duševne in čustvene izčrpanosti, ki nastane v dalj časa trajajoči 

čustveno zahtevni situaciji (Maslach in Jackson, 1981, v Kovač, 2013);  

- odgovor na kronične emocionalne in medosebne stresorje pri delu, ob tem pa je 

prizadeto posameznikovo osebno in socialno funkcioniranje (Maslach, 2001, v Depolli 

Steiner, 2011);  

- stanje zaradi čustveno zahtevnega dela (Pines in Aronson, 1988, v Kovač, 2013); 

- stanje, ko predanost ideji, načinu življenja ali odnosu ne prinese pričakovane nagrade 

(Freudenberger in Richelson, 1980, v Pšeničny, 2006).  

A. Pšeničny (2006) navaja različne avtorje (Veninga in Spradley (1981); Edelwich in Brodsky 

(1980); Cherniss (1995); Simmendiger in Moore (Moore, 2003); Leiter in Maslach (2005)), ki 

se strinjajo, da je izgorelost kroničen proces. Prizadeti posameznik se zaradi prevelikih delovnih 

zahtev čustveno umakne, postane apatičen in rigiden, (Cherniss, 1980, v Kovač, 2013), izgubi 

voljo, energijo in smisel (Edelwich in Brodsky, 1980, v Kovač, 2013), postane ciničen 

(Cherniss, 1980, v Kovač, 2013; Maslach, 2001, v Depolli Steiner, 2011), je utrujen, umika se 

od dela ter ima občutek neučinkovitosti in zmanjšanega dosežka (Maslach, 2001, v Depolli 

Steiner, 2011). Če povzamemo navedene avtorje, je skupen opis izgorelosti, da je to stanje 

posameznika, ki nastopi po dolgotrajni čustveno obremenjujoči situaciji in se negativno izraža 

na posameznikovem čustvenem, telesnem in duševnem doživljanju samega sebe. Število 

avtorjev, ki opisuje izgorelost, nam je lahko pokazatelj prisotnosti zavedanja problematike te 

teme.  

Izgorelost je biološko gledano trajna poškodba, saj v prefrontalnem delu možganov nastanejo 

lezije, kar (najverjetneje) spremeni izločanje kortizola, adrenalinske reakcije na spremembe, 

kar posledično pomeni, da se spremeni odzivnost na neugodne dražljaje iz okolja. Zaradi tega 
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potrebuje nekdo, ki je bil izgorel, veliko časa za vračanje v fazo ravnovesja že po majhnih 

obremenitvah (Pšeničny in Findeisen, 2005). 

Drugi izrazi, ki se uporabljajo za izgorelost, so burnout, poklicna izgorelost, izčrpanost ali 

izpraznjenost (Horvat, 2000), a moramo biti pozorni na pravilno uporabo pojma izgorelost, saj 

se ga v praktični uporabi pogosto meša z izrazom za stanje, ko človek izgoreva, stanje pred 

zlomom in za sam adrenalni zlom oz. adrenalno izgorelost (faza po adrenalnem zlomu). Kljub 

temu da razlik med izrazi ne prepoznamo, pa ima vsaka faza svoje znake in posledice. Napačno 

se izraz izgorelost uporablja za malo hujšo utrujenost, anksioznost, kronično utrujenost, 

preutrujenost, preveliko izčrpanost, frustriranost ali kronični stres na delovnem mestu, 

adrenalno izgorelost, vendar se vsa ta stanja razlikujejo po fizioloških in psihičnih lastnostih 

(Pšeničny, 2006). Pogosto se uporablja izraz utrujenost, ki je stanje, ko porabimo del (telesne, 

čustvene, kognitivne) energije. Če stanje traja dlje časa, pride do pomanjkanja počitka in 

okrevanja po naporu in to imenujemo preutrujenost (Strojnik, Nicol, Komi, Dolenec in Jereb, 

2004, v Pšeničny, 2006). Preutrujenost lahko vodi v bolezen – izgorelost, če posameznik 

spregleda znake in stopnjuje svojo storilnost (Pšeničny, 2006). 

Izgorelost se v različnih poklicih različno opredeljuje, na splošno s tremi sestavinami: 

izčrpanost, cinizem in neučinkovitost (Depolli Steiner, 2011), v poklicih pomoči pa se te tri 

sestavine preoblikujejo v čustveno izčrpanost, depersonalizacijo in osebno izpolnitev (Depolli 

Steiner, 2011; Jackson, Schwab in Schuler, 1986, Kovač, 2013). Prva sestavina (čustvena 

izčrpanost) se nanaša na posameznikovo občutenje (čustvene) preobremenjenosti zaradi dela, 

občutja izčrpanosti, izpraznjenosti, premalo oz. brez energije. Depersonalizacija pomeni 

odtujen (nečuteč, neoseben) odnos od ljudi, s katerimi dela, odmik od dela, razdražljivost in 

pomanjkanje idealizma. Zadnja sestavina (osebna izpolnitev) pomeni, da se posameznik 

negativno ocenjuje pri svojem delu, znižuje občutek kompetentnosti in doseganja dosežkov pri 

delu (Depolli Steiner, 2011).  

Izgorelost se lahko pojavi v poklicu, prostem času, med prijatelji, v partnerstvu in družini 

(Fengler, 2007). Pojavi se lahko postopoma ali pa izbruhne naenkrat. Burisch (1989, v Fengler, 

2007) našteva poklice, pri katerih se glede na rezultate opravljenih raziskav pojavlja izgorelost. 

To so poklici, ki delajo z ljudmi – poleg socialnih delavcev, rejnikov, različnih vrst svetovalcev, 

medicinskih delavcev, terapevtov, psihologov, policistov … so na seznamu tudi učitelji.  

K. Depolli Steiner (2011) je na podlagi raziskav drugih avtorjev ter lastne raziskave iz leta 2010 

orisala pot izgorelosti. Pričakovana pot učitelja do izgorelosti naj bi bila, da učitelj najprej pri 

svojem delu troši energijo, pri njem se razvije čustvena izčrpanost, ki povzroči, da je pri svojem 

delu manj učinkovit, zato doživlja manjšo osebno izpolnitev. Učitelj zaradi nizke osebne 

izpolnitve in izčrpanosti razvije depersonalizacijo – neoseben odnos do učencev in se tako 

zaščiti. V začaranem krogu ena dimenzija deluje na drugo, torej depersonalizacija še vedno 

znižuje osebno izpolnitev, neustrezno vedenje spodbuja še več nepotrditev pri delu in znižanje 

lastnega zaznavanja itn. (Depolli Steiner, 2011). 

Gillespie (1980, v Fengler, 2007) razlikuje aktivno in pasivno izgorelost. Aktivna izgorelost je 

posledica institucionalnih vidikov, zunanjih dejavnikov in delovnih pogojev (preveč zahtev), 

pasivna izgorelost pa se navezuje na posameznikov notranji odziv na obremenjenost, torej 

protiobrambe in organiziranosti. Največkrat se izgorelost pojavi kot kombinacija obeh naštetih 

vrst izgorelosti.  
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7.3.2 Vzroki izgorelosti 

Vzroki izgorelosti so isti oz. zelo podobni kot tisti, ki povzročajo stres, le da gre v stanju 

izgorelosti za stopnjevanje prisotnosti stresorjev.  

A. Pšeničny navaja (2006, str. 21), da se Veninga in Spradley (1981), Edelwich in Brodsky 

(1980), Cherniss (1995), Simmendiger in Moore (Moore, 2003), Leiter in Maslach (2005) 

strinjajo, da je vzrok izgorelosti »izključno delovno okolje in zahteve, ki v njem nastajajo 

(psihološke okoliščine dela), oz. stres v delovnem okolju ter pomanjkanje strategij (uspešnih in 

neuspešnih), ki bi osebi omogočile, da bi se zadovoljivo prilagodila določenim zahtevam«. Tudi 

K. Depolli Steiner (2011) vzroke pripisuje obremenitvam delovnega mesta ter pomanjkanju 

virov. A. Pšeničny in D. Findeisen (2005) za vzroke izgorelosti naštevata: nenehen pritisk na 

delovnem mestu, katerega vzroki so lahko različni (odnosi, delo), prevelik obseg dela. To je 

izraz za psihološki pojav, povezan z delovnimi izkušnjami posameznika, izčrpanost delavčevih 

zmožnosti za vzdrževanje intenzivne vpletenosti v delo, zato doseže manj, kot je. Nadalje 

poudarjata (prav tam), da poklicna izgorelost ni posledica samo posameznika z določenimi 

osebnostnimi lastnostmi (introvertnost, nevroticizem, nezaupanje v samega sebe), ampak imajo 

nezanemarljiv vpliv psihološke okoliščine dela. H. Wrona-Polańska (2011) povezuje izgorelost 

s specifični delovni pogoji učiteljev in specifičnostjo učiteljskega poklica: okoljski dejavniki 

(materialni pogoji in pomanjkanje materialnih virov, nezadostne šolske zmogljivosti, 

pomanjkanje izobraževalnih pripomočkov), dejavniki, ki izhajajo iz odnosa med učiteljem in 

učencem ter učiteljem in nadrejenim, ter osebnostni dejavniki učitelja. Pri učiteljih se izgorelost 

pojavi zaradi kroničnega stresa, ki spremlja delo učitelja. Ta nastane zaradi poklicnih zahtev, 

čezmernega predajanja delu in individualnih potreb ter značilnosti učitelja (Poraj, 2011).  

Prej navedeni avtorji izpostavljajo vpliv šibkih socialnih virov na pojav izgorelosti ter 

pomembnost osebnostnih lastnosti. Izgorelost se pojavi pri ljudeh, ki imajo občutek, da več 

dajejo, kot dobijo, so preplavljeni in preobremenjeni z delom. Do zloma so lastnosti delavcev 

po navadi sposobnost, delavnost, odgovornost, zavzetost, učinkovitost, uspešnost (Bilban, 

2006, v Snežič, Temeljotov Salaj in Pungartnik, 2012). Pojavi se ob neskladjih med lastnostmi 

dela in lastnostmi človeka, ki delo opravlja (Snežič, Temeljotov Salaj in Pungartnik, 2012). V 

povezavi z izgorelostjo G. Poraj (2011) našteje tri kazalnike, ki kažejo na povečano možnost 

pojava le-te: sociodemografski kazalniki (spol, starost, kraj bivanja, tip šole), osebni kazalniki 

(osebni viri in socialna razmerja na delovnem mestu) in kazalniki, povezani s specifičnostjo 

poklica učitelja (dvoumnost vloge, pomanjkljiva notranja skladnost poklica, psihološka 

težavnost in neskladnost z drugimi vlogami). 

H. Wrona-Polańska (2003, v 2011) opisuje učiteljski poklic kot poklic, ki zahteva visoko 

čustveno angažiranost, visoko kompetentnost in neprestano usposabljanje, mentalno 

obremenitev, ki so ji učitelji s tem izpostavljeni, pa povečuje še delo v prostem času in nizek 

dohodek. Če k temu prištejemo še nezadovoljstvo s seboj in nizko samopodobo, ki sta posledici 

neustrezne predstave o poklicu (idealizaciji poklica učitelja), ter dodamo psihološke 

mehanizme (nezmožnost vzpostavitve učinkovitih sanacijskih ukrepov za preoblikovanje 

obremenitev in mehanizmov izogibanja, ki preprečujejo nakopičenje stresa), imamo veliko 

možnost, da se bo pojavila izgorelost (Sęk, 1996, 2000, v Wrona-Polańska, 2011). Na stanje 

imajo vpliv tudi družbene spremembe, npr. sistemske spremembe, izobraževalne reforme, ki 

zahtevajo dodatna usposabljanja, grožnje z brezposelnostjo, negativna demografija. Vse to 

prispeva k stresu in negativnemu učiteljevemu zdravstvenemu stanju (Wrona-Polańska, 2003, 

v Wrona-Polańska , 2011). 

Ali bo nek učitelj izgorel ali ne, imajo veliko vlogo tudi njegove osebne lastnosti. Po raziskavah 

naj bi bila višja izgorelost prepoznana pri učiteljih z nizko osebnostno čvrstostjo (Pierce in 

Molloy, 1990, v Depolli Steiner, 2011, str. 28), pri introvertiranih osebah (Cano-García idr., 
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2005; Teven, 2007, v Depolli Steiner, 2011, str. 28), pretirano perfekcionističnih učiteljih 

(Stoeber in Rennert, 2008, v Depolli Steiner, 2011, str. 28) in učiteljih z nizkim 

samospoštovanjem (Friedman in Farber, 1992, v Depolli Steiner, 2011, str. 28). Višjo izgorelost 

naj bi bilo zaznati med srednješolskimi učitelji (Russell, Altmaier in Van Velzen, 1987; Slivar, 

2009, v Depolli Steiner, 2011, str. 28) ter med ženskami (Friedman, 1991, v Depolli Steiner, 

2011, str. 28), čeprav se pri moških pojavi višji občutek depersonalizacije (Mearns in Cain, 

2003 v Depolli Steiner, 2011, str. 28), pri ženskah pa višja čustvena izčrpanost (Antoniou, 

Polychroni in Vlachakis, 2006; Kokkinos, 2006; Grayson in Alvarez, 2008, v Depolli Steiner, 

2011, str. 28). Dimenzije izgorelosti so med seboj povezane, raziskovalci (Maslach, Leiter, 

1999, v Depolli Steiner, 2011, str. 28) so ugotovili, da so določene zahteve dela (delovna 

preobremenjenost, medosebni konflikti, konflikti vlog) bolj povezane s čustveno izčrpanostjo 

in depersonalizacijo, vidiki dela (nadzor in socialna opora) pa bolj povezani z občutkom osebne 

izpolnitve. Po raziskavah Byrnove (1999 v Depolli Steiner, 2011, str. 28) ter Genouda in 

sodelavcev (2009 v Depolli Steiner, 2011, str. 28) ima najpomembnejše mesto v procesu 

izgorevanja čustvena izčrpanost, ki vpliva na obe drugi komponenti – neposredno na 

depersonalizacijo in posredno (prek depersonalizacije) ter neposredno na osebno izpolnitev. 

Maslach (2004, v Poraj, 2011) navaja, da so simptomi izgorevanja učinki in razlogi hkrati. 

Vzroki, kot so npr. mnoge dolžnosti, nesmiselne zahteve, močni čustveni odzivi na tuje težave, 

povzročijo razdražljivost in utrujenost – čustveno izčrpanost. Človek se zato umika od svojih 

nalog in težav, postane apatičen, ciničen itd., kar vodi le še v močnejšo izgorelost. 

 

7.3.3 Znaki izgorelosti 

Izgorelost ima mnogo različnih tudi nasprotujočih si znakov in ni bolezenska enota, ki bi jo 

lahko dokazovali z enotnimi simptomi. Je individualno in subjektivno doživljanje, skupek 

znakov. Pri diagnosticiranju izgorelosti moramo paziti, da je ne zamenjujemo z drugimi 

sindromi, kot so npr. večerna izčrpanost po dolgem delovnem dnevu, prehodna medlost ob 

vremenskih spremembah, občutki utrujenosti, nerazpoloženja in težke glave po dolgi noči 

zabave ali pa nespečnosti zaradi čustvene vznemirjenosti ali hudih bolečin, spreminjanje 

razpoloženja zaradi predmenstrualnega sindroma (PMS) ali težave ob menopavzi (Fengler, 

2007). Fengler (2007) v svojem delu navaja osem opozorilnih znakov, ki kažejo na izgorelost. 

To so: odpor do odhajanja v službo; nenehno pritoževanje zaradi odpora do dela in prevelikih 

zahtev; počutje odrezanosti od sveta; doživljanje življenja kot težkega in otopelega; naraščanje 

števila negativnih kontratransferjev s klienti (v primeru učitelja so to učenci); razdražljivost, 

slaba pozornost, razdraženost in nestrpnost doma; pogosta obolenja brez jasnega vzroka; misel 

na beg in samomor.  

Znaki izgorelosti se kažejo na različnih ravneh čustvovanja, razmišljanja, vedenja … A. 

Pšeničny in D. Findeisen (2005) simptome izgorelosti določita kot telesne, čustvene, vedenjske 

in kognitivne. Nekateri izmed znakov so razdražljivost, sumničavost, občutek nemoči, brezupa, 

kronična utrujenost, glavobol, različne psihosomatske bolezni, izguba notranje motivacije, 

indiferentnost in malodušnost, zamujanje, absentizem (tj. odsotnost od dela), bolniška 

odsotnost, odpor do sprememb (Depolli Steiner, 2011), izguba telesne in psihične moči, nizka 

motivacija za delo, izčrpanost, negativna naravnanost do dela, občutek nesposobnosti, 

neproduktivnosti, čustvena izčrpanost, grdo obnašanje do drugih, prezir do dela in delovnega 

okolja ter neučinkovitost, pomanjkanje energije, zamujanje, brezvoljnost, občutek izrednega 

napora, opravljanje navideznega dela, jeza, prezir (Pšeničny in Findeisen, 2005). Znaki 

izgorelosti se ločijo tudi glede na to, za katero stopnjo izgorelosti gre, zato bodo nekateri znaki 

predstavljeni tudi v naslednjem poglavju. 
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7.3.4 Stopnje izgorelosti 

Pšeničny (2006) trdi, da lahko proces izgorevanja razdelimo na tri stopnje; pri razvrstitvi se 

upošteva telesne ter psihične odzive (nevroendokrilni in psihološki odzivi) in vedenjske znake. 

Sama predlaga, da se za prvi dve stopnji uporablja izraz izgorevanje, za tretjo stopnjo pa 

sindrom adrenalne izgorelosti (SAI) oz. adrenalna izgorelost (Pšeničny, 2006).  

(1) Prva stopnja izgorevanja je izčrpanost. Posameznik v tej fazi zanika občutek kronične 

utrujenosti, aktivira osebnostne vire. To se kaže v usmeritvi v lastno storilnost (deloholizem), 

kronični utrujenosti, zmanjšanju rezilientnosti (prožnosti, odpornosti) in zanikanju slabega 

počutja. Trajanje stopnje je lahko tudi 20 let (Pšeničny, 2006). Znaki izčrpanosti se pojavijo na 

telesnem in psihičnem področju. Na telesnem področju se pojavijo utrujenost, ki po počitku ne 

izgine, jutranje in večerne bolečine, prebavne težave, motnje spanja itd. Na psihičnem področju 

pa se kaže povečana aktivnost, frustriranost, težave v odnosu z ljudmi, pretirana skrb za druge, 

zanikanje telesne in psihične utrujenosti itd. (Pšeničny, 2007, v Kovač, 2013). 

(2) Druga stopnja izgorevanja je ujetost. Spremljajo jo občutki ujetosti v način življenja, dela 

in odnosov, občutki krivde in upadanje samopodobe. Razvije se preizčrpanost, na kar 

posameznik reagira aktivno in zamenja delovno ali življenjsko okolje, ne znebi se pa stare 

notranje prisile, ki je glavni vzrok za njegovo stanje. V tej fazi se povečuje število in moč 

znakov izgorelosti, to lahko traja leto ali dve (Pšeničny, 2006). Poleg znakov iz prejšnje stopnje 

se pojavijo še znaki na telesnem področju: občasno ali trajno zvišanje krvnega tlaka, bolečine, 

migrene, upad imunskega sistema, alergije itd., na psihičnem področju pa: občutki ujetosti, 

potrebe po umiku iz delovnega in življenjskega okolja, zmanjšanje storilnostne naravnanosti, 

nezmožnost nadziranja čustvenih odzivov (bes, cinizem, grobost), samomorilne misli itd. 

(Pšeničny, 2007, v Kovač, 2013) 

(3) Tretja stopnja izgorevanja je sindrom adrenalne izgorelosti (SAI), ki jo lahko razdelimo 

na adrenalno izgorelost pred zlomom (3a) in adrenalno izgorelost po zlomu (3b) (Pšeničny, 

2006; Pšeničny 2007, v Kovač, 2013)  

(3a) Za posameznika je to hkrati tudi formativni proces in formativna kriza. Pri tej stopnji so 

vsi simptomi izgorelosti na višku in je posameznik tik pred adrenalnim zlomom. Še vedno se 

trudi videti aktiven, čeprav ne zmore več prilagajanja spremembam okoliščin. Stanje lahko traja 

nekaj mesecev (Pšeničny, 2006); na telesnem področju se pozna kot izrazite motnje spanja, na 

psihičnem področju pa kot nesposobnost odločanja in načrtovanja, časovna neorientiranost, 

depresivni občutki, nekontroliranje občutkov žalosti, jeze itd. (Pšeničny, 2007, v Kovač, 2013).  

Sledi adrenalni zlom, veliki psihofizični in nevrološki zlom (disfunkcija HHA osi – hipotalamo-

hipofizno-adrenalne osi (psihofizični in nevrološki zlom), pomeni skoraj popolno izgubo 

energije, pokaže se kot psihična motnja v obliki simptomov depresivnosti in/ali anksioznosti 

ali somatskih znakov. Traja lahko od nekaj tednov do treh mesecev (Pšeničny, 2006).  

(3b) Obdobje po adrenalnem zlomu prav tako uvrščamo v tretjo stopnjo izgorevanja, zanj pa je 

značilno, da je to obdobje intenzivnih vpogledov prizadetega posameznika v lastno življenje, 

ko spremeni vrednostni sistem in osebnostne lastnosti. Z velikim upadom energije se namreč 

ne morejo vzdrževati psihični obrambni mehanizmi, prav tako pa se ne morejo vzdrževati 

povodi za izgorelost. Posameznik se počuti nezaščiten pred svetom, padejo negacije, 

racionalizacije in projekcije, uvidi matrice (nerecipročnost) življenjskih in delovnih odnosov, 

doživi močno jezo in bes zaradi vlaganja nenevtralizirane agresije v pristni self (Winnicott, 

1980, v Pšeničny, 2006). Jeza in bes se lahko izražata navzven kot sovražni občutki do okolja 

ali navznoter kot občutki krivde in jeze nad samim sabo, ki lahko vodijo tudi v samomor. 

Posameznik je nezaščiten in se s tem na novo formatira. Posameznik ponovno poišče odnos do 

dela, soljudi in sveta. Zdravljenje po adrenalni izgorelosti v povprečju traja od 2 do 4 leta, lahko 
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tudi 6 let (Pšeničny, 2006). Prepoznavni znaki te stopnje so močan dolgotrajen upad delovnih 

sposobnosti, nenadno močan padec psihofizične energije in nezmožnost vzpostavljanja 

psihofizičnega ravnovesja, periodično vračanje simptomov akutnega adrenalnega zloma v 

obremenilnih situacijah, odpor do prejšnjih življenjskih in delovnih situacij, osebnostne 

spremembe in spremembe vrednostnega sistema (predvsem upad altruizma in storilnosti kot 

vrednote) ter spreminjanje samopodobe (Pšeničny, 2007, v Kovač, 2013). Poleg tega se pojavijo 

še težave v medsebojnih odnosih s prijatelji, partnerjem, ki lahko pripelje celo do izgub odnosa 

(Bilban; Pšeničny 2007, v Kovač, 2013). Adrenalna izgorelost je nasprotna subjektivnemu 

psihičnemu blagostanju in jo zaznamo na vseh področjih človekovega bivanja in delovanja 

(Pšeničny, 2006). 

 

7.3.5 Raziskave o izgorelosti učiteljev 

Proučevanje izgorelosti se je začelo v poklicih pomoči, nato pa se je razširilo na ostale poklice 

(Depolli Steiner, 2011). Med učitelji je bilo izvedeno že nekaj raziskav tudi v Sloveniji. Do leta 

2006 je bilo v zadnjih tridesetih letih po vsem svetu opravljeno preko 6000 raziskav o sindromu 

izgorelosti (Pšeničny, 2006). Helena Wrona-Polańska (2011) trdi, da je bilo v zadnjih tridesetih 

letih 20. stoletja med učitelji opravljenih veliko raziskav o vzrokih stresa (stresorjih) ter 

poklicno izgorelostjo. 

Pšeničny (2006) navaja podatke Health and Safety Commission (2006, v Pšeničny, 2006) ter 

European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (2005, v 

Pšeničny, 2006) iz Velike Britanije in drugih evropskih držav, ki kažejo, da ima več kot 

polovica delavcev simptome zgodnjih faz izgorelosti, vsak deseti pa doživi zadnjo fazo 

izgorelosti, pri čemer so oškodovane tudi njegove delovne sposobnosti; podobno so pokazale 

tudi raziskave iz Nizozemske. Gabriel in Liimatainen (2002, v Pšeničny, 2006) navajata 

Mednarodni urad za delo, ki v svojih raziskavah ugotavlja, da je izgorelost poleg depresije 

glavna poklicna bolezen 21. stoletja, Toppinen-Tanner, Ojajarvi, Vaananen, Kalimo in 

Jappinen (2005, v Pšeničny, 2006) pa dodajajo, da je zaradi teh dveh vzrokov izgubljenih največ 

delovni dni.  

Raziskave (Demšar, 2003, Depolli Steiner, 2011) na populaciji slovenskih osnovnošolskih 

učiteljev so pokazale, da ima znake zmerne izgorelosti dobra četrtina, znake visoke izgorelost 

pa slaba desetina proučevanih oseb. Leta 2009 sta raziskavi Grofa in Slivarja pokazali, da je 

zmerno izgorelost zaznati pri treh desetinah, visoko izgorelost pa pri desetini osnovnošolskih 

učiteljev (Grof, 2009; Slivar, 2009, v Depolli Steiner, 2011). K. Depolli Steiner (2011) je s 

svojo raziskavo ugotovila, da slabih 10 % učiteljev doživlja visoko izgorelost, nizko in zmerno 

pa vsakih približno 40 % učiteljev. Znotraj 10 % izgorelih je velika večina takih, katerih delo 

je zaradi izgorelosti že resno ogroženo. Med spoloma ni opazila posebnih razlik. Zanimiva 

ugotovitev njene raziskave je, da je pri skoraj vseh učiteljih zaznati izgorelost vsaj preko ene 

dimenzije (depersonalizacija, osebna izpolnitev, čustvena izčrpanost), tistih, pri katerih 

izgorelosti ni zaznati, je manj kot 5 %.  

Preučevane študije prav tako dokazujejo, da ni povezave med dolžino delovne dobe in 

izgorelostjo, ampak je izgorelost posledica nezmožnosti učinkovitega spopadanja z določeno/-

imi obremenitvami (Sęk et. al., 1996; Sęk 2000, v Wrona-Polańska, 2011). Pojavi se pri tistih 

mladih ljudeh, ki nimajo zadostnega strokovnega znanja, da bi prenesli obremenitve iz okolice, 

kar zahteva visoko psihološko ceno (Wrona-Polańska, 2011). 
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7.3.6 Posledice izgorelosti 

Schaufeli in Enzmann (1998, v Depolli Steiner, 2011) posledice izgorelosti razdelita na tri ravni 

– na raven posameznika, na raven delavne orientacije in z delom povezanih stališč ter na 

organizacijsko raven. 

 

Tabela 8: Posledice izgorelosti (Schaufeli in Enzmann, 1998, v Depolli Steiner, 2011) 

Raven Posledice 

Raven posameznika  Depresivnost, psihosomatska obolenja, telesne bolezni, povečano 

uživanje kave/tobaka/alkohola/zdravil/drog, negativen učinek na 

posameznikovo zasebno življenje. 

Raven delovne 

orientacije in z 

delom povezanih 

stališč 

Zmanjšano zadovoljstvo z delom, želja po zapustitvi dela ali 

zmanjšana zavezanost delu. 

Organizacijska 

raven 

Absentizem (tj. neprisotnost na delovnem mestu), bolniška odsotnost, 

zamenjava delovnega mesta, slaba kakovost izvedbe dela. 

 

Raziskave nakazujejo, da ima izgorelost posledice za učence, saj izgoreli učitelj kaže manj skrbi 

za učence (Teven, 2007, v Depolli Steiner, 2011), spremeni zaznavanje (ne)primernega vedenja 

– postane manj strpen za antisocialno in kljubovalno vedenje učencev (Kokkinos, Panayiotou 

in Davazoglou, 2005, v Depolli Steiner, 2011). Velike posledice za učence ima visoko izražena 

depersonalizacija, saj se učiteljev odnos do učencev spremeni, učitelj postane hladnejši, 

neoseben, nepriljuden, nečuteč, v razredu pa ustvarja negativno klimo. Ta dimenzija izgorelosti 

v razredu povzroča največ škode (Depolli Steiner, 2011). Posledice izgorelosti so lahko tudi 

vedenja, ki so usmerjena proti učencem (Maslach, 2004, v Poraj, 2011); učitelji, ki so izgoreli, 

se umikajo interakciji v pedagoškem procesu – učencem prepuščajo vedno več samostojnih 

nalog in jim prikazujejo filme. S tem izpuščajo temelj vzgojno-izobraževalnega procesa 

(Youngs, 2001). 
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8. NAČINI ZMANJŠEVANJA STRESA IN IZGORELOSTI 

Glavni namen dejavnosti, ki jih izvajamo ob pojavu stresa ali izgorelosti, je psiho-socialno 

uravnovešenje (Lindemann, 1982). Cilj človeka je ugoditi notranjim in zunanjim zahtevam ter 

doseči individualne in socialne cilje, zdravje (Wrona-Polańska, 2011). Zdravje je proces iskanja 

in ohranjanja dinamičnega ravnotežja med človekovimi sposobnostmi in zahtevami okolja 

(stresorji), pri spopadanju pa posamezniki uporabljajo svoje potencialne biološke, psihološke 

in socialne vire (Antonovsky, 1979, 1995, v Wrona-Polańska, 2011). Gre za kreativno 

spopadanje s stresom; med njegove temeljne psihološke mehanizme pa spadajo subjektivni viri: 

občutek skladnosti, občutek nadzora in samonadzora ter samoocenjevanje, ki se izražajo preko 

treh vzorcev: učinkovitih naporov, pozitivnih čustev in napetosti. Tako ima vsak posameznik 

vpliv na svoje zdravje in ga sam ustvarja. M. Horvat (2000) poudarja, da samo ustrezno vedenje 

in poznavanje stresa ni dovolj pri obrambi pred njim, ampak je potrebno aktivno uresničevanje 

znanja v realnih življenjskih situacijah. Prav tako mora biti hormonski odziv samo začetek, 

nadaljnje reakcije pa morajo temeljiti na dobrem premisleku (Horvat, 2000). Stres in izgorelost 

sta med seboj zelo povezana, ampak različna pojma, saj je pri poklicni izgorelosti »poudarek 

bolj na procesu nastajanja bolezenskega stanja psihološke načetosti in na psiholoških in 

družbenih posledicah izpostavljenosti« (Pšeničny in Findeisen, 2005, str. 57), pri stresu pa je 

bolj poudarek na fizičnih posledicah. Pri pomoči in preprečevanju izgorelosti je pomembno 

prepoznati simptome, saj se izgorelosti ne da rešiti samo s počitkom ali počitnicami, posebej pa 

je treba paziti, da je ne zamenjamo s stresom (prav tam).  

Reševanje stresa mora potekati kar najbolj zgodaj, ko se ta pojavi, saj čim dolgotrajnejše ter 

težje je breme dolžnosti, manj se čutimo sposobne v spoprijemanju z njim, simptomi stresa pa 

so posledično hujši (Powell, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema 1: Delovanje stresa (Powell, 1999, str. 11) 

Razumevanje, kaj je za koga stres, je pomembno, saj obstaja veliko definicij; da pa točno 

razumemo, kaj doživlja oz. ne doživlja posameznik, moramo razumeti, kaj zanj predstavlja 

beseda stres (Dunham, 1992). Določanje pritiskov in izvira stresa ter prepoznavanje, kako se 

sami odzivamo na stres, je pomembno, da se zavemo, s čim se pri našem delu ne spopadamo 

dovolj učinkovito (prav tam). Za premagovanje stresa učiteljev je treba najti rešitve pri učiteljih 

samih in na njihovih delovnih mestih, torej v učiteljih in okolju (Poraj, 2011).  

Ko iščemo rešitve za stres, je treba paziti, da se stresa, ki prihaja iz določenega področja, ne 

zdravi s podobnimi dejavnostmi, npr. preobremenjenost s športom oz. stres, ki je ustvarjen z 

gibanjem, ne zdravimo z gibanjem, ampak z drugimi dejavnostmi oz. telesnimi obremenitvami, 

kot so sprostitvena telovadba (Lindemann, 1982). Prav tako sta pomembna prosti čas in dopust, 

ki ju je treba dobro razporediti in izkoristiti. Ne smemo namreč dovoliti, da se v tem času še 

JAZ 

SIMPTOMI 
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bolj obremenjujemo z delom. Pomembni so hobiji, saj ljudi brez interesov stres bolj ogroža, ob 

njih pa posameznik uživa in se sprosti. Prosti čas je namenjen sprostitvi, dopust pa okrepitvi 

(Lindemann, 1982). Nezanemarljivo pa je tudi dnevno utrjevanje, kar pomeni, da moramo 

poznati svoj ritem, svoje potrebe in si sproti (vsakodnevno) vzeti čas za protistresne aktivnosti: 

gibanje, zdrava prehrana, meditacija … (Lindemann, 1982).  

Zavedati se moramo tudi, da ni vsako delo stresor. Če trdo delo človeku pomeni 

samouresničevanje, to zanj ni stres, temveč deluje to v človekov vsestranski razvoj in 

utrjevanje. Selye (v Lindemann, 1982) poudarja, da se delu ne smemo izogibati, ampak najti 

tako delo, ki nam ugaja, daje zadoščenje in priznanje. Stres zmanjšamo, če delu damo smisel. 

Zavedati se moramo, da pozitivnosti ne moremo prejeti od zunaj, ampak jo moramo poiskati v 

samih sebi (Dolenšek, 1999). Delo ne sme postati središče našega sveta in življenja, čeprav 

zavzema velik del. Dejstvo, da nekateri svoje delo zaznavajo kot preobremenjujoče, ima vzrok 

v tem, da ni povezave med konkretnim delom in njegovim abstraktnim ozadjem – smislom 

(prav tam). 

Pri zdravju je pomembna preventiva, ki krepi zdravje. Zato se je treba izogibati okoliščinam, ki 

povzročajo napetosti, ko pa je srečanje neizogibno, je treba napetosti sprostiti, da se ne 

preoblikujejo v stres (Wrona-Polańska, 2011). Pozitivne strategije za spopadanje z napetostmi 

so:  

- razvijanje lastnih kompetenc spopadanja z napetostmi,  

- obogatitev znanja,  

- razvijanje domišljije ter ustvarjalnega mišljenja, 

- medosebna komunikacija pri poučevanju, ki omogoča večjo samozavest pri soočanju s 

strokovnimi problemi in zagotavlja socialno podporo,  

- znanje o zdravju ter predajanje le-tega naprej mlajšim generacijam.  

Pomembnost preventive na področju zdravja delavcev in njihovega dobrega počutja ter 

povezanosti zadovoljstva z delom so pokazale tudi raziskave (Faragher idr., 2005, v Snežič, 

Temeljotov Salaj in Pungartnik, 2012). Za samo zadovoljstvo na delovnem mestu je ključna 

usklajenost osebnostnih lastnosti posameznika ter zahtev, ki jih posameznik na delovnem mestu 

doživlja (Snežič, Temeljotov Salaj in Pungartnik, 2012) ter možnosti individualnih virov 

(Bakker in Demerouti, 2007, v Poraj, 2011). Poklicne zahteve, ki jih zaposleni ne obvladuje, 

predstavljajo vir strahu. Vodijo v nenehne napore, občutke kognitivne in čustvene 

obremenjenosti ter izčrpanost, kar zmanjša rezultate dela (Poraj, 2011). Spodbujati je treba 

zavzetost za delo (visok nivo energije, vživljanje v delo in sodelavce, visoka učinkovitost, 

zavzetim delavcem ni pomemben samo cilj, ampak sam proces dela), kar se dosega z ustreznimi 

psihološkimi okoliščinami dela, ki zajemajo dovolj priložnosti in ustrezno komunikacijo, dobre 

odnose, samostojnost delavcev ipd. (Pšeničny in Findeisen, 2005). H. Wrona-Polańska (2011) 

je z raziskavo, ki jo je izvedla med učitelji, ugotovila, da so v boljšem zdravstvenem stanju tisti 

učitelji, ki so imeli: (1) boljše prehranjevalne navade, kar pomeni, da niso uživali alkohola, niso 

pretiravali s sladkarijami, so skrbeli za zadostno količino spanca, ter (2) skrbeli za pozitivno 

psihično razpoloženje, to pomeni, da so srbeli za dobre odnose z najbližjimi in okoljem ter 

pozitivno razpoloženje, razvijali lastne kompetence in vire, se spoštovali in sprejemali samega 

sebe, se sproščali s pomočjo umetnosti, glasbe, plesa, gledališča, knjige. 

Pomembno je, da že v mladosti spoznamo, kakšne so naše meje naših zmožnosti ter se jim 

znamo tudi prilagoditi. Izogibati se je treba nalaganju vedno novih bremen, ki jih nismo 

sposobni obvladati. Zoper stres je svetovano, da človek živi po ustreznih psihohigienskih 

načelih, avtogeno trenira, meditira, se sprošča, se giba. Svetuje se tudi psihoterapevtski pogovor 

z zdravnikom, psihologom, socialnim delavcem oz. človekom, ki se zna vživeti v duševni svet 
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sogovornika. Za celosten boj proti stresu je priporočljiva kombinacija vsega (Lindemann, 

1982). 

Pri obvladovanju stresa je bistvenega pomena preventivno ukrepanje, ki je usmerjeno v 

odpravljanje oz. zmanjševanje negativnih učinkov stresa. Potekati mora na več ravneh (Slivar, 

2011), na:  

(1) primarni ravni (spreminjanje zahtev na delovnem mestu),  

(2) sekundarni ravni (spreminjanje odgovorov posameznikov in šol na zahteve delovnega 

mesta) in 

(3) terciarni ravni (obravnavanje psiholoških, vedenjskih in zdravstvenih posledic stresa). 

Pomembno je, da se dotikajo treh področij: stresorjev, odgovorov na stres ter različnih 

posledic delovanja stresa.  

 

8.1 UKREPI ZA ZMANJŠANJE STRESA IN IZGORELOSTI PRI UČITELJIH  

Cilj vseh ukrepov je, da se spodbuja dober stres (eustres) in zmanjšuje negativni stres (distres). 

Slivar (2011) poudarja, da je treba o prisotnosti in posledicah stresa pri učiteljih ozaveščati 

zaposlene, vodstvo šol in širšo javnost, spodbujati zavedanje, da je stres pojav, ki zadeva 

celotno šolo, ne pa problem ali šibkost posameznika, ter da s stalnim opozarjanjem na možnost 

stresa krepiti zavedanje do take mere, da postane sestavni del vodenja in upravljanja šole 

(Slivar, 2011). Učitelji največkrat menijo, da so za neučinkovito spopadanje s stresom krivi 

sami (Friedman, 1999, v Troman in Woods, 2001). K. Depolli Steiner (2011) priporoča odpravo 

stresorjev, ki so po raziskavah najbolj obremenjujoči – stresorji, povezani z neprimernim 

vedenjem učencev ter s preobremenjenostjo učiteljev. Ključno je, da se zavedamo, da izgorelost 

ni le problem učitelja, ki ga je doletela, ampak da je s tem povezano več ravni, na katerih se 

moramo s problemom tudi spoprijeti. Ukrepi so potrebni na ravni posameznika, šole ter 

šolskega sistema (Depolli Steiner, 2011).    

Pri reševanju vprašanja stresa na delovnem mestu je treba vključiti delavce, da povedo, kaj 

povzroča stres, katere skupine so najbolj prizadete, katere so po njihovem mnenju rešitve … Po 

priporočilih (Snežič, Temeljotov Salaj in Pungartnik, 2012) je treba: 

- ozavestiti posameznike o prepoznavi simptomov, poznavanju svojih pravic in 

pravilnega odziva v stresnih situacijah,  

- izobraževati vodilne in vodstvene kadre, da hitreje prepoznajo stresne situacije, mobing 

in nudijo primerno pomoč, 

- nuditi ustrezno pomoč ob mobingu s strani organizacije pa tudi širše družbe, 

- vpeljati antistresne programe v vsakdanji urnik (fizična aktivnost, oblikovanje 

delovnega okolja po lastni želji, psiho-sprostitvene vaje ipd.), 

- v določenih časovnih zaporedjih meriti stres v bolj rizičnih skupinah znotraj 

organizacije. 

Pomembno je, da prepoznamo, kakšen stres nas ogroža. Če je telo vzdraženo s simpatikusom, 

je tehnika sprostitve uporabna, saj znižuje stres in si telo odpočije. Če pa je telo pod vplivom 

parasimpatikusa, je sproščanje neuporabna tehnika, saj je telo že preveč pasivno in so 

priporočljivi drugi pristopi (Rus, 1999).  

8.1.1 Vloga posameznika pri zmanjševanju stresa 

Učitelj zase lahko prepoznava stresorje, svoje odzive nanje, simptome stresa, poslužuje se lahko 

aktivnosti, povezane s prepoznavo, odzivom in simptomi stresa (Žarkovič Adlešič, 2011), zato 

lahko na tem področju veliko naredi sam. B. Žarkovič Adlešič (2011) poudarja, da je dobro, če 
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učitelj raziskuje o sebi, o čem je prepričan, kdo je, kam želi in del česa je. S tako refleksijo doda 

vrednost samo običajnim refleksijam o tem, kaj se je zgodilo, kje, kdaj in kako. V pomoč so 

lahko različni modeli, npr. Korthagenov model jedrne refleksije, namenjen refleksiji učiteljev 

o lastnem razvoju.  

Kyriacou (2011) opredeli dve strategiji za zmanjšanje stresa. Prva je strategija neposrednega 

ukrepanja, pri kateri je naše dejanje vezano neposredno na vzroke za stres tako, da izboljšamo 

spretnost ravnanja v zahtevnih situacijah, bolje načrtujemo, obvladujemo čas in poiščemo 

pomoč sodelavcev. Drugi način pa so čustveno usmerjene strategije, kar pomeni, da učitelj 

spremeni svoj pogled na stresne situacije oz. da naredi nekaj, kar pomaga, da jih odmisli in se 

sprosti (posameznik nima previsokih pričakovanj do sebe in drugih, pogovor o prijetnih stvareh 

s sodelavci med odmori, zdravo življenje, zanimive prostočasne dejavnosti ipd.).  

B. Žarkovič Adlešič (2011) delovanje proti stresu deli na delovanje na področju stresorjev, 

odzivov ter simptomov. Delovanje na področju stresorjev je primarna preventiva (obvladovanje 

osebnega zaznavanja stresa, delovnega okolja in življenjskega stila, izvajanje aktivnosti, ki 

vključujejo spremembe v prepričanjih, konstruktivni samogovor, priučen optimizem, časovno 

načrtovanje, oblikovanje podporne socialne mreže, preoblikovanje preživetega prostega časa 

itd.), delovanje na področju odzivov je sekundarna preventiva (sprostitvene tehnike 

(relaksacija, meditacija, hipnoza, avtogeni trening), čustveno sproščanje (npr. s pisanjem, 

igranjem, pogovorom), fizična pripravljenost (aerobna vadba, mišična prožnost in moč), 

prehrana, duhovnost in vera), terciarna preventiva pa poteka na področju simptomov (psihično 

svetovanje, psihična terapija in medicinska oskrba, ki se lahko nanašajo na posamezne 

simptome, psihoterapijo, vedenjsko terapijo, skupinsko terapijo, karierno svetovanje, 

supervizijo in coaching) (Žarkovič Adlešič, 2011).  

G. Troman in P. Woods (2001) na osnovi njunih raziskav trdita, da mora učitelj največ narediti 

na področju zmanjšane osebne in poklicne samozavesti in samopodobe, ki sta vzrok učiteljevi 

zmanjšani učinkovitosti in zagnanosti na delovnem mestu, s tem pa tudi kakovosti učnega 

procesa. Rešitev avtorja vidita v zagotavljanju znanja o virih stresa, prepoznavanju somatskih, 

psiholoških in čustvenih simptomov stresa ter poznavanju strategij spoprijemanja s stresom 

(Troman in Woods, 2001). Taki ukrepi ne zagotavljajo popolnega uspeha, se pa lahko z njimi 

podkrepijo ostali preventivni ukrepi (Troman in Woods, 2001). V šolah so učitelji deležni 

sprememb, ki ne zahtevajo samo prestrukturiranja ciljev in višanja standardov, ampak od 

učiteljev zahtevajo tudi spremembo samih sebe (Troman in Woods, 2001). Strokovni razvoj je 

varovalo proti stresu, pomemben pa je tako noter kot izven organizacije (Rudow, 1999, v 

Troman in Woods, 2001).  

Izgoreli ljudje se z izgorelostjo spopadajo tako, da menjajo delovno mesto, podjetje ali celo 

področje dela. Pri tem je pomembno, da ima oseba veliko podpore, nudeno svetovanje in 

spremljanje (coaching), svetovalec pa mora imeti širok referenčni okvir, da izgorelemu nudi 

oz. ga usmeri v pravne in poslovne nasvete, psihoterapijo, celo družinsko terapijo (Pšeničny in 

Findeisen, 2005). Pomembno je, da se učitelj zaveda, da ima v svojem kolektivu lahko veliko 

oporo, saj lahko znotraj skupine ljudi s podobnimi izkušnjami bolj sproščeno spregovori o 

vsakodnevnih težavah in problemih. Pomembno je le, da so tudi sodelavci pripravljeni na 

pogovor in niso pod stresom, ki bi ga prenašali na druge (Slivar, 2011). Učitelj se lahko 

poslužuje katerega izmed načinov sprostitve, s dinamičnimi (spontani ples, izražanje z gibom, 

gibalne energetske vaje, sproščanje napetosti ob zavestnem dinamičnem gibanju, ritualni lesi, 

gibalne pesmi, joga, taj či itd.) ali statičnimi tehnikami sproščanja (različne dihalne tehnike, 

tehnike zavestnega sproščanja telesa, petje, vokalizacija, likovne terapevtske tehnike, masaža, 

uporaba afirmacij ali vizualizacije, sproščanje ob zvokih, glasbi itd.) (Guček Tomšič, 2011). 

Bistvo soočenja in obvladovanja stresa je celosten pogled na kompleksnost pojava (Žarkovič 

Adlešič, 2011). 
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8.1.2 Vloga šole pri zmanjšanju stresa med učitelji 

Šola je določena z dejavniki (Vuković, 2011): okolje, šolske vrednote, struktura, razmerja in 

strategije. K okolju spadajo vse osebe in organizacije, s katerimi je šola v stiku, šolske vrednote 

so določene s temeljnimi vrednotami v ideologiji, filozofiji, obredih in simbolih, so prizorišče 

konfliktov s cilji, zato je potrebno stalno usklajevanje; struktura vključuje odločanje, naloge in 

komunikacijo, razmerja kakovost medčloveških odnosov, kakovost, reševanje konfliktov, 

zaupanje, motivacijo in zadovoljstvo, strategije pa način vodenja šole, mehanizme in metode 

razvoja in reševanja težav ter postavljanja mej.  

Šola mora razmisliti o zahtevah, ki jih nalagajo učiteljem, o organizaciji dela in podpori (npr. 

križanje datumov roditeljskih sestankov ter drugih šolskih obveznosti, prilagajanje urnikov 

ipd.) (Kyriacou, 2011). Pri ukrepih za zmanjšanje stresa na šoli je pomembno, da je proces 

kontinuiran in sistematičen (Dolenšek, 1999; Slivar, 2011) ter da zajame celotno šolo in ne 

samo že prizadetih posameznikov (Slivar, 2011). K temu stremi strateški pristop preventivnega 

ukrepanja proti stresu na ravni šole (Geurts in Gründemann, 1999, v Slivar 2011). Šola lahko 

ukrepa s strateškim pristopom preventivnega ukrepanja proti stresu, in sicer na področjih 

delavca in dela ter izvajanja ustreznih aktivnosti na primarni, sekundarni in terciarni ravni 

stresa. Na primarni ravni šola posodablja organizacijo in vodenje, participativno upravlja, 

spodbuja razvoj kariere in posodablja fizično delovno okolje, za učitelje ponudi strokovna 

usposabljanja, spodbuja k učinkovitemu ravnanju s časom, preživljanju prostega časa, 

zdravemu prehranjevanju ter organizira podporne skupine. Na sekundarni in terciarni ravni, ko 

učitelji že kažejo znake stresa, lahko šola za boljše delovno mesto poskrbi s prilagojeno 

organizacijo dela in zmanjševanjem učne obveznosti ali razbremenitvijo nekaterih nalog za 

preobremenjene delavce ter z upoštevanjem specifičnih potreb delavcev pri razporejanju nalog. 

Na učitelje pa lahko vpliva z učenjem tehnik relaksacije, psihološkim svetovanjem in programi 

zdravstvene rehabilitacije (Slivar, 2011). 

Veliko vlogo pri uravnavanju stresa ima organizacija ter šolska klima (Galloway, Ball, 

Boomfield, Sezn, 1989, v Čabraja, 2001). Na tem področju lahko za učitelje veliko naredi 

ravnatelj. Ta ustvarja delovne pogoje, kjer se lahko učitelj počuti dobro, motivirano, 

spodbujeno, je nagrajen za svoje dobro delo in trud (Slivar, 2011). Ravnatelj ima velik vpliv na 

šolski etos in naravnanost šole (Pollard, 1985, v Troman in Woods, 2001). Vodstvo lahko vpliva 

na psihološke okoliščine dela in s tem lahko ustvarijo take okoliščine, ki preprečujejo izgorelost 

delavcev s tem, da spodbujajo zavzetost za delo (Pšeničny in Findeisen, 2005). Po raziskavah 

J. Čabraja (2001) učitelji od vodstva šole pričakujejo, da skrbi za prijetno vzdušje v kolektivu, 

več odprtih pogovorov (dialoga) za izražanje mnenj, pomislekov in predlogov ter pohvalo in 

nagrado za dobro opravljeno delo. Pozitiven odnos z vodstvom se kaže na delavnosti in 

zadovoljstvu pri delu. Veliko vlogo imajo tudi sodelavci, ki so lahko blažilci stresa 

(sodelovanje, pomoč) ali pa stresorji (iskanje napak pri drugih). V pomoč učitelju so lahko tudi 

drugi strokovni delavci šole, ki lahko učitelju z ustreznim psihološkim znanjem pomaga 

prepoznati neustrezne lastne vzorce vedenja, mu svetuje ustrezno ravnanje in pomaga pri znanju 

o razvojnem in socialnem učenčevem razvoju, zakonitostih skupinske dinamike ipd. (Čabraja, 

2001). Lastnosti dobrih šol, v katerih se spodbuja dobro delovanje ter razvoj učencev, so: 

ustrezna in dovolj visoka pričakovanja do dela in vedenja učencev, učitelji z dobrimi 

vedenjskimi vzorci, spoštovanje otrok, posluh za potrebe otrok in ustvarjanje ugodnega 

delovnega okolja in dobrih odnosov med učitelji in učenci (Mikuš Kos, 1991, v Čabraja, 2001). 

J. Čabraja (2001) predlaga, da je učitelje treba opremiti za obvladovanje stresnih situacij, zato 

jih je treba seznaniti z različnimi načini sproščanja, npr. z masažo, jogo, avtogenim treningom, 

mišično sprostitvijo, vizualizacijo ter s sproščenim dihanjem. A. Pšeničny in D. Findeisen 

(2005) ugotavljata, da je ključno za izobraževanje proti izgorelosti poznavanje poklicne 

izgorelosti (vzrokov, simptomov, posledic), organiziranost podjetij na medsebojne odnose in 
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komunikacijo na delovnem mestu, analiza področij dela in psiholoških okoliščin, ki so z njimi 

povezane, spodbujanje razvoja zavzetosti za delo ter oblikovanje pravne podlage za obravnavo 

poklicne izgorelosti (Pšeničny in Findeisen, 2005). 

B. Rudow (1999, v Troman in Woods, 2001) poudarja, da je za uspešno delo učitelja 

pomembno, da dobi povratno informacijo o svojem delu preko sodelovanja s kolegi učitelji ali 

ravnateljem, na način coachinga ne pa nadzora in ocenjevanja. Učitelji morajo imeti občutek, 

da so zaželeni, potrebni, upoštevani. Miller (1999, v Troman in Woods, 2001) zato priporoča 

skupno načrtovanje in sodelovanje kolektiva, predvsem pa vlogo ravnatelja, ki s pohvalo in 

priznanjem učiteljevega dela krepi samoučinkovitost, poklicno samozavest in pripadnost šoli. 

Pomembna je organizacijska podpora, ki zajema možnost zamenjave delovnega področja ali 

naloge in delo znotraj fleksibilnih in nehierarhičnih skupin (Troman in Woods, 2001), poskrbeti 

je treba za jasnost poklicne vloge, ustvarjati možnosti sodelovanja v procesih odločanja, 

zagotavljati podporo supervizorja in sodelavcev, omogočiti razvoj poklicne poti, podajati 

informacije o rezultatih dela ter spodbujati razvoj različnih veščin (Poraj, 2011). M. Horvat 

(1999) predlaga spremembo organizacijskih okoliščin oz. uvedbo ustreznih dejavnosti 

preprečevanja posledic izgorevanja na področjih strukture dela, procesa supervizije ter 

organizacijskih rešitev problema, razvoja dobrega komunikacijskega sistema ter zaposlenim 

omogočiti psihohigienski trening z različnimi metodami in tehnikami (avtogeni trening, trening 

sprostitve, športna rekreacija, vaje aerobike, joga, masaža, mišična sprostitev, čustveno 

izražanje, svetovanje, psihoterapija), skrb za duševno zdravje, supervizija in razvoj delovnega 

tima (Horvat, 1999). Učiteljem bi bilo lažje delati v skupinah z manjšim številom učencev, 

želeli bi si tudi več finančne podpore, dodatno pomoč za delo v razredu in z birokracijo ter 

boljše odnose s starši (Troman in Woods, 2001). 

Raziskave so pokazale, da na nižje tveganje za stres pri učiteljih vplivajo nižje delovne 

obremenitve učiteljev, udeleževanje seminarjev, podporna komunikacija z upravo, udeležba pri 

načrtovanju in možnost dodatne pomoči (Fitchett idr., 2018, v Harmsen, Helms-Lorenz, 

Maulana in van Veen, 2018). Blagostanje zaposlenih vključuje zadostno plačilo, možnost 

razvoja lastnih sposobnosti in njihovo uporabo pri delu. Naloga dobrega vodenja je, da poleg 

blagostanja institucije skrbi tudi za blagostanje posameznika (Pšeničny in Findeisen, 2005).  

8.1.3 Vpliv šolskega sistema in politike pri zmanjšanju stresa med učitelji 

Za šolsko politiko velja podobno kot za šole – razmišlja naj o zahtevah do učiteljev, organizaciji 

dela in podpori, ki jo nudijo, kar se odraža s pravočasnim posredovanjem sprememb 

(ocenjevanja, učnih vsebin) in pripravo učiteljev nanje. Pomembna je tudi podpora v obliki 

delovnih pogojev – plač, usposabljanj in razpoložljivih virov (Kyriacou, 2011). Za izboljšanje 

učiteljevega počutja pri delu ter kakovosti dela, ki ga opravljajo, torej izobraževanja nasploh, 

je nujna ponovna vzpostavitev zaupanja v učitelje in poučevanje, katerega velik del je medijska 

podoba (Kelchtermans in Strittmatter, 1999, v Troman in Woods, 2001). Vse pogostejše 

kritiziranje učiteljskega poklica v družbi in popularnih medijih meče slabo luč na izobraževanje 

in zaupanje učiteljev samim sebi, saj je zasenčena njihova želja po pomembnem prispevku 

družbi (Leiter, 1999, v Troman in Woods, 2001). 

Poklicu bi moralo biti dovoljeno več avtonomnosti in samoodločanja (Troman in Woods, 2001) 

in zagotovljeni pogoji z manj delovne obremenitve, možnostjo prekinitve dela za določen čas, 

spodbujanjem razvoja na poklicni in osebni ravni, finančno podporo, predvsem pa povrnitvijo 

zaupanja v šolski sitem in dobro delo učiteljev (prav tam). A. Pšeničny in D. Findeisen (2005) 

poudarjata, da je treba pojem izgorelosti zajeti tudi v zakon, ki se nanaša na varstvo pri delu in 

s tem nuditi tudi pravno varnost. 
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8.2 ODPORNOST NA STRES IN VLOGA OSEBNOSTNIH VIROV 

Stresu se človek najlažje izogne, če nanj postane odporen, kar pomeni, da ima dovolj močne 

vire, da stres premaguje. Viri in stres so dvosmerno povezani, saj tako kot viri vplivajo na 

količino stresa (ga manjšajo ali večajo) tudi stres vpliva na vire tako, da ima npr. posameznik 

nižje socialne povezave, ko zboli, saj se ljudje umaknejo od njega zaradi predsodkov, strahu 

itd. (Vuković, 2011). Na vse ljudi enaki stresni dogodki ne vplivajo enako (Čabraja, 2001; 

Lindemann, 1982). Selye (v Lindemann, 1982) trdi, da naj bi imel vsak človek že ob rojstvu z 

dedno zasnovo odmerjeno količino prilagoditvene energije. Lindemann (1982) je to 

poimenoval odpor na stres oz. frustracijska toleranca, S. Vuković (2011) pa osebna ranljivost, 

ki je povezana z značilnostmi osebnosti. Stabilnost oz. moč osebnostne strukture se pri človeku 

izkaže pri tem, kako močne obremenitve prenese ter kako hitro se je sposoben vrniti v 

uravnoteženo stanje (Snežič, Temeljotov Salaj in Pungartnik, 2012).  

Stres in posledično izgorelost nastopita zaradi pomanjkanja virov, ki bi napajali energijo in 

ogenj človeka (Depolli Steiner, 2011). Abell in Sewell (1999, v Kovač, 2013) predvsem 

izgorelost pripisujeta izpostavljenosti dolgotrajnemu stresu in pomanjkanju socialnih virov. 

Odpornost na stres (Zotović, 1999, v Vuković, 2011) pomeni, da človek kljub neugodnim 

življenjskim okoliščinam deluje kompetentno, to pomeni, da je uspešen pri samoaktualizaciji, 

uspešen v šoli in oceni prilagojenosti na šolske pogoje ter nima problemov na ravni 

psihološkega delovanja in obnašanja. Človek si jo povečuje s premagovanjem manjših stresov 

(Lindemann, 1982). Pomemben je pogled na obremenitev – ali gledamo nanjo kot na nekaj, 

brez česar smo srečni, oz. manjša kot obremenitev je, bolj smo srečni, ali kot nekaj, kar je naša 

svobodna izbira (Dolenšek, 1999). 

Preventivo pred stresom lahko razdelimo na tri ravni (Quick v Horvat, 1989, v Primožič, 1999): 

primarno (konstruktivni samogovor, sprememba vzorca vedenja tipa A v B, psihološki umik 

ter prepoznavanje neizogibnosti), sekundarno (osredotoča se na metode sproščanja: trening 

relaksacije (progresivna relaksacija, meditacija in medicinska hipnoza, alfa trening), fizikalne 

metode (rekreacijski šport, mišična relaksacijska aktivnost, vaje aerobike, krepitve mišic) ter 

čustveno izražanje (pogovor, pisanje, aktivno izživetje), terciarno preventivo (deli se na dve 

stopnji, in sicer: svetovanje in psihoterapija, npr. vedenjska terapija, individualna psihoterapija 

ali skupinska terapija, specifični program za simptomatiko in svetovanje za karierno 

napredovanje, ter zdravniška oskrba, ko je treba že predpisati zdravila, fizikalno terapijo ali 

celo kirurški poseg (Quick v Horvat, 1989, v Primožič, 1999), npr. v zadnji fazi izgorelosti je 

zahtevana osebna obravnava, v predhodnih fazah pa so mogoča skupinska srečanja in 

izobraževanja za preprečevanje izgorelosti (Pšeničny in Findeisen, 2005)). 

Lazarus (1981, v Dunham, 1992) navaja najbolj uporabljene pozitivne faktorje pri soočanju s 

stresom: močna vez (povezanost) s partnerjem, prijatelji, preživljanje časa z družino, klicanje 

ali pisanje nekomu, dokončanje naloge, zdravo počutje, dovolj spanca, jesti zunaj, 

izpolnjevanje odgovornosti, prijetne aktivnosti doma. Kyriacou (1980, v Dunham, 1992) 

zagovarja pet glavnih načel spoprijemanja s stresom: gledanje na stvari v pravi perspektivi, 

analiziranje sebe in svoje situacije, prepoznavanje svoje meje, razvajanje samega sebe ter 

sprostitev. Ne moremo postaviti splošnega modela, ki bi lahko bil uporaben za vse (Dunham, 

1992), pri iskanju pravih načinov in sredstvih za spopadanje s stresom pa pomaga, če smo 

pozorni, katere aktivnosti smo mogoče pred kratkim zaradi službenih obveznosti ali povečanega 

stresa opustili (npr. različni športi, druženje s prijatelji) z namenom, da bi več časa posvetili 

delu, zaradi občutka krivde, ker ne opravljamo »nujno potrebnega dela« ali pa smo preveč 

utrujeni (Dunham, 1992). Powell (1999) predlaga dvanajst postopnih korakov k obvladanju 

sposobnosti, ki omogočajo manj stresno življenje. Ti so: sprejetje odgovornosti za svoje 

življenje, prilagodljivost, sprejetje resničnosti kot kombinacije dobrega in slabega, uživanje v 
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trenutkih, življenje s frustracijami, skrb zase in ljubezen do sebe, izražanje negativnih in 

pozitivnih čustev, prizadevanje za uresničitev svojih ciljev, racionalno in ustvarjalno 

razmišljanje, upravljanje s svojim časom in ohranjanje ravnotežja, iskanje konjičkov in 

zanimivih dejavnosti, razvijanje in ohranjanje odnosov. Tudi Ščuka (1999) navaja lastnosti, ki 

spodbujajo uspešno soočanje s stresom, in to so: realno postavljanje ciljev, postavljanje realnih 

zahtev do sebe in drugih, umiriti pretirano ambicioznost, izogibanje perfekcionizmu in 

garaštvu, znati reči ne, posvetiti čas sebi, družini in prijateljem, pomagati ljudem v stiski itd. 

Rus (1999) dodaja, da je za dobro počutje treba uskladiti obdobja aktivnosti in obdobja počitka.  

Vire (sredstva) za zmanjšanje stresa Dunham (1992) razdeli na osebne, medosebne, 

organizacijske in vire v skupnosti, S. Vuković (2011) pa na notranje ter zunanje, oboje pa na 

več ravni – kognitivno, socialno ter raven delovanja v šoli. Notranji viri so tisti, ki zajemajo 

človekove lastnosti osebnosti (npr. nevrotičnost, tekmovalnost, ambicioznost, 

samospoštovanje, notranji lokus nadzora), zunanji viri pa so dnevni mikrostresorji, socialne 

povezave in (materialna, informacijska, čustvena) podpora (Vuković, 2011). Notranje vire 

lahko prepoznamo kot osebne (Dunham, 1992), medosebni, organizacijski in socialni pa so 

združeni pod zunanjimi (Žarkovič Adlešič, 2011; Dunham, 1992; Vuković, 2011).  

8.2.1. Osebni viri v povezavi z odporom na stres 

Pri uravnavanju zahtev so pomembni individualni viri. Delujejo na različnih področjih zahtev 

– od fizičnih, psihičnih, družbenih in organizacijskih. Višji, kot so viri, manjša je zahtevnost in 

višja je zavzetost za delo, trud za boljše rezultate ter samorealizacija (Poraj, 2011). Osebni viri 

vključujejo delovne strategije (npr. organizacija, določanje prioritet, vključevanje odmora v 

delovni proces, seznam dela), pozitiven odnos (prepoznavanje stresa in samouničujočih misli, 

obiskovanje dogodkov, novih in zanimivih dejavnosti, uporabljanja pozitivnih afirmacij 

soočanja s stresom) in pozitivne pritiske (uživanje v raznolikih delovnih zahtevah, določanje 

točnega konca naloge, pritisk z znanim namenom in ciljem) (Dunham, 1992). Učitelji se na tem 

nivoju poslužujejo aktivnosti, kot so vrtnarjenje, slikanje, sprehajanje, kuhanje in peka, 

kolesarjenje, hitra vožnja z avtomobilom, molitev, skrb za hišnega ljubljenčka, meditacija, 

sprostitvene tehnike (Dunham, 1992). Ščuka (1999) poudarja, da ni važna metoda sprostitve, 

ampak cilj – sprostitev, ki nas pripelje do uspešnega soočanja s stresom. Nekatere tehnike 

sproščanja podrobneje podrobnejše opiše Bešlagič (1999): globinska sprostitev (v budnosti se 

doseže stanje, ki je fiziološko podobno spanju, kar se doseže z načelom mehke pozornosti, s 

katero se zavestno aktivira parasimpatični živčni sistem in spodbudi dogajanje v telesu 

nasprotno tistim, ki se dogajajo ob stresu) (Bešlagič, 1999), meditacija (osebna tehnika za 

razvijanje notranjega zavedanja, je opazovanje samega sebe, je način bivanja in življenja, 

pripomore k boljšemu razumevanje samega sebe na vseh nivojih bivanja, razumevanju okolja, 

odstranitvi in preprečevanju notranjih konfliktov in lastni pomiritvi; dosežemo jo s sproščanjem 

in koncentracijo) (Bešlagič, 1999; Rus, 1999)), alfa trening (zavestna aktivnost, ki je usmerjena 

k cilju, ima hiter učinek, posameznik se počuti sproščeno, mirno, stopi v stik s podzavestnim 

stanjem, nevtralizirajo se dvomi in bojazni) (Rus, 1999).  

Na odpornost vplivajo osebnostne lastnosti (Horvat, 1999). Velik pomen ima tip osebnosti, ki 

jih je po Tyreru (1987, v  Horvat, 1999) sedem: ambiciozni, zaskrbljeni, nezaupljivi, živčni, 

odvisni, mirni in brezskrbni tip osebnosti. Najmanj so stresu in izgorelosti nagnjeni osebnosti 

tipa B (mirni in brezskrbni), najbolj pa A (ambiciozni in zaskrbljeni), saj so njihove lastnosti 

hitenje, ambicioznost, agresivnost, sovražnost, nestrpnost, deloholizem, perfekcionizem, 

tekmovalnost, nalaga si ogromno dela, vsak počitek jemlje kot izgubo časa, ima natančno 

postavljene cilje (Tyrer, 1993, v Horvat, 1999). 
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Powell (1999) opisuje osebnost, ki zlahka premaguje stres. Bistvene naj bi bile tri lastnosti: 

nadzor, ki pomeni, da ima oseba občutek, da ima življenje nek smisel, namen; predanost, ki 

zajema različna področja, kot so predanost družini, delu, hobijem, družabnosti itd.; ter 

prilagodljivost, kar pomeni pozitiven odnos in sprejemanje sprememb.  

M. Horvat (2000) opiše tri lastnosti na stres odpornih oseb: stresno čvrsta osebnost, ranljivost 

osebe, samopodoba. Stresna čvrstost osebe določa, kako človek sprejme stresne situacije in 

kako jih obvlada. Čvrstost osebnosti se prepozna v treh lastnostih: prepričanost v osebno 

kontrolo nad življenjskimi dogodki in situacijami, naravnanost k angažiranosti ter sprejemanje 

izzivov (Mikuž-Kos, 1990, v Horvat, 1999). Ranljivost osebe je pogojena z genetskimi 

dispozicijami, izkušnjami posameznika iz otroštva in družine ter slabšimi interpersonalnimi 

sposobnostmi. Samopodoba pa predstavlja posameznikovo cenjenje samega sebe, njegovo 

predstavo in zavedanje o samem sebi. Je človekovo samospoštovanje, naj bo negativno ali 

pozitivno, in je vpletena povsod (Hafner, 1993, v Horvat, 1999) – v človekovo vedenje, 

mentalno zdravje in doživljanje. Tudi S. Vuković (2011) navaja, da so odpornejši na stres ljudje 

z visokim samospoštovanjem, torej pozitivnim občutkom lastne vrednosti, saj sebe vidijo kot 

sposobne, odgovorne, sposobne spoprijeti se z življenjskimi izzivi. Nizko samospoštovanje ne 

zagotavlja dovolj poguma za upor proti stresu oz. k njemu pristopa neprepričljivo (Vuković, 

2011). 

Looker in Gregson (v Primožič, 1999) za obvladovanje stresa svetujeta delovanje na petih 

področjih: spreminjanje zahtev (zmanjšanje (upoštevati življenjske izkušnje, znati reči »ne«, 

izogibanje perfekcionizmu, organizacija življenja, postavljanje realnih ciljev, razporejanje 

odgovornosti, iskanje pomoči v primeru preobremenjenosti, iskanje službe, primerne osebnosti 

in sposobnostim, izogibanje negotovostim) ali povečanje zahtev do sebe (iskanje hobija, 

sodelovanje v društvih, obiskovanje tečajev, ocenjevanje delovnega mesta), spreminjanje 

življenjskega sloga (skrb za prehrano, zmanjšanje uživanja kofeina, alkohola, kajenja, skrb za 

telesno kondicijo, primerno telesno težo ter dovolj spanja in počitka), spreminjanje vedenjskega 

vzorca iz A v B (človek ne tekmuje s časom, se umiri in upočasni svoj ritem, da se naenkrat 

posveti samo eni nalogi in pri njej uživa, da se po nepotrebnem ne jezi na stvari, ki se jih ne da 

spremeniti, se zna sprostiti, zna pametno izkoristiti svoj čas in je popustljiv do napak sebe in 

drugih (Looker in Gregson, v Primožič, 1999; Meichenbaum, 1983, v Dunham, 1992), zavestno 

izboljševanje značajskih potez (spreminjanje vzorcev razmišljanja na pozitivno, razvijati smisel 

za humor, krepiti samospoštovanje in odločnost, skrbeti za kakovostne in ljubeče odnose z 

bližnjimi) ter učenje sproščanja z eno izmed metod in tehnik, ki najbolj ležijo (katerokoli 

metodo ali tehniko, ki nam ustreza, bistveno je, da ta čas posvetimo sami sebi). 

Dejavniki, ki na podlagi raziskav vplivajo na to, kako bo stresor vplival na osebo (Žarkovič 

Adlešič, 2011), so: predanost (občutek vključenosti in dajanje pomena stvarem v življenju), 

gledanje na stresorje kot na izziv (priložnosti za nova spoznanja, odkritja), občutek nadzora 

(notranji lokus kontrole, prepričanje, da posameznik lahko vpliva na potek dogodkov v svojem 

življenju), optimizem (prirojen in negativne čase navdaja z upanjem, dobre pa z lastno pohvalo) 

ter pozitivno mnenje o sebi (zaupanje vase in svojo profesionalnost, dobro samopodobo in 

samovrednotenje). Predvsem poudarja pozitivno samopodobo (posameznikova predstava o 

samem sebi, ki vsebuje predstave, stališča, poteze, lastnosti, mnenja in druge psihične vsebine, 

ki si jih oseba pripisuje), samospoštovanje (oseba si prizna lastno vrednost in ugled, pravico do 

sreče, prijateljstva, ljubezni, uspeha in spoštovanja, se zaveda, da si zasluži dobre stvari) in 

samozavest (občutek sposobnosti, imeti pogum, zaupanje v notranje sposobnosti, za dosego 

cilja, možnost poraza pa dojemati kot priložnost za učenje) (Žarkovič Adlešič, 2011).  

T. Powell (1999) izpostavlja pet lastnosti, ki so pomemben del spopadanja s stresom:  
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- samozavest, ki pomeni, da se oseba odločno in brez ovinkarjenja postavi za svoje 

pravice in druge jasno in nedvoumno seznani s svojimi željami, občutki, potrebami in 

mnenji,  

- upravljanje s časom tako, da oseba čim več časa porabi za dejavnosti, ki jo spravljajo v 

dobro voljo in pripomorejo k doseganju ciljev,  

- racionalno razmišljanje,  

- ustvarjanje boljših medsebojnih odnosov, ki zajemajo odprto in iskreno komunikacijo, 

odsotnost ljubosumja, užaljenosti ter pristno zanimanje in sprejemanje drugega, ter  

- skrb zase s tem, da si znamo vzeti čas za razvedrilo, zdravo prehrano, telesno vadbo, 

sodelovanje v zanimivih dejavnostih, počitek, druženje s prijatelji ter družino, in s tem 

ohranjamo ravnotežje med delom in prostim časom.  

Vsaka lastnost se deli še na podrobnejše lastnosti (Powell, 1999).  

Za uspešno upravljanje s časom Powell (1999) našteva dvanajst pravil: izbira življenjskih ciljev 

(glavni cilji so kot zemljevid, ki nas usmerja v porabi svojega časa, razdelimo jih na manjše, 

lažje obvladljive in dosegljive), določanje prednostnih nalog (prednost naj imajo naloge, ki 

prinašajo več koristi), zapis svojih načrtov (to omogoča bolj nepristranski pogled na dolžnosti), 

prerazporeditev nalog (naloge, ki jih lahko opravijo drugi, prepustimo njim), ustvarjanje 

svojega sistema (urejanje delovnih pogojev po lastni želji, določen naj bo dnevni red), takojšno 

opravljanje obveznosti (določanje rokov za opravljanje nalog), ne prenatrpan urnik, nekaj 

prostega časa mora biti za nujne primere, vključena mora biti tudi sprostitev ter počitek), znati 

reči »ne«, opravljati eno stvar naenkrat, spoznati svoj bioritem (lažje dejavnosti za poznejši čas 

z manj energije), zavedanje lastne nepopolnosti (ne zapletati se v podrobnosti in 

perfekcionizem) ter ohranjanje ravnotežja (med delom, počitkom, razvedrilom).  

Misli predstavljajo način, kako si razlagamo informacije, sprejete s pomočjo čutov (Žarkovič 

Adlešič, 2011). Čustva in razpoloženja so odraz našega načina razlage le-teh, kar pomeni, da 

če si dogodek razlagamo pozitivno, smo zadovoljni, z negativno razlago pa spodbujamo žalost, 

jezo in strah (Powell, 1999). Glede na naše sposobnosti in našo identiteto posplošujemo svet 

okoli nas, ta posploševanja pa so pomembna, ker oblikujejo naša prepričanja o delovanju sveta 

in o nas samih, kar pa vpliva na naše zaznavanje, doživljanje in ravnanje (R. Vec, v Žarkovič 

Adlešič, 2011). Prepričanja so lahko racionalna (temelj so neki dokazi) ali iracionalna (temelj 

so splošno znane resnice), spodbujajoča (ko nam dajejo zagon, nas motivirajo) ali pa omejujoča 

(Žarkovič Adlešič, 2011). Ljudje smo nagnjeni k črno-belemu razmišljanju (razmišljanju v 

skrajnosti), pretiravanju in pesimizmu, obsedenosti z odgovornostjo (da smo za vse krivi sami), 

negativnemu filtru (opazimo samo negativne stvari), prehitremu sklepanju (napovedovanje 

slabih stvari) ter togim pravilom (življenje je določeno s trdno določenimi pravili in 

pričakovanji, največkrat izraženimi z besedami »moral bi«, »moram«, »ne smem«, »od mene 

se pričakuje«), imamo nerazumna pričakovanja in smo togi v mišljenju. Pomaga oblikovanje 

miselnih lestvic, ki nam pokažejo, da naši strahovi niso tako neobvladljivi, in uporaba 

pozitivnih afirmacij, ki jih s ponavljanjem vtisnemo v zavest in nas branijo pred negativnimi 

misli (Powell, 1999).  

Skrb zase pomeni tudi samonagrajevanje, da si znamo privoščiti nagrado po opravljenem delu; 

biti moramo sebični v pomenu, da poskrbimo sami zase ter svoje potrebe in želje. Pri tem 

pomaga tudi smeh, sprostitev, zmanjševanje stresa iz okolja (hrup, svetloba, kakovost zraka, 

velikost prostora, pohištvo, barve v prostoru), telesna vadba krepi srčno-žilni sistem, znižuje 

krvni pritisk, količino maščob in holesterola v krvi, krepi imunski sistem, zvišuje koncentracije 

hormona endorfina – naravnega antidepresiva v krvi, pozitivno vpliva na našo samopodobo, 

zunanji videz, samozavest in povišuje energijo. Zdrava prehrana, kar pomeni tri glavne obroke 

na dan z vmesnimi malicami, mora biti bogata z vlakninami, vsebovati manj maščob, izogibati 
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pa se moramo hrani, ki pripomore k stresu (kava/čaj s kofeinom, kola pijače, sladkor v čaju, 

kavi, pijačah, sladice, sol). Med samonagrajevanje spadajo tudi hobiji oz. prostočasne 

dejavnosti, ki nas resnično veselijo, ne glede na to kakšne so (ples, sodelovanje v društvih, 

skupinski športi, hišni ljubljenčki itd.), pomemben je tudi krog prijateljev, saj naj bi po 

raziskavah bili ljudje, ki imajo širok krog družabnih stikov, manj izpostavljeni stresu, ker nam 

socialni stiki omogočajo izražanje lastnih misli in čustev ter dajejo neke informacije, povratna 

mnenja in pomoč (Powell, 1999). 

8.2.2 Medosebni viri v povezavi z odporom na stres 

Medosebni viri pomenijo socialno življenje zaposlenih in vključujejo pogovor o stresnih 

situacijah s partnerji, z ljudmi, ki niso neposredno vpleteni v stresne situacije, in sodelavci, ki 

prihajajo iz podobnega delovnega okolja; s poslušanjem in z verbalnim izživljanjem se človek 

razbremeni (Dunham, 1992). Pri osebnih virih je pomembna družbena podpora ter podpora v 

družini (Dunham, 1992; House, 1981, v Žarkovič Adlešič, 2011). Družbena podpora zajema 

interakcije, pripadnost skupini ljudi, v kateri so vključeni pomembni drugi (Dunham, 1992). 

Podpora v družini je ključna zaradi prenosov čustvenih obremenitev in fizičnih virov iz enega 

okolja v drugega (Poraj, 2011). Pozitivna družinska podpora se odraža tudi na višjem delovnem 

zadovoljstvu in dosežkih, večji stabilnosti in dobrih delovanjih na drugih področjih življenja. 

Predvsem imata pomembno mesto čustvena podpora in sprejetost s strani partnerja ter 

poslušanje in svetovanje (Poraj, 2011).  

Družbeni viri prihajajo iz aktivnosti, kjer prevzamejo vloge, ki so drugačne od vlog, ki jih 

zastopajo na delovnem mestu, npr. igranje badmintona, nogometa, sodelovanje v dramskih 

aktivnostih, pevskih zborih (Dunham, 1992). Če strategije za spopadanje niso učinkovite, se 

osebni viri izčrpajo (prav tam). 

8.2.3 Organizacijski viri v povezavi z odporom na stres 

Organizacijski viri pomenijo sodelavce na delovnem mestu, s katerimi lahko učitelj podeli svoja 

občutja, skrbi in težave, podporno vodstvo, svetovalce in šolsko uradništvo, izobraževanja in 

usposabljanja za začetnike in druge delavce (Dunham, 1992). Na nivoju šole gre za dobro 

sodelovanje med sodelavci učitelji ter razumevanje in skrb ravnatelja šole. Učitelji si, sodeč po 

raziskavah, ki so jih med učitelji delali Bakker in sodelavci (2007, v Poraj, 2011), najbolj želijo 

podpore supervizorja, inovativnosti, priznanja, prejemanja pozitivnih povratnih informacij ter 

dobre organizacijske klime na delovnem mestu. Po svoji strukturi delovanja je šola hierarhično 

oblikovana, večkrat je možnost soodločanja učiteljev omejena, kar znižuje njihovo avtonomijo. 

V nekaterih šolah to spremlja še slaba komunikacija, pomanjkanje sodelovanja med delavci 

šole, tekmovalnost med učitelji ter šibka podpora ravnatelja, kar vpliva na vzpostavitev slabega 

socialnega podpornega omrežja na delovnem mestu in prispeva k stresnemu okolju. Veliko 

naredijo tudi modifikacije struktur, programov, zahtev, na katere so učitelji slabo pripravljeni, 

za neuspeh pogostih reform pa odgovorni sami (Poraj 2011). Za izboljšanje organizacijskih 

virov so učitelji (Dunham, 1992) predlagali selekcijo zaposlenih, ustrezno predstavitev delavca 

organizaciji in organizacijo delavcu, ocenjevanje dela učiteljev (z namenom, da učitelji vedo, 

kaj se od njih pričakuje, dobijo povratno informacijo o njihovem delu, lahko se objektivno in 

konstruktivno pogovorijo o njihovih dobrih in manj dobrih praksah, opažen je njihov trud in 

dosežki, spodbuja se zavedanje osebne in profesionalne rasti in potrebe učitelja po nadgradnji 

znanja, usposabljanja in napredovanje v profesionalnem razvoju ter skrb za obvladovanje stresa 

med zaposlenimi.  
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9. POVZETEK TEORETIČNIH UGOTOVITEV 

Stres je nekakšen odziv organizma na določene dejavnike (spremembe) v okolju organizma, ki 

jih imenujemo stresorji. Stres je pojav, ki je za organizem ključen, saj mu omogoča preživetje 

in napredek. Dandanes ima stres bolj negativen kot pozitivni predznak, razumemo ga predvsem 

kot neobvladovanje zahtev, ki jih posamezniku zastavlja okolje. Posameznik se nemalokrat boji 

stigmatizacije, zato stres zanika ali se z njim spopada na neučinkovit način, dokler ne nastopi 

skrajno stanje stresa – izgorelost.  

Nezanemarljiv vpliv na pojav stresa ima sodobni čas, prepleten s stalnimi spremembami, 

nezdravimi življenjskimi navadami ter šibkejšimi medosebnimi odnosi. Te spremembe vplivajo 

tudi na izobraževanje. Učitelji so tisti, ki so odgovorni za razvoj učencev, do njih in njihovega 

dela gojijo pričakovanja učenci, njihovi starši, nadrejeni, šolski sistem ter politika in širša 

javnost, kar učitelju predstavlja velik stres.  

K stresu naj bi bili bolj nagnjeni občutljivejši ljudje, neodločni, perfekcionisti, željni 

dokazovanja, tisti, ki delajo v slabih razmerah, bolniki ali tisti na življenjskih preizkušnjah. 

Vpliv stresa lahko preprečimo s krepitvijo lastnosti, ki pomagajo pri preprečevanju stresa 

(samozavest, racionalno razmišljanje, organizacija, kakovostni odnosi, skrb zase in svoje 

potrebe …) ter krepitvijo virov za obrambo pred stresom (podpora družine, sodelavcev, 

ukvarjanje s sprostitvenimi aktivnostmi …). Vsak posameznik lahko izbira, kakšen pomen bo 

zanj imel nek stresor, o zahtevah lahko razmišlja in jih sprejema kot izziv. Pomembno je, da so 

znaki stresa in izgorelosti hitro prepoznani in da sledijo ukrepi na ravneh posameznika, šole ter 

šolskega sistema. 

Pregled strokovnih in znanstvenih ugotovitev različnih avtorjev nakazuje na aktualnost in 

pomembnost ukvarjanja z dejavniki in posledicami stresa pri učiteljih. V empiričnem delu tega 

magistrskega dela bomo omenjeno področje tudi empirično raziskali. 
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II. EMPIRIČNI DEL 

10. RAZISKOVALNI PROBLEM  

Učiteljski poklic sodi med poklice nudenja pomoči, kar pomeni, da učitelji delajo z ljudmi, ki 

potrebujejo in zahtevajo pomoč – z učenci, pa tudi s starši. Tako delo ni obremenjujoče le zaradi 

fizične zahtevnosti dela, ampak tudi zaradi psihičnega pritiska. Na delovnem mestu se učitelji 

soočajo z različnimi zahtevami s strani šolskega sistema, nadrejenih, učnih situacij, učencev, 

staršev, pa tudi lastnih pričakovanj. Delo razrednega učitelja ima določene posebnosti, saj je 

učitelj ves čas prisoten v razredu, vodi poučevanje različnih predmetnih področij (od 

naravoslovja do slovenščine ter ponekod tudi angleščine, glasbe in športa) ter hkrati 

vsakodnevno rešuje probleme in konflikte med učenci, se srečuje z različnimi čustvenimi in 

vedenjskimi težavami učencev, ob tem pa sprotno vodi obsežno šolsko dokumentacijo. Številni 

učitelji lahko zaradi vseh zahtev podležejo stresu, lahko tudi fizično zbolijo ali celo doživijo 

izgorelost. Glavni namen raziskovanja je najti odgovor na vprašanje, kolikšen delež anketiranih 

učiteljev razrednega pouka meni, da doživljajo stres, katere stresorje pri svojem delu 

prepoznajo, kako pogosto in kako obremenjujoče jih pri sebi opažajo ter v kakšni povezavi so 

z nekaterimi vidiki učiteljevega življenja in dela.  
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11. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN HIPOTEZE 

V raziskavi smo postavili naslednja raziskovalna vprašanja: 

RV1: Kolikšen delež anketiranih učiteljev razrednega pouka poroča, da pri svojem delu doživlja 

negativni delovni stres? 

RV2: Katere stresorje prepoznajo učitelji razrednega pouka pri svojem delu kot najmočnejše?  

RV3: Katere stresorje prepoznajo učitelji razrednega pouka pri svojem delu kot najbolj 

pogoste? 

RV4: Katere stresorje učitelji razrednega pouka doživljajo kot najbolj pomembne? 

RV5: V kolikšni meri učitelji razrednega pouka v različnih obdobjih šolskega leta pri sebi 

opažajo povečan negativni delovni stres (npr. ob začetku šolskega leta, ob redovalnih 

konferencah, ob zaključku šolskega leta)? 

RV6: V katerih situacijah in priložnostih učitelji razrednega pouka vidijo možnosti za 

preventivno zmanjševanje verjetnosti pojava negativnega stresa? 

RV7: Kakšna je povezanost med delovno dobo razrednih učiteljev ter njihovim doživljanjem 

moči in pogostosti stresorjev na delovnem mestu? 

RV8: Kakšna je povezanost med razredom, ki ga učitelj poučuje, ter učiteljevim doživljanjem 

moči in pogostosti stresorjev na delovnem mestu? 

RV9: Kakšna je povezanost med učiteljevim zaznavanjem podpore s strani nadrejenih in 

sodelavcev ter učiteljevim doživljanjem moči in pogostosti stresorjev na delovnem mestu? 

RV10: Kakšna je povezanost med organizacijsko obliko šole, v kateri učitelj poučuje (centralna 

šola, podružnična šola) ter učiteljevim doživljanjem moči in pogostosti stresorjev na delovnem 

mestu? 

RV11: Kakšna je povezanost med nekaterimi vidiki učiteljevega življenja ((a) starost, (b) spol, 

(c) število otrok v družini in (č) njihova starost, (d) partnerski odnos in (e) zadovoljstvo z njim, 

(f) pogostost ukvarjanja s sprostitvenimi aktivnostmi, (g) intenzivnost sprostitve ob uporabi 

sprostitvenih aktivnosti) ter učiteljevim doživljanjem moči in pogostosti stresorjev na delovnem 

mestu? 

 

V okviru navedenih raziskovalnih vprašanj smo v skladu z ugotovitvami raziskav oblikovali 

naslednje statistične hipoteze:  

H1: Največji delež učiteljev pri svojem delu doživlja zmeren stres.  

H2: Učitelji največji stres doživljajo ob koncu šolskega leta. 

H3: Učiteljice doživljajo večji stres kot učitelji. 

H4: Mlajši učitelji doživljajo višji stres kot starejši učitelji. 

H5: Tisti učitelji, ki imajo daljšo delovno dobo in so v svojem poklicu bolj izkušeni, doživljajo 

manjši stres kot tisti, ki imajo krajšo delovno dobo in manj izkušenj. 

H6: Učitelji, ki poučujejo na centralnih šolah, doživljajo večji stres kot učitelji, ki poučujejo na 

podružničnih šolah. 

H7: Učitelji, ki so v partnerskem odnosu, doživljajo manjši stres kot učitelji, ki niso v 

partnerskem odnosu.  
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H8: Učitelji, ki so s partnerskim odnosom bolj zadovoljni, doživljajo manjši stres kot tisti, ki s 

partnerskim odnosom niso zadovoljni.  

H9: Učitelji, ki poučujejo višje razrede, doživljajo večji stres kot tisti, ki poučujejo nižje 

razrede.  

H10: Učitelji z večjim številom otrok v družini doživljajo večji stres kot tisti z nižjim številom 

otrok. 

H11: Učitelji, ki imajo v družini mlajše otroke, doživljajo večji stres kot tisti, ki imajo v družini 

starejše otroke.  

H12: Učitelji, ki zaznavajo večjo podporo pri nadrejenih in sodelavcih, doživljajo manjši stres 

kot tisti, ki te podpore ne zaznavajo. 

H13: Učitelji, ki se pogosteje ukvarjajo s sprostitvenimi aktivnostmi, doživljajo manjši stres kot 

tisti, ki se s sprostitvenimi aktivnostmi ukvarjajo redkeje.  

H14: Učitelji, ki se ob sprostitvenih aktivnostih sprostijo v večji meri, doživljajo nižji stres kot 

tisti, ki se ob sprostitvenih aktivnostih ne sprostijo. 

H15: Učitelji imajo veliko predlogov za preventivo na nivoju učitelja ter okolice8.  

12. METODA 

Uporabili smo deskriptivno metodo dela in kvantitativni raziskovalni pristop. 

 

12.1 OPIS VZORCA 

V raziskavo smo vključili učitelje razrednega pouka od 1. do 6. razreda, ki so v šolskem letu 

2017/2018 poučevali na slovenskih centralnih ali podružničnih osnovnih šolah. 

V raziskavi je sodelovalo 484 učiteljev razrednega pouka, od tega je bilo 17 moških (3,5 %) ter 

467 (96,5 %) žensk. Zaradi neodgovorjenih vprašanj in nepopolnih odgovorov smo morali 43,8 

% vprašalnikov zavrniti ter v raziskavi uporabljati podatke 212 pravilno izpolnjenih 

vprašalnikov. 

 

Spol anketirancev 

V končnem vzorcu je sodelovalo 7 moških (3,3 %) ter 205 žensk (96,7 %).  

 

Tabela 9: Opis vzorca glede na spol anketirancev 

Spol Število učiteljev Odstotki (%) 

Ženske 205 96,7 

Moški 7 3,3 

Skupaj 212 100 

 

Starost anketirancev 

Starost učiteljev in učiteljic je bila od 21 do 60 let. Povprečna starost je bila 41,25 let. 

Najpogosteje omenjena starost je bila 30 let. V vzorcu je največji delež učiteljev starih od 31 

                                                           
8 Pod pojmom 'veliko' razumemo, če je vsaj dvakrat toliko predlogov, kot je število sodelujočih učiteljev. 
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do 40 let (28,3 %), dobra četrtina (26,9 %) učiteljev je starih od 41 do 50 let, slaba četrtina (24,1 

%) učiteljev pa 51 let ali več. Najmanj (okoli petina) učiteljev v vzorcu (20,8 %) je starih do 30 

let. 

 

Tabela 10: Opis vzorca glede na starost anketirancev 

Starost Število učiteljev Odstotki (%) 

do 30 let 44 20,8 

od 31 do 40 let 60 28,3 

od 41 do 50 let 57 26,9 

51 let ali več 51 24,1 

Skupaj 212 100 

 

Delovna doba anketirancev 

Najdaljša delovna doba anketiranca je 40 let, najkrajša pa 1 leto. Povprečna dolžina delovne 

dobe anketirancev je 17,21 let. Največkrat so učitelji navedli dve leti delovnih izkušenj. Učitelje 

smo razdelili v štiri skupine glede na dolžino delovne dobe.  

Prva skupina vključuje mlade učitelje, ki imajo od 1 leta do 5 let izkušenj. Teh je v vzorcu 49, 

kar je 23,1 % in predstavlja tretjo največjo skupino v vzorcu. Naslednja so izkušeni učitelji v 

prvem delu delovne dobe (od 6 do 17 let delovnih izkušenj), teh je največ, 62, kar predstavlja 

29,2 %. Sledijo izkušeni učitelji v drugem delu delovne dobe (od 18 do 29 let delovnih 

izkušenj), ki jih je v vzorcu 56, kar s 26,4 % predstavlja drugo največjo skupino. Zadnja pa so 

učitelji pred upokojitvijo (s 30 let ali več delovne dobe), ki jih je v vzorcu najmanj, 45, tj. 21,2 

%,. 

 

Tabela 11: Opis vzorca glede na dolžino delovne dobe anketirancev 

Dolžina delovne dobe Število učiteljev Odstotki (%) 

do 1 do 5 let 49 23,1 

od 6 do 17 let 62 29,2 

od 18 do 29 let 56 26,4 

30 let ali več 45 21,2 

Skupaj 212 100 

 

Poučevani razred 

Največ učiteljev (169) poučuje en razred (79,8 %), 43 (20,2 %, petina) pa kombinacijo dveh ali 

več razredov (23 dveh, 20 treh ali več).  

Največ učiteljev (50), ki so sodelovali v raziskavi, poučuje v 1. razredu (23,6 %), sledijo učitelji, 

ki poučujejo v kombinacijah (skupaj 20,2 %, od tega 10,8 % v kombinaciji dveh razredov ter 

9,4 % v kombinaciji treh ali več razredov), sledijo učitelji 2. razreda (35, kar predstavlja 16,5 

%), 4. razreda (33 učiteljev, kar je 15,6 %), 3. razreda (29 učiteljev, kar je 13,7 %) ter 5. razreda 

(20 učiteljev, kar je 9,4 %). Najmanj učiteljev (dva) poučuje 6. razred (0,9%). 
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Graf 1: Opis vzorca glede na poučevani razred 

Organizacijska oblika šole  

Največ anketiranih učiteljev, tj. 166, (78,3 %) poučuje na centralni šoli, 46 učiteljev (21,7 %) 

pa na podružnični šoli. 

 

Tabela 12: Opis vzorca glede na organizacijsko obliko šole 

Organizacijska oblika šole Število učiteljev Odstotki (%) 

Centralna šola 166 78,3 

Podružnična šola 46 21,7 

Skupaj 212 100 

 

Število otrok v družini 

V povprečju imajo učitelji 1,62 otroka. Največ učiteljev ima v družini 2 otroka (38,7 %), sledijo 

tisti, ki otrok nimajo (21,7 %), tisti z enim (19,3 %), s tremi (16,5 %), štirimi (3,3 %), en učitelj 

pa ima šest otrok (0,5 %). Zadnji dve skupini smo združili v skupino učiteljev s štirimi ali več 

otroki (3,8 %).  
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Graf 2: Opis vzorca glede na število otrok v učiteljevi družini 

 

Starost otrok v učiteljevi družini 

Starost otrok so učitelji vpisovali v za to namenjen prostor, starost več otrok pa ločili z vejicami. 

Po starosti sem otroke razdelila na predšolske otroke (1-5 let), šoloobvezne otroke (6-14 let), 

mlade odrasle (15-23 let) ter odrasle (24 let in več). Predvidela sem, da otroci, ki so deležni 

približno enakih okoliščin (npr. vrtec, osnovna šola, srednja šola oz. fakulteta ter končana 1. 

stopnja študija oz. zaposlitev), predstavljajo približno podobne obremenitve na učitelja kot 

starša. 

 
Graf 3: Opis vzorca glede na starost otrok v družini anketiranih učiteljev 

 

Ker imajo nekateri učitelji doma otroke, ki jih razvrščamo v različne skupine glede na starost, 

smo za potrebe nadaljnje raziskave povezanosti starosti otrok in stresa med učitelji od vseh 

anketiranih učiteljev, ki imajo otroke (166), uporabili samo podatke tistih učiteljev (109), ki 

imajo doma otroke, ki po starosti spadajo v isto skupino.   
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Ostale skupine smo izločili, saj lahko rezultate izkrivijo zaradi različnih dejavnikov, kot so 

vplivanje različnih starostnih skupin znotraj družine ena na drugo, nizko število učiteljev za 

primerjavo v določenih kombinacijah starosti, kar bi otežilo primerjanje in povzročilo manj 

zanesljive ugotovitve.  

Po starostni strukturi otrok v družinah učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, lahko vidimo, da 

ima 29,4 % učiteljev doma predšolskega otroka, 25,7 % učiteljev ima doma šoloobveznega 

otroka, 13,8 % mladega odraslega ter 31,2 % odraslega otroka. V največjem deležu med 

sodelujočimi učitelji nastopajo odrasli otroci, sledijo predšolski. Najmanj je učiteljev, ki imajo 

doma samo šoloobvezne otroke. 

 

Tabela 13: Opis vzorca glede na starost otrok v družini anketiranih učiteljev, ki imajo 

doma po starosti homogene otroke 

Starost otrok Število učiteljev Odstotki (%) 

Predšolski otroci (1-5 let) 32 29,4 

Šoloobvezni otroci (6-14 let) 28 25,7 

Mladi odrasli (15-23 let) 15 13,8 

Odrasli (24 let in več) 34 31,2 

Skupaj  109 100 

 

Partnerski odnos 

Učitelji, ki so sodelovali v raziskavi, so večinoma v partnerskem odnosu (186 učiteljev ali 87,7 

%), 26 učiteljev pa ni (12,3 %). 

 

Tabela 14: Opis vzorca glede na partnerski odnos 

Partnerski odnos Število učiteljev Odstotki (%) 

Da 186 87,7 

Ne 26 12,3 

Skupaj 212 100 

 

Zadovoljstvo s partnerskim odnosom 

Tisti učitelji, ki so v partnerskem odnosu, so po večini (87,1 %) odgovorili, da so s partnerskim 

odnosom popolnoma zadovoljni (51,6 %) ali pa zadovoljni (35,5%), 10,2 % jih je z odnosom 

deloma zadovoljnih, nezadovoljstvo s partnerskim odnosom pa je izrazilo 2,7 % učiteljev, od 

tega jih je z odnosom nezadovoljnih 1,6 % ter popolnoma nezadovoljnih 1,1 %. 

 

Tabela 15: Opis vzorca glede na zadovoljstvo s partnerskim odnosom 

Stopnje zadovoljstva s partnerskim odnosom Število učiteljev Odstotki (%) 

Popolnoma zadovoljen/-a. 96 51,6 

Zadovoljen/-a. 66 35,5 

Deloma zadovoljen/-a. 19 10,2 

Nezadovoljen/-a. 3 1,6 

Popolnoma nezadovoljen/-a. 2 1,1 

Skupaj 186 100 
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Pogostost ukvarjanja s sprostitvenimi aktivnostmi 

Na lestvici, sestavljeni iz 5 stopenj – nikoli (ocena 1), enkrat mesečno (ocena 2), enkrat 

tedensko (ocena 3), trikrat tedensko (ocena 4) ter vsak dan (ocena 5) – so učitelji ocenili, kako 

pogosto se sproščajo s pomočjo izbranih aktivnosti (tabela 13). Navedli so, da se najpogosteje 

sproščajo z druženjem s prijatelji in družino, sledi sprostitev s kuhanjem, telesno vadbo, 

branjem knjig in gledanjem filmov, sledijo petje, obiskovanje gledaliških predstav ali drugih 

kulturnih prireditev, najredkeje pa se ukvarjajo z meditacijo ter šivanjem. Učitelji so imeli 

možnost tudi drugih odgovorov, med katerimi so našteli sprehode v naravi (s psom, 

planinarjenje), domača opravila (vrtnarjenje, skrb za domače živali, nakupovanje, delo v 

vinogradu), športne aktivnosti (tek, kolesarjenje, joga), umetniške aktivnosti (poslušanje 

glasbe, slikanje, ilustriranje, ustvarjanje, fotografiranje, ples, ročna dela – kvačkanje, pletenje, 

klekljanje), druženje (z otroki, vnuki, prijatelji, nečaki),  sproščujoče in kulturne aktivnosti 

(družabne aktivnosti, obisk restavracij, aktiven počitek, obisk koncertov in gledališča, igranje 

inštrumenta, brskanje po internetu, izobraževanje, pisanje dnevnika, sedenje v tišini, molitev, 

reševanje križank, gledanje televizije), dodatne zaposlitve (osebno trenerstvo, delo osebne 

svetovalke za prehrano, sodelovanje pri gasilcih).   

 

Tabela 16: Opis vzorca glede na povprečno oceno o pogostosti sprostitvenih aktivnosti 

Sprostitvene aktivnosti N Povprečna ocena pogostosti 

sprostitve (M) 

Druženje s prijatelji in družino 211 4,20 

Kuhanje 208 4,10 

Telesna vadba  212 3,34 

Branje knjig 212 3,06 

Gledanje filmov 212 3,05 

Petje 212 2,41 

Obiskovanje gledaliških predstav ali 

drugih kulturnih prireditev 

209 2,04 

Meditacija 212 1,82 

Šivanje 209 1,43 

Intenzivnost sprostitve ob ukvarjanju s sprostitvenimi aktivnostmi 

 

Na lestvici, sestavljeni iz 5 stopenj – ne sprostim se (1), komaj zaznavno se sprostim (2), delno 

se sprostim (3), sprostim se (4), zelo se sprostim (5) – so učitelji ocenili, v kolikšni meri se 

uspejo sprostiti ob izbranih aktivnostih (tabela 14). Rezultati kažejo, da jih najbolj sprošča 

druženje s prijatelji in družino, telesna vadba, branje knjig, gledanje filmov, obiskovanje 

gledaliških predstav ali drugih kulturnih prireditev, petje, v manjši meri pa kuhanje, meditacija 

ter šivanje. Pri odgovorih je večji izpad odgovorov, saj so pri prejšnjem vprašanju o pogostosti 

ukvarjanja z naštetimi sprostitvenimi dejavnostmi učitelji obkrožili, da se dejavnosti nikoli ne 

poslužujejo, zato intenzivnosti sprostitve niso niti ocenjevali. Anketiranci so med možnostjo 

drugih odgovorov našteli in ocenjevali že prej omenjene aktivnosti. 
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Tabela 17: Opis vzorca glede na povprečno oceno učiteljev o intenzivnosti sprostitve 

učiteljev 

Sprostitvene aktivnosti N Povprečna ocena intenzivnosti 

sprostitve (M) 

Druženje s prijatelji in družino 209 4,35 

Telesna vadba  210 4,07 

Branje knjig 211 3,85 

Gledanje filmov 210 3,69 

Obiskovanje gledaliških predstav ali 

drugih kulturnih prireditev 

210 3,66 

Petje 201 3,11 

Kuhanje 206 2,70 

Meditacija 192 2,60 

Šivanje 191 1,98 
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12.2 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

Podatke smo zbrali preko spletne ankete na spletni strani 1KA. Povezavo do ankete smo poslali 

ravnateljem šol po vsej Sloveniji, učiteljicam in učiteljem, ki jih osebno poznamo, objavili smo 

jo na forumih (Učiteljska.net). Učiteljem je bila zagotovljena anonimnost ter potrdilo, da bodo 

podatki uporabljeni samo v raziskovalne namene. 

Podatke iz vprašalnikov smo obdelali z računalniškim programom za statistično analizo 

podatkov SPSS, odgovore na odprta vprašanja pa z metodo analize vsebine. Uporabljeni so bili 

opisni statistični postopki za posamezne atributivne in numerične spremenljivke (frekvenca, 

standardni odklon, maksimalna in minimalna vrednost). Razlike v posameznih spremenljivkah 

med odgovori učiteljev smo preverili s χ² preizkusom in t-testom za neodvisne vzorce oz. v 

primeru več podskupin z anovo. V primeru nenormalne razporeditve podatkov smo uporabili 

neparametrične teste. Korelacijo med spremenljivkami smo izračunali s Pearsonovim 

korelacijskim koeficientom. Za iskanje podobnih skupin smo uporabili Wardovo metodo. 

  



65 

 

12.3 PRIPOMOČEK 

V raziskavi smo uporabili anketni vprašalnik, vsebinsko sestavljen iz dveh delov.  

V prvem delu so bila vprašanja o učiteljevih demografskih podatkih ter življenju in delu 

(starost, spol, delovna doba, starost otrok, ki jih poučuje, organizacijska oblika šole, v kateri 

dela, število in starost otrok v družini, ocena zadovoljstva s partnerskim odnosom, pogostost 

ukvarjanja s športom in drugimi hobiji).  

Drugi del vprašalnika je bila Lestvica stresa, ki jo je na podlagi več raziskav o stresu med učitelji 

sestavila K. Depolli Steiner (1999, 2002, v 2010). Sestavljena je iz 49 pojavov, ki se nanašajo 

na različna področja učiteljevega dela: vedenje in motiviranost učencev, odnos in vedenje 

staršev, odnosi s sodelavci, odnos in vedenje vodstva šole, šolski sistem, ekološki pogoji in 

opremljenost šole ter učiteljeva delovna obremenjenost. Vsako področje ima določeno, kateri 

pojavi spadajo na to področje. Avtorica je za ocenjevanje uporabila lestvico od 0 do 4, sami pa 

smo zaradi preglednejšega prikaza podatkov uporabili lestvico od 1 do 5. Vsakega od pojavov 

so učitelji torej ocenili na petstopenjski lestvici Likertovega tipa z oceno od 1 do 5. Vsak pojav 

so ocenili dvakrat: enkrat njegovo moč, drugič pa pogostost. Pri moči stresorja ocena 1 pomeni 

»pojav me sploh ne vznemirja«, ocena 5 pa »pojav me zelo vznemirja«, pri pogostosti 

srečevanja s stresorjem pa ocena 1 pomeni »s pojavom se še nisem srečal/-a«, ocena 5 pa »s 

pojavom se srečujem zelo pogosto«. Iz teh dveh ocen lahko izračunamo kombinirano oceno, ki 

jo je avtorica (Depolli Steiner, 2010) izračunala tako, da je zmnožila oceno moči in pogostosti. 

Avtorica poroča o dobri zanesljivosti celotne lestvice (α = 0,94) (Depolli Steiner, 2010).  

Avtorica je na osnovi rezultatov, pridobljenih na podatkih 242 udeležencev njene raziskave, 

identificirala sedem stresogenih faktorjev. Za to je uporabila kombinirane ocene, s katerimi je 

s pravokotno (varimaks) rotacijo faktorskih osi preverila faktorsko strukturo lestvice. 

Upoštevala je le postavke, v katerih nasičenost z enim od faktorjev ni bila manjša od 0,32. 

Glede na vsebino in statistične rezultate posameznih faktorjev je izbrala 7 stresogenih faktorjev 

(Depolli Steiner, 2010): 

- Vedenje in motiviranost učencev: postavke od 1 do 9. 

- Odnos in vedenje staršev: postavke od 10 do 18. 

- Odnosi s sodelavci: postavke od 19 do 22.  

- Odnos in vedenje vodstva šole: postavke od 23 do 27. 

- Šolski sistem: postavke od 28 do 35.  

- Ekološki pogoji in opremljenost šole: postavke od 36 do 41. 

- Učiteljeva delovna obremenjenost: postavke od 42 do 49. 
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13. REZULTATI Z INTERPRETACIJO 

Rezultati so predstavljeni v sklopih za posamezno raziskovalno vprašanje.  

Dejavnike, kot so spol, starost, dolžina delovne dobe, razred, ki ga učitelj poučuje, število in 

starost otrok v družini učitelja, organizacijska oblika šole, na kateri učitelj uči, partnerski odnos 

in zadovoljstvo z njim, pogostost in intenzivnost sprostitve ob uporabi sprostitvenih aktivnosti, 

zaznavanje podpore nadrejenih in sodelavcev, smo primerjali s skupno oceno stresa. Nekatere 

smo primerjali tudi s kombinirano oceno posameznih faktorjev z namenom, da bi raziskali, če 

med prisotnostjo posameznih faktorjev obstajajo kakšne statistično pomembne razlike.  

 

13.1 SKUPNA OCENA STRESA PRI UČITELJIH RAZREDNEGA POUKA 

V sklopu tega poglavja smo raziskali, kolikšen delež anketiranih učiteljev razrednega pouka 

poroča, da pri svojem delu doživlja negativni delovni stres (raziskovalno vprašanje 1). 

Predvidevali smo, da največji delež učiteljev pri svojem delu doživlja zmeren stres (hipoteza 

1).  

Skupno oceno stresa med anketiranimi učitelji razrednega pouka smo dobili z izračunom 

povprečja kombiniranih ocen sedmih stresogenih faktorjev: vedenje in motiviranost učencev, 

odnos in vedenje staršev, odnos s sodelavci, odnos in vedenje vodstva, šolski sistem, ekološki 

pogoji in opremljenost šole ter učiteljeva delovna obremenjenost. Oceno stresa je omogočila 

lestvica od 1 do 5, v kateri ocena 1 predstavlja »zelo nizek stres«, ocena 2 »nizek stres«, ocena 

3 »zmeren stres«, ocena 4 »visok stres«, ocena 5 »zelo visok stres«. Učitelji so v povprečju 

podali oceno stresa M = 3,40 (SD = 0,66), kar pomeni, da v povprečju pri svojem delu doživljajo 

zmeren do visok stres. Graf 4 prikazuje porazdelitev odgovorov učiteljev o njihovi povprečni 

oceni stresa. 

 

Tabela 18: Strukturna tabela posameznih stopenj v oceni stresa 

Stopnje stresa f f% 

Zelo nizek stres 1 0,5 

Nizek stres 12 5,7 

Zmeren stres 107 50,5 

Visok stres 86 40,6 

Zelo visok stres 6 2,8 

Skupaj 212 100 
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Graf 4: Primerjava deležev učiteljev v posameznih stopnjah stresa v naši raziskavi leta 

2018 z raziskavo K. Depolli Steiner iz leta 2005 (v Depolli Steiner, 2010) 

Dobri dve petini (43,4 %) vseh učiteljev pri svojem delu doživlja visok (40,6 %) ali zelo visok 

stres (2,8 %), več kot polovica učiteljev (50,5 %) pri svojem delu doživlja zmeren stres, le 6,1 

% učiteljev pri svojem delu doživlja nizek (5,7 %) ali zelo nizek stres (0,5%). Hipotezo H1, da 

največ učiteljev v vzorcu doživlja zmeren stres, lahko potrdimo, saj vidimo, da je takšnih 

učiteljev v proučevanem vzorcu največ (N = 107). χ² preizkus enakih verjetnosti (χ² = 236,726, 

g = 4, α = 0,000) kaže, da obstajajo statistično pomembne razlike med ocenami stresa, o katerih 

so poročali učitelji. 

K. Depolli Steiner (2010) je v svoji raziskavi med 242 učitelji razrednega pouka iz leta 2005 

ugotovila, da dobra petina učiteljev doživlja nizek stres, tri petine zmeren, slaba petina pa visok 

stres, tistih, ki doživljajo ekstremne rezultate (zelo visok ali nizek stres) je v njeni raziskavi 

skupaj približno en odstotek. Če primerjamo raziskavi (graf 4), ugotovimo, da so učitelji iz 

našega vzorca občutno bolj pod stresom kot učitelji v raziskavi iz leta 2005. Učiteljev, ki 

zaznavajo nizek stres, je manj (iz dobre petine na približno 6 %), znižal se je tudi delež učiteljev, 

ki doživljajo zmeren stres (za približno 10 %), delež učiteljev pod visokim stresom pa se je 

izdatno povečal (iz slabe petine na dobri dve petini). Tudi ekstremni rezultati (predvsem zelo 

visoki stres) so se povišali. Ob tem moramo poudariti, da sta bili raziskavi izvedeni v različnih 

mesecih – prva raziskava v februarju in marcu, naša v maju in juniju, ko so, tudi glede na 

rezultate enega izmed analiziranih vprašanj, učitelji bolj obremenjeni. Višje ocene stresa lahko 

povezujemo s spremembami v šolstvu, ki so se zgodile od leta 2005 (npr. vpeljevanje IKT, 

poučevanje tujih jezikov na razredni stopnji, opisne ocene, individualizirani programi za učence 

s PP ter nadarjene), prav tako so se spremenili sami učenci. Višje ocene stresa lahko 

povezujemo tudi z večjo občutljivostjo razrednih učiteljev glede njihovega poklica. V času, ko 

je bila izvedena naša raziskava (pozna pomlad oz. zgodnje poletje 2018), se je veliko govorilo 

o stavki učiteljev, o nezadovoljstvu med učitelji, o obremenjenosti učiteljev, veliko so se 

oglašali tudi kritiki in nasprotniki stavkovnih zahtev učiteljev, ki so trdili, da učitelji delajo 

premalo, imajo skoraj trimesečne poletne počitnice, hodijo na izlete itd. Učitelji so se lahko 

počutili prizadete, prikrajšane, necenjene, kar je povišalo stopnjo doživljanja stresa v povezavi 

z delom. 
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Shema 2: Skupine glede na kombinirano oceno faktorjev 

Z Wardovo metodo hierarhičnega postopka združevanja v skupine (Bren, Šifrer, 2011) smo 

oblikovali tri homogene skupine učiteljev glede na doživljanje stresa. Največ učiteljev (N = 

112) je v skupini »zmerni stres« (52,8 %), sledi skupina »visoki stres«, v kateri je 74 učiteljev 

(34,9 %), najmanj učiteljev (N = 26) pa je v skupini »nizki stres« (12,3 %). Če smo pozorni 

samo na razvrstitev učiteljev v posamezni skupini doživljanja stresa, bi lahko predpostavljali, 

da tisti, ki spadajo v skupino »nizki stres«, pravzaprav stresa skoraj ne čutijo, kar pa ne drži. 

Slika 1 nam prikaže, da čeprav nek učitelj spada v skupino »nizki stres«, nekatere stresogene 

faktorje (vedenje in motiviranost učencev, šolski sistem ter učiteljeva delovna obremenjenost) 

prav tako doživlja kot srednje pomemben ali pomemben stresor. Zato bi bilo bolj primerno 

poimenovanje skupin: učitelji pod nižjim, učitelji pod zmernejšim ter učitelji pod višjim 

stresom. 

 

13.2 STRESORJI PRI UČITELJEVEM DELU 

Stresorje pri učiteljevem delu smo primerjali glede na povprečne ocene moči ter ocene 

pogostosti srečevanja z njimi. Ocene moči in pogostosti smo dobili s pomočjo vprašalnika, ki 

so ga reševali učitelji, oceno pomembnosti (tj. kombinirano oceno) pa smo izračunali z 

množenjem ocen moči in pogostosti. Moč, pogostost in pomembnost faktorjev smo dobili z 

združevanjem povprečnih ocen stresorjev, ki spadajo v posamezen faktor, ter z računanjem 

povprečne vrednosti. Rezultate smo primerjali med seboj. Stresorji so razdeljeni po sklopih v 

sedem stresogenih faktorjev (po Depolli  Streiner, 2010):  

1. vedenje in motiviranost učencev,  

2. odnosi in vedenje staršev, 

3. odnosi s sodelavci,  
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4. odnosi in vedenje vodstva,  

5. šolski sistem,  

6. ekološki pogoji in opremljenost šole,  

7. učiteljeva delovna obremenjenost. 

Po teh faktorjih bomo tudi predstavili povprečne ocene moči, pogostosti in pomembnosti (tj. 

kombinirano oceno) stresorjev ter stresogenih faktorjev. 

 

SKUPNA ANALIZA STRESOGENIH FAKTORJEV (MOČ, POGOSTOST IN 

POMEMBNOST – KOMBINIRANA OCENA) 

 

MOČ 

Učitelji so ocenili, da jih na delovnem mestu najmočneje obremenjujejo stresorji povezani, z 

odnosi in vedenjem staršev (M = 3,94). Na drugem mestu glede moči so stresorji, povezani z 

vedenjem in motiviranostjo učencev (M = 3,81). Sledijo stresorji, povezani z učiteljevo delovno 

obremenjenostjo ter šolskim sistemom, odnosi s sodelavci ter z odnosi in vedenjem vodstva. 

Na zadnjem mestu so stresorji v povezavi z ekološkimi pogoji in opremljenostjo šole (M = 

2,93).  

Najmanj se ocene učiteljev razlikujejo pri stresogenem faktorju vedenje in motiviranost 

učencev, najbolj pa pri odnosu in vedenju vodstva. Iz tega lahko sklepamo, da so učitelji najbolj 

skladni glede občutkov doživljanja stresa, ko gre za učence in njihova nezaželena dejanja, 

odnosi in vedenje vodstva pa na določeni šoli predstavlja velik stresor, na drugi pa lahko 

delujejo celo protistresno.  

 

Tabela 19: Razvrstitev stresogenih faktorjev po moči 

Stresogeni faktorji M SD 

Odnosi in vedenje staršev 3,94 0,78 

Vedenje in motiviranost učencev 3,81 0,69 

Učiteljeva delovna obremenjenost 3,66 0,85 

Šolski sistem 3,56 0,87 

Odnosi s sodelavci 3,34 1,04 

Odnosi in vedenje vodstva 3,41 1,11 

Ekološki pogoji in opremljenost šole 2,93 1,02 

 

POGOSTOST 

V povprečju učitelji ocenjujejo, da se pri svojem delu najpogosteje srečujejo z delovno 

obremenjenostjo (M = 3,72), sledi šolski sistem (M = 3,26) ter vedenje in motiviranost učencev. 

Nato sledijo stresorji v povezavi z odnosi in vedenjem staršev, ekološkimi pogoji in 

opremljenostjo šole ter odnosi s sodelavci. Najmanj pogosto se srečujejo s stresorjem, 

povezanim z odnosi in vedenjem vodstva (M = 2,29). Ocena pogostosti obremenjenosti s 

faktorji se najmanj razlikuje pri pogostosti stresorja učiteljeva delovna obremenjenost, najmanj 

enotni pa so si učitelji pri odnosih in vedenju vodstva, enako kot pri oceni moči. 

 

 

 



70 

 

Tabela 20: Razvrstitev stresogenih faktorjev po pogostosti 

Stresogeni faktorji M SD 

Učiteljeva delovna obremenjenost 3,72 0,73 

Šolski sistem 3,26 0,85 

Vedenje in motiviranost učencev 3,20 0,75 

Odnosi in vedenje staršev 2,80 0,82 

Ekološki pogoji in opremljenost šole 2,66 0,96 

Odnosi s sodelavci 2,37 1,06 

Odnosi in vedenje vodstva 2,30 1,11 

 

Vidimo lahko, da so nekateri faktorji za učitelje sicer močni, a niso tako pogosti, npr. odnosi in 

vedenje staršev, ki so na prvem mestu po moči, glede na pogostost pa na četrtem mestu. Zato 

za učitelja niso tako pomembni. Da ugotovimo pomembnost faktorjev za učitelje, moramo 

izračunati kombinirano oceno, ki jo dobimo kot zmnožek ocen moči in pogostosti. 

 

KOMBINIRANA OCENA 

Na podlagi izračuna kombinirane ocene stresogenih faktorjev ugotavljamo, da učiteljem 

predstavlja največji stres delovna obremenitev (3,92), sledi vedenje in motiviranost učencev 

(3,70), šolski sistem (3,63) je na tretjem mestu, sledijo odnosi in vedenje staršev (3,53), odnosi 

s sodelavci (3,11), ekološki pogoji in opremljenost šole (2,98), na zadnjem mestu pa so odnosi 

in vedenje vodstva (2,96). Ocene učiteljev so si najbolj homogene pri odgovoru vedenje in 

motiviranost učencev, najmanj pa pri odnosih in vedenju vodstva, kar si lahko razlagamo 

podobno kot pri ocenah moči in pogostosti.   

 

Tabela 21: Razvrstitev stresogenih faktorjev po pomembnosti 

Stresogeni faktorji M SD 

Učiteljeva delovna obremenjenost 3,92 0,76 

Vedenje in motiviranost učencev 3,70 0,67 

Šolski sistem 3,63 0,82 

Odnosi in vedenje staršev 3,53 0,70 

Odnosi s sodelavci 3,11 0,95 

Ekološki pogoji in opremljenost šole 2,98 0,95 

Odnosi in vedenje vodstva 2,96 1,07 

 

V grafu 5 za večjo preglednost predstavljamo ocene učiteljev glede moči, pogostosti in 

pomembnosti faktorjev. 
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Graf 5: Povprečne ocene moči, pogostosti in pomembnosti faktorjev stresa 

 

POVZETEK GLAVNIH UGOTOVITEV ANALIZE FAKTORJEV 

Učitelji so ocenili, da jih najbolj obremenjuje stresogeni faktor učiteljeva delovna 

obremenjenost, za tem sledi vedenje in motiviranost učencev, šolski sistem, odnosi in vedenje 

staršev, odnosi s sodelavci, ekološki pogoji in opremljenost šole, na zadnjem mestu pa je faktor 

odnosi in vedenje vodstva. Kljub temu da je faktor odnosi in vedenje vodstva na zadnjem mestu, 

pa njegova povprečna ocena kaže, da je ta faktor za učitelje še vedno srednje pomemben izvor 

stresa, zato moramo biti pri interpretaciji previdni. Podobno razvrstitev je ugotovila tudi K. 

Depolli Steiner (2010) v svoji raziskavi med učitelji. Vrstni red kombiniranih ocen se v 

primerjavi z našimi ugotovitvami razlikuje samo v zamenjavi petega in šestega mesta v 

razvrstitvi, torej so tudi učitelji iz njene raziskave na prvo mesto postavili delovno 

obremenjenost in na zadnje odnose in vedenje vodstva.  

Delovna obremenjenost je za učitelje torej najbolj pomemben stresogeni faktor. Če pogledamo 

dokument Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, v katerem so naštete vsebine del in 

nalog učitelja, nas pomembnost omenjenega stresogenega faktorja ne preseneča tako zelo. 

Glede na ta pojasnila in usmeritve o ureditvi delovnega časa učiteljev (2018) so pričakovane 

učiteljeve delovne naloge: 

- pouk;  

- druge oblike organiziranega dela kot so razširjen program, dnevi dejavnosti, izvajanje 

sistematizirane dodatne strokovne pomoči, šola v naravi;  

- priprave na pouk (letna priprava, vsebinska priprava, metodična priprava, priprava 

didaktičnih pripomočkov); 

- priprava na preverjanje in ocenjevanje in izdelava potrebnega gradiva; 

- popravljanje testov in drugih izdelkov učencev, poprava domačih nalog; 

- individualizacija in diferenciacija pouka; 

- vodenje obvezne dokumentacije (dnevnik, redovalnica …) ter zbiranje in obdelava 

podatkov v zvezi z učenci (beleženje dela in napredka učenca); 
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- opravljanje nalog razrednika; 

- aktivnosti med poukom, ki so potrebne za nemoteno izvedbo vzgojno-izobraževalnega 

procesa; 

- sodelovanje s starši; 

- sodelovanje v strokovnih organih šole (pedagoške in ocenjevalne konference, strokovni 

aktivi); 

- sodelovanje z zunanjimi institucijami (centri za socialno delo, delodajalci); 

- udeležba organiziranih strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj; 

- urejanje kabinetov, zbirk, šolskih delavnic, telovadnic, igrišč, nasadov in podobno; 

- dodatne naloge glede na LDN šole. 

Nalog ni samo veliko ampak so tudi obsežne in zahtevne, kar pomeni se samo kvantitativno 

ampak tudi kvalitativno obremenitev učitelja.  

Če primerjamo stresogene faktorje po moči, ugotovimo, da učitelji kot najmočnejši faktor 

zaznavajo odnose in vedenje staršev, sledijo mu vedenje in motiviranost učencev, učiteljeva 

delovna obremenjenost, šolski sistem, odnosi s sodelavci, odnosi in vedenje vodstva, na zadnjem 

mestu pa je faktor ekološki pogoji in opremljenost šole. V primerjavi z raziskavo K. Depolli 

Steiner (2010) sta prvi dve mesti zamenjani, pri njeni raziskavi se je namreč kot najmočnejši 

izkazal faktor vedenje in motiviranost učencev, odnosi in vedenje staršev pa je na drugem 

mestu. Prav tako sta zamenjani tretje in četrto mesto, delitev zadnjih treh mest pa ostaja enaka. 

Za učitelje močnejši faktor kot v predhodni raziskavi, se je izkazala učiteljeva delovna 

obremenjenost. Podatek si lahko razložimo s spremembami, ki so se zgodile v šolstvu v času 

od leta 2005 do sedaj. Nekatere izmed teh sprememb, ki bi lahko vplivale na učiteljevo delovno 

obremenjenost, smo poiskali v Zakonu o osnovni šoli iz leta 2006 s kasnejšimi dopolnitvami:  

- opisne ocene v 1. in 2. razredu osnovne šole; 

- številčno ocenjevanje v 3. razredu; 

- posodobljeni učni načrti leta 2011; 

- obvezna ponudba prvega tujega jezika kot neobvezni predmet učencem 1. razreda; 

- vpeljava prvega tujega jezika kot obveznega za vse učence v drugem razredu (šolsko 

leto 2016/17); 

- uvajanje neobveznega izbirnega predmeta v 4. razred (šol. l. 2014/15), 5. razred (šol. l. 

2015/16) in 6. razreda (šol. l. 2016/17); 

- povečana uporaba IKT-ja pri pouku; 

- integracija otrok s posebnimi potrebami; 

- oblikovanje individualnih programov za nadarjene in otroke s posebnimi potrebami ipd. 

Vse navedene spremembe lahko predstavljajo dodatne delovne obremenitve za učitelja. 

Zanimivo bi bilo še natančneje raziskati, katere spremembe so bile vpeljane v delo učitelja v 

tem času ter kaj točno so prinesle v delo učitelja. S tem bi lahko jasneje obrazložili naše 

rezultate. 

Učitelji kot najbolj pogost stresogeni faktor, s katerim se srečujejo, zaznavajo učiteljevo 

delovno obremenjenost, sledi šolski sistem, vedenje in motiviranost učencev, odnosi in vedenje 

staršev, ekološki pogoji in opremljenost šole, odnosi s sodelavci, na zadnjem mestu pa je stresor 

odnosi in vedenje vodstva. K. Depolli Steiner (2010) je s svojo raziskavo za prva tri mesta ter 

zadnji dve ugotovila enako, četrto in peto mesto pa sta v primerjavi z našo raziskavo zamenjani: 

višje kot v preteklosti se je uvrstil stresor odnosi in vedenje staršev. Opažamo, da se je tekom 

let stresogeni faktor odnosi in vedenje staršev v primerjavi z raziskavo, opravljeno leta 2010, 

premaknil za eno mesto višje tako pri moči kot tudi pri pomembnosti. Podatek si lahko 

razložimo z ugotovitvami nekaterih avtorjev, ki smo jih navedli v teoretičnem delu (Čabraja, 

2001; Dunham, 1992; Poraj, 2011; Slivar, 2011; Vuković, 2011; Youngs, 2001; Žarkovič 
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Adlešič, 2011), in sicer da so starši pomemben dejavnik stresa in da se vedno bolj zanimajo in 

vključujejo v šolsko delo svojih otrok.  

V razvrstitvi najbolj izstopa stresogeni faktor odnosi in vedenje staršev, ki ga učitelji sicer 

ocenjujejo kot najmočnejšega, a se z njim ne srečujejo pogosto, zato je pri pomembnosti šele 

na četrtem mestu. Tisti faktorji, ki so pri pomembnosti na zadnjih treh mestih (odnosi s 

sodelavci, ekološki pogoji in opremljenost šole ter odnosi in vedenje vodstva), so zadnji tudi pri 

oceni moči in pogostosti, kar pomeni, da teh faktorjev učitelji ne prepoznavajo kot posebno 

močne in se z njimi tudi ne srečujejo tako pogosto. Glede na to, da so medsebojni odnosi za 

učitelje pomembni (Pšeničny in Findeisen, 2005), smo pričakovali, da bosta faktorja odnosi in 

vedenje vodstva ter odnosi s sodelavci uvrščena višje. Po navedbah avtorjev (House, 1981, v 

Campbell idr., 2003, v Žarkovič Adlešič, 2011) je socialna podpora bistvena za odpornost na 

stres. V socialno podporo so vključeni tudi odnosi v službi in skupnosti, pomembno so 

izpostavljeni sodelavci kot tisti, ki doživljajo enake poklicne stresorje in bolje razumejo 

situacijo. Kot viri lahko nastopajo zaradi socialne povezave in (materialne, informacijske, 

čustvene) podpore (Vuković, 2011) in krepijo posameznika. To, da učitelji teh stresorjev niso 

postavili visoko, lahko pomeni, da so odnosi v šolah dobri, zato jih učitelji niso prepoznali kot 

stresor. To je spodbuden podatek. 

Da bi ugotovili, kateri dejavnik stresa je za učitelje najbolj močan, pogost in pomemben (RV2, 

RV3, RV4), moramo pogledati višino ocen posameznih stresorjev, ki sestavljajo posamezne 

faktorje.  

 

1. VEDENJE IN MOTIVIRANOST UČENCEV 

MOČ 

Stresogeni faktor vedenje in motiviranost učencev so učitelji povprečno ocenili z oceno M = 

3,81, kar pomeni drugi najmočnejši faktor. Od stresorjev, ki spadajo v ta stresogeni faktor, jih 

najmočneje obremenjuje nasilje med učenci, sledi mu agresivnost učencev, neprimeren odnos 

učencev do učitelja, motenje pouka, učenčeve grožnje učitelju, neupoštevanje učiteljevih 

navodil, nemotiviranost učencev, neizpolnjevanje šolskih obveznosti, nazadnje pa slabe 

delovne navade učencev.  

»Pojav me zelo vznemirja« (ocena 5 na Likertovi lestvici) je bil najpogosteje izbran odgovor 

pri stresorjih agresivnost učencev, nasilje med učenci, neprimeren odnos učencev do učitelja, 

učenčeve grožnje učitelju. Za stresorja učenci ne upoštevajo navodil in motenje pouka so 

učitelji največkrat izbrali, da jih vznemirja (ocena 4), za stresorje učenčevo ne izpolnjevanje 

šolskih obveznosti, slabe delovne navade učencev ter nemotiviranost učencev, pa so največkrat 

označili, da jih srednje vznemirja (ocena 3).  
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Tabela 22: Razvrstitev stresorjev v skupini vedenje in motiviranost učencev po moči 

Stresor M SD Mo 

Nasilje med učenci 4,24 0,99 5 

Agresivnost učencev 4,21 0,94 5 

Neprimeren odnos učencev do učitelja 

(predrznost, kljubovanje ipd.) 

4,12 1,09 5 

Motenje pouka 3,92 0,69 4 

Učenčeve grožnje učitelju 3,91 1,36 5 

Učenci ne upoštevajo učiteljevih navodil 3,79 0,96 4 

Nemotiviranost učencev 3,41 0,99 3 

Učenci ne izpolnjujejo šolskih obveznosti 3,38 1,00 3 

Slabe delovne navade učencev 3,29 0,97 3 

Skupna ocena faktorja 3,81 0,69 / 

 

POGOSTOST 

V povprečju učitelji ocenjujejo, da se pri svojem delu s faktorjem vedenje in motiviranost 

učencev v povprečju srečujejo občasno (M = 3,20). Najpogosteje se srečujejo s stresorjem 

motenje pouka, po pogostosti sledi učenčevo neupoštevanje učiteljevih pravil, slabe delovne 

navade učencev, učenčevo neizpolnjevanje šolskih obveznosti, nemotiviranost učencev, 

agresivnost učencev, neprimeren odnos učencev do učitelja (predrznost, kljubovanje ipd.), 

nasilje med učenci, najmanj pogosto pa se učitelji srečujejo z učenčevo grožnjo učitelju. 

 

Tabela 23: Razvrstitev stresorjev v faktorju vedenje in motiviranost učencev po pogostosti 

Stresor M SD Mo 

Motenje pouka 3,85 1,09 5 

Učenci ne upoštevajo učiteljevih navodil 3,67 1,12 5 

Slabe delovne navade učencev 3,59 1,00 3 

Učenci ne izpolnjujejo šolskih obveznosti 3,54 1,12 4 

Nemotiviranost učencev 3,12 1,07 3 

Agresivnost učencev 3,09 1,08 3 

Neprimeren odnos učencev do učitelja 

(predrznost, kljubovanje ipd.) 

3,08 1,19 2 

Nasilje med učenci 3,03 1,07 2 

Učenčeve grožnje učitelju 1,84 1,09 1 

Skupna ocena faktorja 3,20 0,75 / 

 

KOMBINIRANA OCENA  

Za učitelje je pri faktorju vedenje in motiviranost učencev najpomembnejši stresor motenje 

pouka, sledi mu neupoštevanje navodil, agresivnost učencev, nasilje med učenci, neprimeren 

odnos učencev do učitelja, učenčevo neizpolnjevanje šolskih obveznosti, slabe delovne navade 

učencev, nemotiviranost učencev, na zadnjem mestu pa so učenčeve grožnje učitelju. Motenje 

pouka ima zelo visoko povprečno oceno (M = 4,10), kar v besedni obliki pomeni, da učitelji ta 

stresor doživljajo kot pomemben oz. zelo pomemben.  
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Tabela 24: Razvrstitev stresorjev v faktorju vedenje in motiviranost učencev po 

pomembnosti 

Stresor M SD Mo 

Motenje pouka 4,10 0,91 4 

Učenci ne upoštevajo učiteljevih navodil 3,95 0,89 4 

Agresivnost učencev 3,86 0,81 4 

Nasilje med učenci 3,82 0,80 4 

Neprimeren odnos učencev do učitelja 

(predrznost, kljubovanje ipd.) 

3,81 0,97 4 

Učenci ne izpolnjujejo šolskih obveznosti 3,68 0,87 4 

Slabe delovne navade učencev 3,66 0,81 4 

Nemotiviranost učencev 3,46 0,91 4 

Učenčeve grožnje učitelju 2,97 0,98 3 

Skupna ocena faktorja 3,70 0,67 / 

 

Za lažjo primerjavo stresorjev, ki sestavljajo faktor vedenje in motiviranost učencev, 

predstavljamo podatke v grafu 6. 

 
Graf 6: Povprečne ocene moči, pogostosti in pomembnosti posameznih stresorjev v 

faktorju vedenje in motiviranost učencev 
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2. ODNOSI IN VEDENJE STARŠEV 

MOČ  

Moč faktorja odnosi in vedenje staršev so učitelji povprečno ocenili z M = 3,94. Najmočneje 

doživljajo stresor vmešavanje staršev v strokovno delo učitelja, sledijo mu razgovor s 

»težavnimi starši«, konflikti s starši, agresivnost staršev do učitelja, preveč pravic staršev v 

zvezi s šolo, obtoževanje s strani staršev za težave otroka učitelja, nerealna pričakovanja staršev 

do učitelja in šole, nerealna pričakovanja staršev do svojega otroka, nazadnje pa nezanimanje 

staršev za otrokovo delo v šoli.  

 

Tabela 25: Razvrstitev stresorjev v faktorju odnosi in vedenje staršev po moči 

Stresor M SD Mo 

Vmešavanje staršev v učiteljevo strokovno delo 4,23 1,09 5 

Razgovor s »težavnimi« starši 4,20 1,02 5 

Konflikti s starši 4,18 1,21 5 

Agresivnost staršev do učitelja 4,01 1,31 5 

Starši imajo preveč pravic v zvezi s šolo 4,00 1,05 5 

Starši za težave svojega otroka krivijo učitelja 3,97 1,07 5 

Nerealna (previsoka) pričakovanja staršev do učitelja in šole 3,80 1,05 4 

Nerealna (previsoka) pričakovanja staršev do svojega otroka 3,57 1,05 4 

Nezanimanje staršev za otrokovo delo v šoli 3,49 1,05 3 

Skupna ocena faktorja 3,94 0,78 / 

 

POGOSTOST 

Učitelji so faktor odnosi in vedenje staršev na 5-stopenjski lestvici pogostosti srečevanja z njim 

v povprečju ocenili z M = 2,81. Najbolj pogosto se od stresorjev, ki so v povezavi z odnosi in 

vedenjem staršev, srečujejo z nerealnimi (previsokimi) pričakovanji staršev do svojega otroka, 

blizu je stresor starši imajo preveč pravic v zvezi s šolo, za njim pa stresor nerealna (previsoka) 

pričakovanja staršev do učitelja in šole, razgovor s »težavnimi« starši, nezanimanje staršev za 

otrokovo delo v šoli, vmešavanje staršev v učiteljevo strokovno delo, starši za težave svojega 

otroka krivijo učitelja, konflikti s starši, najmanj pogosto pa se srečujejo z agresivnostjo staršev 

do učitelja. 

 

Tabela 26: Razvrstitev stresorjev v faktorju odnosi in vedenje staršev po pogostosti 

Stresor M SD Mo 

Nerealna (previsoka) pričakovanja staršev do svojega otroka 3,15 1,13 3 

Starši imajo preveč pravic v zvezi s šolo 3,14 1,26 2 

Nerealna (previsoka) pričakovanja staršev do učitelja in šole 3,06 1,15 3 

Razgovor s »težavnimi« starši 3,00 1,13 3 

Nezanimanje staršev za otrokovo delo v šoli 2,91 1,03 3 

Vmešavanje staršev v učiteljevo strokovno delo 2,83 1,19 2 

Starši za težave svojega otroka krivijo učitelja 2,75 1,14 2 

Konflikti s starši 2,49 1,15 2 

Agresivnost staršev do učitelja 1,92 1,13 1 

Skupna ocena faktorja 2,81 0,82 / 
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KOMBINIRANA OCENA 

Za učitelje je pri faktorju odnos in vedenje staršev najpomembnejši stresor razgovor s 

»težavnimi« starši, sledijo pa stresorji: starši imajo preveč pravic v zvezi s šolo, starši se 

vmešavajo v strokovno delo učitelja, starši imajo nerealna pričakovanja do učitelja in šole ter 

do svojega otroka, starši za težave svojega otroka krivijo učitelja, konflikti s starši, nezanimanje 

staršev za otrokovo delo v šoli, najmanj pomemben stresor v tem sklopu pa je agresivnost 

staršev do učitelja. 

 

Tabela 27: Razvrstitev stresorjev v faktorju odnosi in vedenje staršev po pomembnosti 

Stresor M SD Mo 

Razgovor s »težavnimi« starši 3,79 0,91 4 

Starši imajo preveč pravic v zvezi s šolo 3,78 0,98 4 

Vmešavanje staršev v učiteljevo strokovno delo 3,70 0,89 4 

Nerealna (previsoka) pričakovanja staršev do učitelja in šole 3,63 0,97 4 

Nerealna (previsoka) pričakovanja staršev do svojega otroka 3,56 0,90 4 

Starši za težave svojega otroka krivijo učitelja 3,54 0,98 4 

Konflikti s starši 3,50 1,00 4 

Nezanimanje staršev za otrokovo delo v šoli 3,41 0,93 3 

Agresivnost staršev do učitelja 3,06 1,00 3 

Skupna ocena faktorja 3,53 0,70 / 

 

Za lažjo primerjavo stresorjev, ki sestavljajo faktor odnosi in vedenje staršev, predstavljamo 

podatke v grafu 7. 
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Graf 7: Povprečne ocene moči, pogostosti in pomembnosti posameznih stresorjev v 

faktorju odnos in vedenje staršev 

 

3. ODNOSI S SODELAVCI 

MOČ 

Faktor odnosi s sodelavci so učitelji ocenili s povprečno oceno M = 3,34. Najvišje so učitelji v 

tem faktorju ocenili nezaupanje med učitelji, nato pa sledijo hladen odnos drugih učiteljev, 

pomanjkanje njihove podpore in nazadnje tekmovalnost med učitelji. 

 

Tabela 28: Razvrstitev stresorjev v faktorju odnosi s sodelavci po moči 

Stresor M SD Mo 

Nezaupanje med učitelji 3,6 1,14 4 

Hladen, neoseben odnos drugih učiteljev 3,45 1,19 4 

Pomanjkanje podpore drugih učiteljev 3,27 1,22 3 

Tekmovalnost med učitelji 3,04 1,22 3 

Skupna cena faktorja 3,34 1,04 / 
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POGOSTOST 

Učitelji so faktor odnosi s sodelavci v povprečju ocenili z M = 2,37. Najpogosteje se od 

stresorjev, ki spadajo med faktor odnosi s sodelavci, učitelji srečujejo z nezaupanjem med 

učitelji, sledijo pomanjkanje podpore drugih učiteljev ter tekmovalnost med učitelji, najmanj 

pogosto pa se srečujejo s hladnim, neosebnim odnosom drugih učiteljev. 

 

Tabela 29: Razvrstitev stresorjev v faktorju odnosi s sodelavci po pogostosti 

Stresor M SD Mo 

Nezaupanje med učitelji 2,44 1,18 2 

Pomanjkanje podpore drugih učiteljev 2,37 1,18 2 

Tekmovalnost med učitelji 2,36 1,20 2 

Hladen, neoseben odnos drugih učiteljev 2,30 1,17 2 

Skupna ocena faktorja 2,37 1,06 / 

 

KOMBINIRANA OCENA 

Najpomembnejši stresor v faktorju odnosi s sodelavci je učiteljem nezaupanje med učitelji, 

sledi hladen, neoseben odnos drugih učiteljev, pomanjkanje podpore drugih učiteljev, najnižje 

pa se nahaja tekmovalnost med učitelji. 

 

Tabela 30: Razvrstitev stresorjev v faktorju odnosi s sodelavci po pomembnosti 

Stresor M SD Mo 

Nezaupanje med učitelji 3,18 0,99 3 

Hladen, neoseben odnos drugih učiteljev 3,00 1,03 3 

Pomanjkanje podpore drugih učiteljev 2,97 1,05 3 

Tekmovalnost med učitelji 2,82 1,06 2 

Skupna ocena faktorja 3,11 0,95 / 

 

Za lažjo primerjavo stresorjev, ki sestavljajo faktor odnosi s sodelavci predstavljamo podatke 

v grafu 8. 
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Graf 8: Povprečna ocena moči, pogostosti in pomembnosti posameznih stresorjev v 

faktorju odnos s sodelavci 

 

4. ODNOSI IN VEDENJE VODSTVA 

MOČ 

Učitelji so faktor odnosi in vodenje vodstva ocenili s povprečno oceno M = 3,30. Najvišje so v 

tem faktorju ocenili stresor pomanjkanje podpore ravnatelja, sledita mu enako ocenjena 

stresorja slaba komunikacija z vodstvom šole ter nerealna pričakovanja vodstva do učiteljev, 

nato pa sledita še stresorja, da vodstvo ne upošteva pobud in predlogov učiteljev ter vmešavanje 

vodstva šole v strokovno delo v razredu. 

 

Tabela 31: Razvrstitev stresorjev v faktorju odnosi in vedenje vodstva po moči 

Stresor M SD Mo 

Pomanjkanje podpore ravnatelja 3,65 1,23 4 

Slaba komunikacija z vodstvom šole 3,37 1,32 3 

Nerealna (previsoka) pričakovanja vodstva šole do učiteljev 3,37 1,24 3 

Vodstvo šole ne upošteva pobud in predlogov učiteljev 3,34 1,23 3 

Vmešavanje vodstva šole v učiteljevo strokovno delo v razredu 3,30 1,28 3 

Skupna ocena faktorja 3,41 1,11 / 

 

POGOSTOST 

Učitelji so pogostost srečevanja s faktorjem odnosi in vedenje vodstva, v povprečju ocenili z M 

= 2,29. Najpogosteje se od teh stresorjev srečujejo s pomanjkanjem podpore ravnatelja, nato 

sledi vodstvo šole ne upošteva pobud in predlogov učiteljev, nerealna (previsoka) pričakovanja 

vodstva šole do učiteljev, slaba komunikacija z vodstvom šole, najmanj pogosto pa se srečujejo 

z vmešavanjem vodstva šole v učiteljevo strokovno delo v razredu. 

 

Tabela 32: Razvrstitev stresorjev v faktorju odnosi in vedenje vodstva po pogostosti 
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Stresor M SD Mo 

Pomanjkanje podpore ravnatelja 2,41 1,30 1 

Vodstvo šole ne upošteva pobud in predlogov učiteljev 2,38 1,24 1 

Nerealna (previsoka) pričakovanja vodstva šole do učiteljev 2,37 1,25 2 

Slaba komunikacija z vodstvom šole 2,33 1,31 1 

Vmešavanje vodstva šole v učiteljevo strokovno delo v razredu 1,98 1,14 1 

Skupna ocena faktorja 2,29 1,11 / 

 

KOMBINIRANA OCENA 

Učitelji so ocenili, da je znotraj faktorja odnosi in vedenje vodstva najbolj pomemben stresor 

pomanjkanje podpore ravnatelja, nerealna pričakovanja vodstva do učiteljev, neupoštevanje 

vodstva glede pobud in predlogov učitelja, slaba komunikacija z vodstvom šole ter zadnje 

vmešavanje vodstva v strokovno delo učitelja. 

 

Tabela 33: Razvrstitev stresorjev v faktorju odnosi in vedenje vodstva po pomembnosti 

Stresor M SD Mo 

Pomanjkanje podpore ravnatelja 3,14 1,17 3 

Nerealna (previsoka) pričakovanja vodstva šole do učiteljev 3,03 1,11 3 

Vodstvo šole ne upošteva pobud in predlogov učiteljev 2,97 1,10 3 

Slaba komunikacija z vodstvom šole 2,95 1,18 3 

Vmešavanje vodstva šole v učiteljevo strokovno delo v razredu 2,74 1,07 2 

Skupna ocena faktorja 2,96 1,07 / 

 

Za lažjo primerjavo stresorjev, ki sestavljajo faktor odnosi in vedenje vodstva predstavljam 

podatke v grafu 9. 
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Graf 9: Povprečne ocene moči, pogostosti in pomembnosti posameznih stresorjev v 

faktorju odnosi in vedenje vodstva 

5. ŠOLSKI SISTEM 

MOČ 

Moč faktorja šolski sistem so učitelji povprečno ocenili z M = 3,57. Kot najbolj stresen se 

učiteljem zdi stresor učiteljski poklic je v družbi premalo cenjen, sledijo pa mu pomanjkanje 

ustreznega ugleda oz. avtoritete, šolska pravila dopuščajo staršem in učencem preveč pravic, 

nerealne zahteve šolskega inšpektorata, premajhna plača, pomanjkanje podpore strokovnih 

ustanov, premalo avtonomije pri delu ter skromne finance šole. 

Tabela 34: Razvrstitev stresorjev v faktorju šolski sistem po moči 

Stresor M SD Mo 

Učiteljski poklic je v družbi premalo cenjen 4,00 1,14 4 

Učitelj nima ustreznega ugleda oz. avtoritete 3,70 1,20 4 

Šolska pravila učencem in staršem dopuščajo preveč pravic 3,67 1,15 4 

Nerealne zahteve šolskega inšpektorja 3,54 1,26 4 

Učiteljski poklic je premalo plačan 3,53 1,17 4 

Pomanjkanje podpore strokovnih ustanov (ZRSŠ, ministrstva ...) 3,47 1,32 3 

Učitelj je premalo avtonomen pri svojem delu 3,40 1,17 4 

Skromne finance šole 3,21 1,23 3 

Skupna ocena faktorja 3,57 0,87 / 

 

POGOSTOST 

Učitelji so pogostost srečevanja s faktorjem šolski sistem v povprečju ocenili z M = 3,26. 

Najpogosteje se od teh stresorjev srečujejo s stališči, da je učiteljski poklic v družbi premalo 

3
,6

5

3
,3

4

3
,3

7

3
,3

7

3
,3

2
,4

1

2
,3

8

2
,3

3

2
,3

7

1
,9

8

3
,1

4

2
,9

7

2
,9

5

3
,0

3

2
,7

4

1

2

3

4

5

Pomanjkanje

podpore ravnatelja

Vodstvo šole ne

upošteva pobud in

predlogov učiteljev

Slaba

komunikacija z

vodstvom šole

Nerealna

(previsoka)

pričakovanja

vodstva šole do

učiteljev

Vmešavanje

vodstva šole v

učiteljevo

strokovno delo v

razredu

Ocena moči stresorja

Ocena pogostosti

stresorja

Ocena pomembnosti

stresorja

(kombinirana ocena)



83 

 

cenjen, da je učiteljski poklic premalo plačan, da čutijo pomanjkanje podpore strokovnih 

ustanov (ZRSŠ, ministrstva ...),  da šolska pravila učencem in staršem dopuščajo preveč pravic, 

da učitelj nima ustreznega ugleda oz. avtoritete, da imajo šole skromne finance, nerealne 

zahteve šolskega inšpektorja, najmanj pogosto pa se srečujejo s premalo avtonomnosti pri 

svojem delu. 

 

Tabela 35: Razvrstitev stresorjev v faktorju šolski sistem po pogostosti 

Stresor M SD Mo 

Učiteljski poklic je v družbi premalo cenjen 4,13 1,04 5 

Učiteljski poklic je premalo plačan 3,74 1,09 5 

Pomanjkanje podpore strokovnih ustanov (ZRSŠ, ministrstva ...) 3,53 1,38 5 

Šolska pravila učencem in staršem dopuščajo preveč pravic 3,32 1,24 3 

Učitelj nima ustreznega ugleda oz. avtoritete 3,12 1,31 3 

Skromne finance šole 3,07 1,35 3 

Nerealne zahteve šolskega inšpektorja 2,59 1,48 1 

Učitelj je premalo avtonomen pri svojem delu 2,55 1,19 3 

Skupna ocena faktorja 3,26 0,85 / 

 

KOMBINIRANA OCENA 

Učitelji so v tem faktorji po pomembnosti najvišje uvrstili stresor prenizko cenjenost poklica v 

družbi, sledi stresor, da je učiteljski poklic premalo plačan, da šolska pravila učencem in 

staršem dopuščajo preveč pravic, da nimajo podpore strokovnih ustanov (ZRSŠ, ministrstva 

…), da nimajo ustreznega ugleda oz. avtoritete, skromne finance šole, nerealne zahteve 

šolskega inšpektorja, na zadnjem mestu pa je stresor, da je učitelj premalo avtonomen pri 

svojem delu. 

Tabela 36: Razvrstitev stresorjev v faktorju šolski sistem po pomembnosti 

Stresor M SD Mo 

Učiteljski poklic je v družbi premalo cenjen 4,22 0,93 5 

Učiteljski poklic je premalo plačan 3,77 0,99 4 

Šolska pravila učencem in staršem dopuščajo preveč pravic 3,67 1,06 4 

Pomanjkanje podpore strokovnih ustanov (ZRSŠ, ministrstva ...) 3,62 1,25 5 

Učitelj nima ustreznega ugleda oz. avtoritete 3,58 1,14 4 

Skromne finance šole 3,27 1,17 3 

Nerealne zahteve šolskega inšpektorja 3,15 1,19 2 

Učitelj je premalo avtonomen pri svojem delu 3,12 1,07 3 

Skupna ocena faktorja 3,63 0,82 / 

 

Za lažjo primerjavo stresorjev, ki sestavljajo faktor šolski sistem, predstavljamo podatke v grafu 

10. 
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Graf 10: Povprečne ocene moči, pogostosti in pomembnosti posameznih stresorjev v 

faktorju šolski sistem 

 

6. EKOLOŠKI POGOJI IN OPREMLJENOST ŠOLE 

MOČ 

Moč faktorja ekološki pogoji in opremljenost šole so učitelji ocenili s povprečno oceno M = 

2,93. Najbolj jih znotraj tega faktorja obremenjujejo pomanjkanje prostorov za učitelje, sledijo 

pa mu pomanjkanje didaktičnih pripomočkov, slabi klimatski pogoji v šolskih prostorih, 

neprimerne šolske učilnice, prostorsko utesnjena zbornica in neprimeren šolski okoliš. 
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Tabela 37: Razvrstitev stresorjev v faktorju ekološki pogoji in opremljenost šole po moči 

Stresor M SD Mo 

Učitelji nimajo svojega prostora (kabinetov) 3,28 1,37 3 

Pomanjkanje didaktičnih pripomočkov 3,12 1,20 3 

Slabi klimatski pogoji v šolskih prostorih 2,90 1,26 3 

Neprimerne šolske učilnice 2,89 1,26 3 

Prostorsko utesnjena zbornica (npr. učitelj nima svoje mize ...) 2,88 1,37 3 

Neprimeren (moteč) šolski okoliš 2,50 1,23 3 

Skupna ocena faktorja 2,93 1,02 / 

 

POGOSTOST 

Učitelji so pogostost srečevanja s faktorjem ekološki pogoji in opremljenost šole v povprečju 

ocenili z M = 2,66. Najpogosteje se v sklopu tega faktorja srečujejo s stresorjem, da nimajo 

svojega prostora (kabinetov), s pomanjkanjem didaktičnih pripomočkov, prostorsko 

utesnjenostjo zbornice (npr. učitelj nima svoje mize ...), slabimi klimatski pogoji v šolskih 

prostorih, z neprimernimi šolskimi učilnicami, najmanj pogostokrat pa se srečujejo z 

neprimernim (motečim) šolskim okolišem. Zanimiv je podatek, da se samo pri stresorju učitelji 

nimajo svojega prostora pojavi ocena 5, največkrat pa je izbrana ocena 1 (s pojavom se še nisem 

srečal/a). 

 

Tabela 38: Razvrstitev stresorjev v faktorju ekološki pogoji in opremljenost šole po 

pogostosti 

Stresor M SD Mo 

Učitelji nimajo svojega prostora (kabinetov) 3,34 1,55 5 

Pomanjkanje didaktičnih pripomočkov 3,00 1,31 3 

Prostorsko utesnjena zbornica (npr. učitelj nima svoje mize ...) 2,72 1,54 1 

Slabi klimatski pogoji v šolskih prostorih 2,64 1,38 1 

Neprimerne šolske učilnice 2,51 1,30 1 

Neprimeren (moteč) šolski okoliš 1,76 1,05 1 

Skupna ocena faktorja 2,66 0,96 / 

 

KOMBINIRANA OCENA 

Učitelji so največjo pomembnost stresorjev v faktorju ekološki pogoji in opremljenost šole dali 

stresorjem, da nimajo svojega prostora (kabinetov), pomanjkanju didaktičnih pripomočkov, 

prostorski utesnjenosti zbornice (npr. učitelj nima svoje mize ...), slabim klimatskim pogojem 

v šolskih prostorih, neprimernim šolskim učilnicam, najmanj pogosto pa se srečujejo z 

neprimernim (motečim) šolskim okolišem. 

 

Tabela 39: Razvrstitev stresorjev v faktorju ekološki pogoji in opremljenost šole po 

pomembnosti 

Stresor M SD Mo 

Učitelji nimajo svojega prostora (kabinetov) 3,45 1,33 4 

Pomanjkanje didaktičnih pripomočkov 3,19 1,13 3 

Prostorsko utesnjena zbornica (npr. učitelj nima svoje mize ...) 2,92 1,29 2 

Slabi klimatski pogoji v šolskih prostorih 2,90 1,25 2 

Neprimerne šolske učilnice 2,83 1,18 2 

Neprimeren (moteč) šolski okoliš 2,23 1,01 2 

Skupna ocena faktorja 2,98 0,95 / 
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Za lažjo primerjavo stresorjev, ki sestavljajo faktor ekološki pogoji in opremljenost šole, 

predstavljamo podatke v grafu 11. 

 
Graf 11: Povprečne ocene moči, pogostosti in pomembnosti posameznih stresorjev v 

faktorju ekološki pogoji in opremljenost šole 

 

7. UČITELJEVA DELOVNA OBREMENJENOST  

MOČ 

Faktor učiteljeva delovna obremenjenost so učitelji ocenili z oceno M = 3,66. Najvišje se znotraj 

tega faktorja nahaja stresor veliko administrativnega dela, sledijo pa mu obsežni delovni načrti, 

obsežno učiteljevo delo, časovni pritiski, zahtevnost učiteljevih nalog, pogoste novosti v 

pedagoškem procesu, organizacija obšolskih dejavnosti, najšibkejše pa ocenjujejo stresor 

priprava na pouk. 
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Tabela 40: Razvrstitev stresorjev v faktorju učiteljeva delovna obremenjenost po moči 

Stresor M SD Mo 

Veliko administrativnega dela 4,21 1,00 5 

Obsežni učni načrti 4,03 1,12 5 

Obseg učiteljevega dela 3,92 1,09 5 

Časovni pritisk 3,74 1,07 4 

Zahtevnost učiteljevih nalog 3,60 1,09 4 

Pogosto uvajanje novosti v pedagoški proces 3,50 1,21 4 

Organizacija obšolskih dejavnosti 3,36 1,16 3 

Priprava na pouk 2,90 1,22 3 

Skupna ocena faktorja 3,66 0,85 / 

 

POGOSTOST 

Učitelji so pogostost srečevanja s faktorjem učiteljeva delovna obremenjenost v povprečju 

ocenili M = 3,72. Najpogosteje se v sklopu tega faktorja srečujejo s stresorjem, povezanim z 

veliko administrativnega dela, obsežnimi učni načrti, obseg učiteljevega dela, zahtevnost 

učiteljevih nalog, časovni pritisk ter pogosto uvajanje novosti v pedagoški proces, najmanj 

pogosto pa se srečujejo s stresorjem organizacija obšolskih dejavnosti in pripravo na pouk. 

 

Tabela 41: Razvrstitev stresorjev v faktorju učiteljeva delovna obremenjenost po 

pogostosti 

Stresor M SD Mo 

Veliko administrativnega dela 4,37 0,96 5 

Obsežni učni načrti 4,07 1,06 5 

Obseg učiteljevega dela 3,97 1,03 5 

Zahtevnost učiteljevih nalog 3,67 1,07 3 

Časovni pritisk 3,61 1,13 4 

Pogosto uvajanje novosti v pedagoški proces 3,38 1,16 3 

Organizacija obšolskih dejavnosti 3,34 1,12 3 

Priprava na pouk 3,34 1,27 3 

Skupna ocena faktorja 3,72 0,73 / 

 

KOMBINIRANA OCENA 

Kot najpomembnejše stresorje v sklopu tega faktorja so učitelji ocenili veliko administrativnega 

dela, obsežni učni načrti, obseg učiteljevega dela, zahtevnost učiteljevih nalog ter časovni 

pritisk, pogosto uvajanje novosti v pedagoški proces, organizacija obšolskih dejavnosti, 

najmanj pomemben pa je stresor priprava na pouk. 
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Tabela 42: Razvrstitev stresorjev v faktorju učiteljeva delovna obremenjenost po 

pomembnosti 

Stresor M SD Mo 

Veliko administrativnega dela 4,40 0,81 5 

Obsežni učni načrti 4,19 0,95 5 

Obseg učiteljevega dela 4,07 0,92 5 

Zahtevnost učiteljevih nalog 3,80 0,98 4 

Časovni pritisk 3,80 0,99 4 

Pogosto uvajanje novosti v pedagoški proces 3,60 1,07 4 

Organizacija obšolskih dejavnosti 3,50 1,01 3 

Priprava na pouk 3,28 1,05 3 

Skupna ocena faktorja 3,92 0,76 / 

 

Za lažjo primerjavo stresorjev, ki sestavljajo faktor učiteljeva delovna obremenjenost, 

predstavljamo podatke v grafu 12. 

 

 
Graf 12: Povprečne ocene moči, pogostosti in pomembnosti posameznih stresorjev v 

faktorju učiteljeva delovna obremenjenost 

 

POVZETEK GLAVNIH SPOZNANJ ANALIZE FAKTORJEV 

Faktor vedenje in motiviranost učencev veliko avtorjev navaja kot enega najbolj pomembnih 

za učitelje (Dunham, 1992; Kyriacou, 2011; Slivar, 2011), to pa zato, ker neprimerno vedenje 

učenca vpliva na samozavest in gotovost učitelja, saj je nepredvidljivo; po navadi se učitelji 

začetniki s takšnim vedenjem soočijo prvič, nimajo izkušenj in se nanj težko pripravijo, tudi 

študij jih na to ne pripravi, ne vedo, kako se na takšno vedenje pravilno odzvati, in jim zato to 

predstavlja velik stres. 
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Na prvem mestu po pomembnosti se nahaja motenje pouka, ki je sicer po moči na četrtem 

mestu, po pogostosti pa na prvem. S to ugotovitvijo potrjujemo teoretične ugotovitve, da so 

učitelji bolj obremenjeni z majhnimi stalnimi motečimi dejanji učencev na vsakodnevni ravni 

kot z redkejšimi velikimi (Houghton, Wheldall, Merrett, 1988, v Dunham, 1992). Pri 

kombiniranih ocenah stresorjev vidimo, da so za učitelje bolj pomembni stresorji, ki so 

povezani z odnosom učenca do učitelja in drugih učencev (motenje pouka, ne upoštevanje 

učiteljevih navodil, agresivnost učencev, nasilje med učenci, neprimeren odnos do učitelja) kot 

pa neizpolnjevanje šolskih obveznosti, slabe delovne navade ter nemotiviranost učencev. Izjema 

so učenčeve grožnje učitelju, ki so na zadnjem mestu, saj se s tem stresorjem srečujejo najmanj 

pogosto od vseh naštetih v tem faktorju. Tudi neprimeren odnos učitelja do učencev in učiteljev 

stres, ki ga ta doživlja na drugih področjih dela, vpliva na to, kakšno stopnjo stresa zaznava 

učitelj. Učenci namreč lahko zaznajo učiteljev negativen odnos, ki vpliva na učenčevo 

zaznavanje lastne kompetentnosti, na upad notranje motivacije ter posledično slabše 

učinkovitosti učenja. Vse to lahko privede do negativnega doživljanja šole, kar učenci lahko 

pokažejo tudi z motečim vedenjem, to pa poveča učiteljev stres (Huberman in Vandenberghe, 

1999, v Slivar, 2011). 

Pri faktorju odnosi in vedenje staršev je na prvem mestu po pomembnosti stresor razgovor s 

»težavnimi« starši. Vsi faktorji tega stresa so po moči zelo visoko ocenjeni, po pogostosti pa 

veliko nižje. Kot dokaj pogost stresor ocenjujejo učitelji nerealna (previsoka) pričakovanja 

staršev do svojega otroka. B. B. Youngs (2001) trdi, da se starši danes manj zanimajo za otroka 

in njegovo delo v šoli kot nekoč, poleg tega pa so zahtevni in nejevoljni. S. Vuković (2011) 

dodaja, da lahko učitelji pretirano sodelovanje s starši doživljajo tudi kot poseg v njihove 

pravice. Stresorja vmešavanje staršev v učiteljevo strokovno delo ter stresor starši imajo preveč 

pravic v zvezi s šolo sta v naši raziskavi pri pomembnosti na drugem in tretjem mestu, kar 

potrjuje pomembnost tega področja kot izvora učiteljevega stresa. Delo učitelja je zaradi svoje 

narave družbeno zelo izpostavljeno, stalno je prisoten nadzor, vrednotenje, kritika, o njem pa 

lahko presojajo tako učenci, kot starši, sodelavci kot tudi širša javnost (Konarzewski, 2008, v 

Poraj, 2011; Žarkovič Adlešič, 2011). 

Pri faktorju odnosi s sodelavci so učitelji najvišje po pomembnosti, moči in pogostosti ocenili 

isti stresor: nezaupanje med učitelji. V teoriji zasledimo podatek, da so slabi medsebojni odnosi, 

ki se kažejo v nezaupanju med učitelji, že tudi posledica stresa, ne samo stresor, kot so ga 

ocenjevali učitelji v raziskavi (Quick in Quick, 1984 v Čabraja, 2001). Najnižje po 

pomembnosti pri tem faktorju zaznavajo tekmovalnost med učitelji.  

Kot pri prejšnjem faktorju je tudi pri odnosih in vedenju vodstva zanimivo, da je za učitelje 

najpomembnejši, najpogostejši in najmočnejši stresor, ki ga doživljajo, pomanjkanje podpore 

ravnatelja. Rezultat ne pomeni le, da si učitelji pri svojem delu želijo več podpore s strani 

ravnatelja, temveč tudi, da je pomanjkanje podpore vodstva zanje pomemben, pogost izvor 

stresa. Učitelji so si podobni v oceni pogostosti in moči stresorja vmešavanje vodstva šole v 

učiteljevo strokovno delo v razredu, ki ga ocenjujejo kot najmanj pomembnega. To lahko 

pomeni, da imajo učitelji razmeroma veliko strokovno avtonomijo pri svojem delu. 

Zanimiva je ugotovitev pri stresogenem faktorju šolski sistem, da sta na prvem mestu cenjenost 

poklica učitelja v družbi ter (pre)nizka plača učitelja. Dobljene rezultate lahko povežemo s 

stavko zaposlenih v VIZ meseca februarja 2018, ko so učitelji zahtevali predvsem povišanje 

plač, dodatek za razredništvo in obseg dela ter regres (Navodila za izvajanje stavke 14. 3. 2018, 

2018). Rezultati se torej skladajo z zahtevami stavkovnega odbora SVIZ, ki zahtevajo višanje 

plačnih razredov. Mogoče pa je tudi, da je prav poudarjanje in prisotnost teme v času, ko je 

raziskava potekala, lahko vodilo do tako visokih rezultatov omenjenih stresorjev. Če natančneje 

pogledamo ocene moči in pogostosti stresorjev, vidimo, da je prav pogostost tega stresorja 

vzrok za tako visoko mesto po pomembnosti, saj se nahaja že na drugem mestu, v razvrstitvi 
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glede na moč pa šele na petem. Nižji rang moči tega stresorja je mogoče povezan s tem, da 

imajo učitelji sicer dobre plače – po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je 

povprečna bruto plača učitelja za leto 2017 znašala 1.734,90 EUR (SURS, 2018a), kar je višje 

od slovenskega povprečja, ki je 1.654,00 EUR (SURS, 2018b).  

Na zadnjem mestu po pomembnosti pri tem faktorju je stresor učitelj je premalo avtonomen pri 

svojem delu. Pomembnost avtonomije in samoodločanja poudarjajo tudi nekateri avtorji (npr. 

Poraj 2011; Troman in Woods, 2001). Rutar (2011) pa izpostavlja raziskave, da naj bi večja 

avtonomnost na delovnem mestu pomenila manjšo obremenjenost s stresom. 

Pri stresogenem faktorju ekološki pogoji in opremljenost šole, učitelji tako po moči kot po 

pogostosti na prvi dve mesti postavljajo ista stresorja – učitelji nimajo svojega prostora ter 

pomanjkanje didaktičnih pripomočkov. Ocenjujejo ju kot srednje močna ter dokaj pogosta. 

Menimo, da je vzrok za podobnost razvrstitve tudi v tem, da sta stresorja med seboj povezana. 

Biti učitelj je poklic, ki, zahteva veliko nazornih ponazoritev, uporabo raznovrstnih didaktičnih 

pripomočkov za čim bolj razgibano in zanimivo učenje ter različne učne potrebe učencev, 

hranjenje materialov, izdelkov učencev. Šolsko učilnico, ki jo ima veliko učiteljev razrednega 

pouka za svoj kabinet, učitelji poleg izvajanja obveznega pouka uporabljajo tudi za to, da v njej 

po koncu pouka popravljajo naloge, načrtujejo priprave, vodijo individualne ure z učenci 

(dodatne ali dopolnilne ure), opravljajo razgovore z učenci ter starši, v omarah shranjujejo 

material. A največkrat so po pouku te učilnice zasedene z oddelki podaljšanega bivanja ali 

krožki, prav tako so zbornice po oceni učiteljev neprimerne za delo. Zato učitelji v šoli nimajo 

primernega okolja za delo, kar rešujejo s tem, da delo nosijo domov. Tak način spopadanja s 

stresom je po teoretičnih spoznanjih neustrezen (Powell, 1999), saj so to neustrezne in 

kratkoročne strategije spopadanja s stresom, ki stresa ne rešujejo, ampak ga dolgoročno celo 

povečujejo.  

Pri faktorju učiteljeva delovna obremenjenost učitelji stresorja veliko administrativnega dela 

ter obsežni učni načrti ocenjujejo kot zelo močna ter pri njihovem delu tudi zelo pogosta. Vse 

ostale stresorje (zahtevnost učiteljevih nalog, časovni pritisk, pogosto uvajanje novosti v 

pedagoški proces, organizacija obšolskih dejavnosti) ocenjujejo nekoliko nižje, a še vedno so 

zanje močni ter se z njimi tudi dokaj pogosto srečujejo. Nekoliko izstopa samo priprava na 

pouk, ki učitelje komaj zaznavno vznemirja, a se z njo vseeno srečujejo dokaj pogosto. Pri 

razumevanju tega faktorja se ne smemo omejevati samo na kvantitativne obremenitve (veliko 

administrativnega dela, obsežni učni načrti, organizacija obšolskih dejavnosti, priprava na 

pouk), ampak tudi kvalitativne obremenitve učiteljev (povečevanje zahtevnosti učiteljevih 

nalog, pogosto uvajanje novosti v pedagoški proces). Poseben pomen ima še časovni pritisk, ki 

spremlja delo učitelja in stopnjuje vse prej naštete stresorje. 
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V grafu 13 prikazujemo vse stresorje, razporejene po pomembnosti. 

 
Graf 13: Razvrstitev stresorjev od najvišje do najnižje povprečne ocene glede na 

pomembnost za učitelje (kombinirana ocena stresorjev) 
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Ugotovimo lahko, da ima od vseh stresorjev najvišjo kombinirano oceno veliko 

administrativnega dela (M = 4,4), sledi mu stresor učiteljski poklic je v družbi premalo cenjen 

(M = 4,22), stresor obsežni učni načrti (M = 4,19) je na tretjem mestu, motenje pouka (M =4,10) 

na četrtem ter obseg učiteljevega dela (M = 4,07) na petem mestu. Vsi ti stresorji imajo 

povprečno oceno večjo od 4, kar predstavlja zelo pomemben stresor. 

Najnižjo oceno so učitelji pripisali stresorju neprimeren (moteč) šolski okoliš. Za učitelje je ta 

stresor komaj zaznavno pomemben stresor, vsi ostali stresorji imajo povprečno oceno višjo in 

so za učitelja že srednje pomembni. Ugotovitve prvega in drugega najpomembnejšega stresorja 

se skladajo z raziskavo K. Depolli Steiner (2010), na tretjem mestu pa se v njeni raziskavi 

nahaja več različnih stresorjev z isto povprečno oceno: obseg učiteljevega dela, učiteljski poklic 

je premalo plačan, učenčevo motenje pouka, slabe delovne navade učencev ter nasilje med 

učenci. Iz tega vidimo, da je v njeni raziskavi na višjih mestih več stresorjev, povezanih z 

vedenjem učencev. Kot najmanj pomemben stresor so učitelji v avtoričini raziskavi ocenili 

vmešavanje vodstva v učiteljevo strokovno delo v razredu, blizu še agresivnost staršev do 

učitelja ter učenčeve grožnje učitelju. Zanimivo je, da sta oba stresorja v naši raziskavi precej 

višje – za enajst oz. osem mest in oba prestavljata učitelju srednje pomemben stresor. 

Po oceni moči stresorjev je v naši raziskavi najvišje uvrščen stresor nasilje med učenci, najnižje 

pa neprimeren (moteč) šolski okoliš. Po oceni učiteljev o pogostosti srečevanja s posameznimi 

stresorji je najvišje ocenjen stresor veliko administrativnega dela, najnižje pa stresor 

neprimeren (moteč) šolski okoliš.  

K. Depolli Steiner (2010) je v raziskavi kot najmočnejši stresor, ki ga doživljajo učitelji, prav 

tako ugotovila nasilje med učenci, najnižje pa so učitelji poleg stresorja neprimeren (moteč) 

šolski okoliš ocenili stresor priprava na pouk. Kot najpogostejši stresor za učitelje v avtoričini 

raziskavi se je izkazal isti stresor kot v naši raziskavi, med najmanj pogoste pa so se uvrstili 

trije z enako povprečno oceno: agresivnost staršev do učitelja, učenčeve grožnje učitelju ter 

vmešavanje vodstva v učiteljevo delo. Vsi ti stresorji so tudi pri naši raziskavi na zadnjih mestih 

(glej prilogo 3). 

Prav v oceni pomembnosti stresorja nasilje med učenci so si v naši raziskavi najbolj enotni (SD 

= 0,8), sledita stresorja veliko administrativnega dela ter slabe delovne navade učencev. 

Največje razlike (SD = 1,33) so se pojavile v oceni stresorja učitelji nimajo svojega prostora 

(kabineta), ki je po pomembnosti uvrščen nekje na sredino vseh stresorjev, ter slabi klimatski 

pogoji v šolskih prostorih oz. prostorsko utesnjena zbornica (npr. učitelj nima svoje mize …) 

(priloga 4). Opazimo lahko, da so si učitelji manj enotni pri stresorjih, ki se nanašajo na 

materialno okolje in nanje učitelj nima nobenega vpliva (npr. velikost šole in prostorov), 

povezani pa so s specifičnimi omejitvami posameznih šol, saj imajo nekatere šole na voljo 

dovolj prostorov za vse učitelje, nekatere pa ne.  

Najbolj enotni pri ocenah pomembnosti stresogenih faktorjev so si v oceni vedenja in 

motiviranosti učencev, najmanj pa pri odnosih in vedenju vodstva, kar si lahko razlagamo s tem, 

da je vodstvo (ravnatelj, podravnatelj, tajništvo, vodja aktiva) in sistem vodenja tako kot okolje, 

v katerem se šola nahaja, zelo specifična lastnost vsake šole posebej, kar pomeni, da na neki 

šoli deluje kot močan in pogost stresor, nekje pa celo stres preprečuje. 

Učitelji so v raziskavi ocenili, da jih najbolj obremenjuje veliko administrativnega dela, 

podobno pa tudi obsežni učni načrti ter velik obseg učiteljevega dela. 

Učiteljem bi pri zmanjšanju stresa torej najbolj pomagalo, če bi imeli manj administrativnega 

dela, imeli manjši obseg dela ter njihovo delo ne bi omejevali tako obsežni učni načrti. Na 

ukrepe glede teh stresorjev lahko vpliva politika s spremembami pravilnikov in zakonov glede 



93 

 

izpolnjevanja šolske dokumentacije in poročil dejavnosti. Učiteljem bi veliko pomenilo tudi to, 

da bi bil njihov poklic v družbi bolj cenjen in priznan. Mediji so tisti, ki najmočneje oblikujejo 

javno mnenje, zato bi v zvezi s tem stresorjem lahko največ pripomogli s korektnim poročanjem 

o delu učiteljev in z zadostnim spoštovanjem do dela učiteljev. Seveda so pomembni tudi tisti, 

ki zastopajo učitelje oz. tisti posamezniki, ki kot učitelji nastopajo v javnosti (SVIZ in ostali 

predstavniki, ki delujejo v medijih), in se morajo zavedati, da s svojimi dejanji vplivajo na javno 

mnenje o poklicu učitelja. Vsekakor pa se mora vsak učitelj posebej zavedati, da tudi sam vpliva 

na mnenje družbe o poklicu, zato mora svoje delo opravljati strokovno in vestno. Glede na 

ocene pomembnosti stresorjev, bi prav tako k nižjemu stresu med učitelji razrednega pouka 

pripomoglo učinkovito spopadanje z motenjem pouka. Učitelji, ki imajo v razredu učence, ki 

motijo pouk, tega vedno ne priznajo, saj se bojijo, da bodo sodelavci in nadrejeni mislili, da 

učitelji razreda niso zmožni obvladati, ne pripravljajo zanimivih učnih ur in učencev ne znajo 

ustrezno motivirati za delo. Tako zanikanje težav lahko privede do še večje obremenitve s tem 

stresorjem in vpliva na ostale vidike učiteljevega dela, ne samo na izvedbo pouka. Učitelj čuti 

vse manjše navdušenje nad poučevanjem, delom z učenci, na delo prihaja slabe volje, šolskemu 

delu posveča manj časa, saj do dela čuti odpor. Negativen odnos učitelja do učencev povzroča 

poslabšanje odnosa učitelj–učenec, kar vodi v začaran krog. Vodstvo bi lahko v primeru takega 

pojava ukrepalo tako, da bi ponudilo podporo učitelju, organiziralo izobraževanja na temo 

motečega vedenja učencev pri pouku ali učinkovitega motiviranja učencev za učenje ter 

omogočiti možnost pogovora s strokovnjaki. Motenje pouka je kompleksen pojav, ki vpliva na 

učitelja in vse učence v razredu, zato je, kot se je tudi izkazalo v naši raziskavi, pomemben 

dejavnik stresa med učitelji. 

 

13.3 RAZLIKE V DOŽIVLJANJU STRESA MED DELI ŠOLSKEGA LETA 

S petim raziskovalnim vprašanjem smo raziskali, v kolikšni meri učitelji razrednega pouka v 

različnih obdobjih šolskega leta pri sebi opažajo povečan negativni delovni stres (npr. ob 

začetku šolskega leta, ob redovalnih konferencah, ob zaključku šolskega leta). Glede na 

podobne predhodne raziskave s tega področja, smo predvidevali, da učitelji najvišji stres 

doživljajo ob koncu šolskega leta (hipoteza 2). 

Med šolskim letom učitelji občutijo različne stopnje obremenitev. V začetku šolskega leta 

učitelj še spoznava učence in njihove sposobnosti, pripravlja načrte za celotno leto, ob 

redovalnih konferencah je veliko obveznosti s pisanjem polletnih poročil, ocen in pritiskov 

zaradi pregledov doseganja vodstvenih ciljev, usklajevanje za naprej, konec leta pa je treba 

oddajati poročila, organizirati izlete, zaključne prireditve, pritiski s strani staršev lahko 

nastopijo zaradi zaključnih ocen, učenci so pri pouku manj zbrani, bolj razigrani, več je motenja 

pouka. Kako se razlikujejo ocene stresa med učitelji v različnih delih leta, smo ugotavljali s 5-

stopenjsko lestvico (stopnje: sploh ne doživljam stresa, doživljam komaj zaznaven stres, 

doživljam zaznaven stres, doživljam dokaj velik stres in doživljam zelo velik stres), na kateri 

so učitelji ocenjevali svoje doživljanje stresa v treh delih šolskega leta: na začetku, ob 

redovalnih konferencah ter na koncu šolskega leta. 

Ob začetku šolskega leta doživlja zaznaven stres približno tretjina učiteljev (33,5 %), dobra 

petina učiteljev v tem delu leta doživlja komaj zaznaven stres (17,5 %) ali ga sploh ne doživlja 

(5,2 %). Dokaj velik stres doživlja 28,3 %, zelo velik stres pa 15,6 % učiteljev, skupaj 43,9 %.  

Ob redovalnih konferencah zaznaven stres doživlja 38,2 % učiteljev, komaj zaznaven stres 

doživlja 27,8 %, stresa sploh ne doživlja 9 %, kar skupaj predstavlja 36,8 % vseh odgovorov. 

Dokaj velik stres doživlja 20,3 %, zelo velik stres pa 4,7 %, skupaj četrtina učiteljev.  
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Ob zaključku leta zaznaven stres doživlja 21,2 % učiteljev. Komaj zaznaven stres doživlja 11,8 

%, stresa sploh ne doživlja 2,4 %, kar skupaj predstavlja 14,2 % vseh odgovorov. Dokaj velik 

stres doživlja največ učiteljev (35,4 %), zelo velik stres pa 29,2 %, velik oz. zelo velik stres 

skupaj doživlja 64,6 %, kar je dobri dve tretjini učiteljev. 

Najbolj izrazito torej učitelji doživljajo stres ob koncu šolskega leta, ko jih kar dobri dve tretjini 

(64,6 %) obremenitev s stresom opisuje kot veliko oz. zelo veliko in samo 14,2% komaj zaznava 

oz. ne zaznava stresa. Učitelji doživljajo povečan stres tudi ob začetku šolskega leta, ko dokaj 

velik oz. zelo velik stres zaznava skoraj polovica učiteljev (43,9 %), najmanjšo stopnjo stresa 

doživljajo učitelji ob redovalnih konferencah, ko ga sploh ne zaznava oz. ga šibko zaznava 36,8 

%, velik stres oz. dokaj velik stres pa četrtina (25 %). 

 

 
Graf 14: Doživljanje stresa pri učiteljih glede na posamezne stopnje stresa v različnih 

delih šolskega leta 

 

Z Wilcoxon testom smo ugotovili statistično pomembne razlike: ocene učiteljev o doživljanju 

stresa na začetku šolskega leta, ob redovalnih konferencah ter na koncu šolskega leta se med 

seboj statistično pomembno razlikujejo. Najvišji stres doživljajo učitelji ob zaključku šolskega 

leta (M = 3,77), nekoliko manj stresa ob začetku šolskega leta (M = 3,32), najmanj stresa pa ob 

redovalnih konferencah (M = 2,84).  

Izračunali smo še povezanost med posameznimi ocenami stresa v različnih delih šolskega leta. 

Ugotovili smo, da je povezanost med učiteljevo oceno doživljanja stresa na začetku leta ter 

učiteljevo oceno stresa ob redovalnih konferencah pozitivna in srednje močna (r = 0,50), 

povezanost med oceno o doživljanju stresa na začetku in ob zaključku leta je pozitivna in 

srednje močna (r = 0,47). Doživljanje stresa ob redovalnih konferencah in ob zaključku leta je 

pozitivna in srednje močna (r = 0,53). Vse povezave so pozitivne in srednje močne, kar pomeni, 

da tisti učitelji, ki stres občutijo na začetku šolskega leta, stres občutijo čez celotno šolsko leto. 

Nekoliko višja je povezava med doživljanjem stresa ob redovalnih konferencah ter ob zaključku 

leta, kar lahko povežemo s podobnimi nalogami učitelja ob redovalni konferenci in ob 

zaključku leta (sestanki, poročila, ocenjevanje ipd.). 
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Tudi P. Žerdin (2010) je v svoji raziskavi ugotovila podobno, v raziskavi so namreč učitelji 

odgovarjali na vprašanje, kateri mesec doživljajo največ stresa. Kar 78 % jih je odgovorilo, da 

je to junij, sledil pa je maj s 28,6 % in september s 27,6 %. Rezultate lahko povežemo tudi z 

našimi ugotovitvami glede najpomembnejših stresorjev, saj so učitelji navedli, da jih najbolj 

obremenjujejo delovna obremenjenost (veliko administrativnega dela, premalo cenjen poklic, 

obsežni učni načrti, obseg učiteljevega dela …), ki je gotovo najbolj prisotna ob koncu leta. 

Tudi številni avtorji navajajo (npr. Dunham, 1992; Fengler, 2007; Kyriacou, 2011; Youngs, 

2001), da so učitelji najbolj obremenjeni z ocenjevanjem, pretirano birokracijo, sestanki, 

pomanjkanjem časa …, konec šolskega leta pa so te aktivnosti neizogibne.  

Pomislek, ki bi ga dodali naši analizi, je, da so učitelji anketo reševali v maju ter juniju, kar je 

ravno ob koncu šolskega leta. V tistem trenutku so lahko torej najbolj iskreno ocenili svoje 

stanje, ostala obdobja pa so ocenili samo po spominu, kar poveča tveganje, da je ocena včasih 

popačena in se razlikuje od ocene obremenjenosti v realnem času. Zanimivo bi bilo zbrati ocene 

obremenitev v različnih delih leta ter primerjati rezultate, ki bi lahko pokazali realnejšo sliko.  

Z vrednostjo Kullbackovega preizkusa 2Î smo preverili, kako pomembne so razlike med 

spoloma v doživljanjem stresa na začetku šolskega leta, ob redovalnih konferencah ali na koncu 

šolskega leta. Preizkus je pokazal, da razlike niso statistično pomembne, torej moški in ženske 

zaznavajo podobno stopnjo stresa v različnih delih šolskega leta. Sicer pa opažamo, da učitelji 

iz vzorca ob začetku šolskega leta doživljajo nižji stres kot učiteljice – 42,9 % učiteljev je 

poročalo, da stresa ne doživljajo oz. doživljajo komaj zaznaven stres, medtem ko tako nizek 

stres doživlja le 22 % učiteljic (razlika sicer ni statistično značilna), o visoki stopnji stresa pa 

poroča 44,9 % učiteljic in le 14,3 % učiteljev. Podoben trend je opazen tudi ob redovalnih 

konferencah in ob zaključku šolskega leta, kar podrobneje prikazuje tabela 43.  

 

Tabela 43: Strukturna tabela razlik med spoloma v doživljanju stresa v različnih delih 

leta 

Del šolskega 

leta 

Spol Ni stresa 

Komaj 

zaznaven 

stres 

Zaznaven 

stres 

Dokaj velik 

stres 

Zelo velik 

stres 

 f f % f f % f f % f f % f f % 

Začetek 

šolskega leta 

Moški 1 14,3 2 28,6 3 42,9 1 14,3 0 0 

Ženske 10 4,9 35 17,1 68 33,2 59 28,8 33 16,1 

Ob 

redovalnih 

konferencah 

Moški 1 14,3 2 28,6 4 57,1 0 0 0 0 

Ženske 18 8,8 57 27,8 81 38,2 43 20,3 10 4,7 

Ob zaključku 

leta 

Moški 0 0 1 14,3 3 42,9 3 42,9 0 0 

Ženske 5 2,4 24 11,7 42 20,5 72 35,4 62 30,2 

 

13.4 SPOL IN OCENA STRESA TER STRESOGENI FAKTORJI 

Na raziskovalne vprašanje 11b, ali obstajajo razlike med spoloma v povprečni oceni doživljanja 

stresa ter v povprečni oceni doživljanja pomembnosti stresogenih faktorjev na delovnem mestu, 

smo odgovorili s hipotezo 3, da ženske doživljajo večji stres kot moški. 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc je t-test za neodvisne vzorce pokazal 

statistično nepomembne razlike med moškimi in ženskami glede ocene stresa (t = 0,448, g = 

210, α = 0,335) .  

V vzorcu proučevanih učiteljev lahko vidimo, da je sicer ocena stresa v povprečju nekoliko 

višja pri ženskah (M = 3,40) kot pri moških (M = 3,29), kar je v skladu s predhodnimi spoznanji, 
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da so v današnji družbi vloge žensk še vedno bolj povezane z zasebnim (družinskim) 

življenjem, moške vloge pa z javnim (Kanjuo Mrčela, 1996, v Selinšek, 2004). Ženska na račun 

opravkov v družini porablja prosti čas, ji ga lahko zmanjka za sproščanje, ukvarjanje s športom, 

počitek ali druge sproščujoče aktivnosti, kar vpliva na višjo stopnjo stresa (Selinšek, 2004). 

Prav tako je šolsko delo polno socialnih interakcij in čustveno zahtevno (Jelenkovič, 1999), kar 

pomeni, da je ženska kot učiteljica ter hkrati mati izpostavljena celodnevnim pritiskom. 

Učiteljsko delo od nje zahteva, da se v prostem času doma pripravi na pouk in načrtuje delo, 

kar zahteva zbranost in dovolj časa, kar je lahko pogost izziv. Ženske naj bi bile stresu bolj 

izpostavljene prav zaradi večje čustvenosti (Poraj, 2011). Ugotovitve so torej v skladu s 

predvidevanji.  

Iz tabele 41 lahko razberemo, da ženske doživljajo višjo stopnjo stresa kot moški (43,9 % jih 

doživlja visok ali zelo visok stres v primerjavi z 28,6 % moških) Razlike med spoloma sicer 

niso statistično pomembne, najverjetneje tudi zaradi tako velike razlike v številu sodelujočih 

moških in žensk. 

 

Tabela 44: Strukturna tabela ocene stresa po posameznih stopnjah glede na spol 

Stopnje stresa  Moški Ženske 

f f % f f % 

Zelo nizek stres 0 0 1 0,5 

Nizek stres 1 14,3 12 5,7 

Zmeren stres 4 57,1 107 50,5 

Visok stres 1 14,3 86 40,6 

Zelo visok stres 1 14,3 6 2,8 

 

Statistična analiza ni pokazala statistično pomembnih razlik v povprečni oceni pomembnosti 

stresogenih faktorjev vedenje in motiviranost učencev (t = -0,528; g = 210; α = 0,598), odnosi 

in vedenje staršev (t = - 0,384; g = 210; α = 0,702), odnosi s sodelavci (t = 0,084; g = 210; α = 

0,933), odnosi in vedenje vodstva (t = -0,982; g = 210; α = 0,327), šolski sistem (t = 0,188; g = 

6,170; α = 0,857), ekološki pogoji in opremljenost šole (t = 0,470; g = 210; α = 0,639) ter 

delovna obremenjenost (t = -0,714; g = 210; α = 0,476) glede na spol.  
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Graf 15: Opis vzorca glede na povprečne ocene doživljanja stresa pri posameznih 

faktorjih glede na spol 

 

Iz grafa 15 lahko razberemo, da so ženske naslednje štiri stresogene faktorje ocenile nekoliko 

višje kot moški: vedenje in motiviranost učencev, odnosi in vedenje staršev, odnosi in vedenje 

vodstva ter učiteljeva delovna obremenjenost. Moški pa so nekoliko višje ocenili faktorje 

odnosi s sodelavci, šolski sistem ter ekološki pogoji in opremljenost šole. Kot že omenjeno, 

razlike med spoloma niso statistično pomembne. 

Iz primerjave deležev učiteljev po spolu, ki glede na kombinirano oceno doživljajo posamezen 

stresor kot nepomemben, komaj zaznavno pomemben, srednje pomemben, pomemben ali zelo 

pomemben stresor, opazimo, da stresor vedenje in motiviranost učencev kot pomemben oz. zelo 

pomemben v največjem deležu doživljajo ženske (67,3 % vseh sodelujočih učiteljic). Odnose 

in vedenje staršev kot stresor najvišje zaznavajo ženske: 55,1 % jih ocenjuje kot pomemben oz. 

zelo pomemben stresor. Odnosi s sodelavci so glede na oceni pomemben oz. zelo pomemben 

stresor bolj stresni za moške (42,9 % vseh učiteljev v raziskavi). Stresor odnosi in vedenje 

vodstva je za ženske (29,3 %) nekoliko bolj pomemben kot za moške. Stresor šolski sistem je 

za ženske (58,1 %) bolj pomemben kot za moške, kar je nekoliko v nasprotju s povprečno 

vrednostjo. Stresor ekološki pogoji in opremljenost šole najvišje po pomembnosti ocenjujejo 

moški (42,9 %), zadnjemu stresorju učiteljeva delovna obremenjenost pa oceno pomemben oz. 

zelo pomemben stresor v najvišjem deležu pripisujejo ženske (73,2 % sodelujočih učiteljic). 

Ženske so torej po rezultatih nekoliko bolj obremenjene pri stresorjih vedenje in motiviranost 

učencev, odnosi in vedenje staršev, odnosi in vedenje vodstva, delovna obremenjenost. Moški 

pa doživljajo nekoliko višjo obremenjenost pri stresorjih odnosi s sodelavci, šolski sistem ter 

ekološki pogoji in opremljenost šole. G. Poraj (2011) trdi, da so ženske bolj pod stresom kot 

moški, saj so čustveno bolj vpletene v odnose in se zato pri njih prej pojavi čustvena izčrpanost. 

Zaradi tega pričakovano nekoliko višje zaznavajo stresogene faktorje vedenje in motiviranost 

učencev, odnosi in vedenje staršev ter odnosi in vedenje vodstva. Prav tako so ženske tiste, ki 

so precej obremenjene tudi z vidika skrbi za dom, saj naj bi se ženske v večji meri čutile 

obvezane izvajati družinska opravila kot moški. Opozoriti je potrebno, da v kategorijo 

družinskih del ne spadajo samo gospodinjska dela (pripravljanje hrane, pomivanje posode, 
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čiščenje, pranje, likanje …) ampak tudi vzgoja in skrb za otroke, ostarele družinske člane, 

plačevanje računov, upravljanje gospodinjstva, vzdrževanje socialnih stikov s prijatelji in širšo 

družino. To so naloge, ki zahtevajo veliko časa ter čustvene vpletenosti. Zanimivo se moškega 

velikokrat opisuje le kot »pomoč« ženski pri domačih opravilih (Coltrane, 2000, v Selinšek, 

2004). S tem lahko pojasnimo, da ženske višje kot moški zaznavajo delovno obremenjenost kot 

pomembnejši stresor. Presenetilo nas je, da so z odnosi s sodelavci bolj obremenjeni moški, 

mogoče je razlog iskati v tem, da je večina sodelavcev v poklicu razrednega učitelja ženskega 

spola, kar za nekatere moške predstavlja izziv. Seveda moramo poudariti, da je v anketi 

sodelovalo samo 7 moških (in 205 žensk), kar ne omogoča zanesljive primerjave med spoloma. 

 

13.5 STAROST IN OCENA STRESA TER STRESOGENI FAKTORJI 

V tem poglavju bomo predstavili, kakšna je povezanost med starostjo učiteljev in povprečno 

oceno stresa ter povprečno oceno doživljanja pomembnosti stresogenih faktorjev na delovnem 

mestu (raziskovalno vprašanje 11a). Glede na pregledano strokovno literaturo smo postavili 

hipotezo, da mlajši učitelji zaznavajo več stresa kot starejši učitelji (hipoteza 4). 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc enosmerna analiza variance ni pokazala 

statistično pomembnih razlik med aritmetičnimi sredinami ocene stresa ter starostjo učiteljev 

(F = 0,078; α = 0,972). Tudi Tukeyjev HSD post hoc test ni pokazal statistično pomembnih 

razlik med posameznimi starostnimi skupinami učiteljev v povprečni oceni stresa. Primerjava 

povprečnih ocen stresa učiteljev s starostnimi skupinami udeležencev kaže, da največ stresa 

doživljajo učitelji, ki so stari od 41 do 50 let (M = 3,42), sledijo učitelji z 51 in več leti (M = 

3,41), učitelji do 30 let (M = 3,39), najnižji stres pa kažejo učitelji od 31 do 40 let (M = 3,37). 

Razlike med njimi sicer niso statistično pomembne.  

 

Tabela 45: Povprečne ocene stresa glede na starost učiteljev 

Starost učiteljev N M SD 

do 30 let 44 3,39 0,70 

od 31 do 40 let 60 3,37 0,66 

od 41 do 50 let 57 3,42 0,76 

51 let ali več 51 3,41 0,54 

Skupaj 212 3,40 0,66 

 

Iz primerjave deležev znotraj posamezne kategorije učiteljev z različnimi stopnjami stresa 

opazimo, da je nizek stres v največjem deležu (10,5 %) značilen za učitelje, stare od 41 do 50 

let, na drugem mestu pa sta po vrednosti zelo podobna deleža učiteljev v kategorijah do 30 let 

ter od 31 do 40 let. Zanimiv je podatek, da noben učitelj v starostni kategoriji 51 ali več let ne 

doživlja nizkega stresa. Zmeren stres v največjem deležu (60,8 %) doživljajo učitelji, stari 51 

let ali več, sledita skupini do 30 let ter od 31 do 40 let (52,3 % in 53,3 %), v najmanjšem deležu 

pa zmerni stres doživlja starostna skupina učiteljev od 41 do 50 let (36,8 %). Najvišji stres 

doživljajo učitelji od 41 do 50 let (52,6 % vseh anketiranih učiteljev te starosti), sledita mu 

skupini do 30 let ter od 31 do 40 let (40,9 % ter 40%), v najmanjšem deležu pa visoki stres 

doživljajo učitelji, stari 51 ali več let (39,2 %). Zanimivo je, da glede na anketo starejši učitelji 

doživljajo nekoliko bolj intenziven stres, ampak največ v zmerni obliki, kar mogoče pomeni, 

da ga znajo pravilno uravnavati. Vidimo tudi, da sta si starostni skupini do 30 let ter od 31 do 

40 let po vrednostih zelo podobni in med njima skoraj ni razlik.  

Vsaka starostna skupina ima svoje značilnosti (npr. starejši ljudje se težje prilagajajo, mlajši so 

neizkušeni (Lindemann, 1982; Poraj, 2011), zato so nekatere starostne skupine bolj 
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obremenjene z določenim vidikom (faktorjem) stresa. Da bi ugotovili, za katero skupino ljudi 

je določen stresor najbolj obremenjujoč, smo primerjali kombinirane ocene stresorjev s 

starostnimi skupinami.  

Izkazalo se je, da vedenje in motiviranost učencev kot najbolj pomemben stresor doživljajo 

učitelji, stari 51 let ali več (skupaj ga je kot pomemben in zelo pomemben stresor ocenilo kar 

74,5 % učiteljev iz te starostne skupine). Odnose in vedenje staršev kot stresor najvišje 

doživljajo učitelji v drugi najstarejši starostni skupini (od 41 do 50 let), v kateri ta stresor 

ocenjuje kot pomemben oz. zelo pomemben 61,4 % učiteljev. Odnosi s sodelavci so najbolj 

stresni za isto skupino kot pri prejšnjem stresorju, tokrat v 45,6% deležu. Enako je tudi pri 

stresorju odnosi in vedenje vodstva (38,6 %). S šolskim sistemom povezan stres najvišje 

ocenjujejo učitelji, stari od 41 do 50 let. Tako meni 61,4 % vseh sodelujočih iz te starostne 

skupine. Stresor ekološki pogoji in opremljenost šole najvišje po pomembnosti ocenjujejo mladi 

učitelji, stari do 30 let. Za oceno pomemben oz. zelo pomemben stresor se je odločilo 43,2 % 

učiteljev te starostne skupine. Pri zadnjem stresorju učiteljeva delovna obremenjenost pa so se 

vse starostne skupine opredelile zelo visoko, okoli 70 %, najvišji delež pri izboru ocene 

pomemben oz. zelo pomemben stresor pa je imela skupina učiteljev, starih od 31 do 40 let. 

Ugotovimo lahko, da starejši učitelji doživljajo nekoliko višji stres kot mlajši učitelji, najbolj 

pa so obremenjeni z vedenjem in motiviranostjo učencev učitelji, starejši od 51 let, tisti v 

kategoriji od 41 do 50 let pa z odnosi s sodelavci, z odnosi in vedenjem vodstva ter s šolskim 

sistemom, z ekološkimi pogoji in opremljenostjo šole so najbolj obremenjeni učitelji, stari do 

30 let, z delovno obremenjenostjo pa kategorija od 31 do 40 let. 

 
Graf 16: Deleži posameznih ocen stresa glede na starost anketirancev 
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13.6 DELOVNA DOBA IN OCENA STRESA TER STRESOGENI FAKTORJI 

Preučevali smo, kakšna je povezanost med delovno dobo razrednih učiteljev in njihovo 

kombinirano oceno stresa ter povprečno oceno doživljanja pomembnosti stresogenih faktorjev 

na delovnem mestu (raziskovalno vprašanje 7). Predvidevali smo, da tisti učitelji, ki imajo 

daljšo delovno dobo in so v svojem poklicu bolj izkušeni, doživljajo manjši stres kot tisti, ki 

imajo krajšo delovno dobo in manj izkušenj (hipoteza 5). 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc, enosmerna analiza variance ni pokazala 

statistično pomembnih razlik med delovno oceno ter oceno stresa (F = 0,274; α = 0,761). Tudi 

Tukeyjev HSD post hoc test ni pokazal statistično pomembnih razlik med učitelji glede na 

dolžino delovne dobe. Za vzorec lahko trdimo, da so najvišje ocene stresa dosegli tisti učitelji 

z delovno dobo 30 let ali več (M = 3,44), najnižjo pa učitelji z delovno dobo od 18 do 29 let (M 

= 3,34). Zanimiv je podatek, da so učitelji z delovno dobo 30 let ali več, odgovarjali z oceno 3 

ali več, torej so poročali vsaj o zmernem stresu. To je v nasprotju s predvidevanji, da bodo stres 

najmočneje čutili tisti učitelji, ki imajo krajšo delovno dobo, kot so navedli tudi nekateri avtorji 

(Poraj, 2011) ter dodali, da jih najbolj obremenjujejo slabi odnosi (nesodelovanje) s starejšimi 

sodelavci, neobvladanje nediscipline in neustreznega obnašanja učencev ter občutek 

nerazumljenosti.  

 

Tabela 46: Ocena stresa glede na dolžino delovne dobe 

Delovna doba N M SD Min Max 

od 1 do 5 let 49 3,39 0,67 2 5 

od 6 do 17 let 62 3,42 0,69 2 5 

od 18 do 29 let 56 3,34 0,72 1 5 

30 ali več let 45 3,44 0,55 3 5 

Skupaj 212 3,40 0,66 1 5 

 

Statistična analiza ni pokazala statistično pomembnih razlik v oceni stresogenih faktorjev 

vedenje in motiviranost učencev, odnosi in vedenje staršev, odnosi s sodelavci, odnosi in 

vedenje vodstva, šolski sistem ter delovna obremenjenost učitelja glede na dolžino delovne dobe 

učitelja. Pri teh faktorjih podatkov ne moremo posplošiti na osnovno množico.  

Statistično pomembne razlike so se pokazale v povprečni oceni stresogenega faktorja ekološki 

pogoji in opremljenost šole glede na delovno dobo učiteljev. Tukeyjev HSD post hoc test je 

pokazal statistično pomembne razlike med učitelji z delovno dobo od 1 do 5 let ter od 18 do 29 

let in šestimi faktorji stresa (α = 0,04), medtem ko med ostalimi skupinami razlike niso 

statistično pomembne.  

Učitelji z delovno dobo 30 let ali več doživljajo najvišji stres pri stresorju vedenje in 

motiviranost učencev ter šolski sistem, najmanj pa pri odnosih in vedenju staršev.  

Učitelji v skupini druge najdaljše delovne dobe doživljajo najvišji stres pri odnosih s sodelavci, 

najnižji pa pri ekoloških pogojih in opremljenosti šole ter delovni obremenjenosti.  

Učitelji z delovno dobo od 6 do 17 let doživljajo najvišji stres ob stresorjih odnos in vedenje 

staršev, odnosi in vedenje vodstva ter delovna obremenjenost, najnižji pa samo pri vedenju in 

motiviranosti učencev.  

Učitelji z 1 do 5 let delovnimi izkušnjami doživljajo najvišji stres pri ekoloških pogojih in 

opremljenosti šole, najnižji pa pri odnosih in vedenju staršev, odnosi s sodelavci ter šolskim 

sistemom. 
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Na ravni družbe je prišlo v zadnjih dvajsetih letih do sprememb, ki se odražajo tudi na vedenju 

učencev. To lahko prispeva tudi k povečanemu doživljanju stresa pri starejših učiteljih, ki so 

morali svoje pedagoško delo najbolj prilagoditi spremenjenim zahtevam delovnega mesta in 

novim generacijam učencev. To, da so učitelji z drugo najdaljšo delovno dobo manj pod stresom 

glede ekoloških pogojev in opremljenosti šole, kaže na njihovo dobro prilagojenost na pogoje 

dela, hkrati so dovolj delovno fleksibilni, da znajo s pomočjo izkušenj dobro upravljati delovne 

obveznosti ter se prilagajati tudi spremembam. V nasprotju z njimi pa učitelji začetniki 

doživljajo najvišji stres z ekološkimi pogoji in opremljenostjo šole, ki si morda pri svojem delu 

želijo več vključevanja interaktivnih gradiv in drugih didaktičnih pripomočkov, pa nimajo te 

možnosti. Zanimivo je, da je G. Poraj (2011) navajala, da naj bi učitelji začetniki doživljali 

največ stresa na področju odnosov s sodelavci ter vedenja in motiviranosti učencev, v našem 

vzorcu pa so učitelji ravno pri odnosih s sodelavci (pa tudi z odnosi s starši in s šolskim 

sistemom) imeli najmanj težav. Morda imajo manj izkušenj z različnimi tipi staršev in s tem 

tudi manj konfliktov z njimi. Odnosi in vedenje staršev, vodstva ter delovna obremenjenost pa 

predstavljajo največji stres za učitelje s 6 do 17 let delovnih izkušenj, kar si lahko razlagamo s 

sprejemanjem večjih odgovornosti na šolah po več letih izkušenj ter več različnih izkušnjah pri 

delu s starši. Najnižji stres pa ti učitelji doživljajo zaradi vedenja in motiviranosti učencev, 

verjetno zaradi že nekaj pridobljenih izkušenj na področju poučevanja.  

 
Graf 17: Povprečne ocene stresorjev glede na dolžino delovne dobe 

Vedenje in motiviranost učencev so z oceno pomemben oz. zelo pomemben stresor ocenile vse 

skupine učiteljev glede na delovno dobo, in sicer v zelo visokem deležu (več kot 64 %). Najvišji 

delež k oceni so prispevali v kategoriji izkušenih učiteljev pred upokojitvijo z delovno dobo 30 

let ali več (skupaj v obeh kategorijah 73,3 % vseh učiteljev v tej kategoriji). Najmanj stresen pa 

je ta stresor za učitelje s 6 do 17 let delovnih izkušenj (6,5 % vseh sodelujočih v tej kategoriji 

oceni kot nepomemben stresor oz. komaj zaznavno pomemben stresor). Odnosi in vedenje 

staršev so v najvišjem deležu z oceno pomemben oz. zelo pomemben stresor ocenili v kategoriji 
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izkušeni učitelji v prvem delu delovnega staža z delovno dobo od 6 do 17 let (skupaj v obeh 

kategorijah 59,7 % vseh učiteljev v tej kategoriji). Najmanj stresen pa je ta stresor za učitelje z 

18 do 29 let delovnih izkušenj (8,9 % vseh sodelujočih v tej kategoriji oceni kot nepomemben 

stresor oz. komaj zaznavno pomemben stresor). Stresor odnosi s sodelavci so v najvišjem 

deležu kot pomemben oz. zelo pomemben ocenili izkušeni učitelji v prvi polovici delovne dobe 

z delovno dobo od 18 do 29 let (skupaj v obeh kategorijah 39,2 % vseh učiteljev v tej kategoriji). 

Najmanj stresen pa je ta stresor za učitelje z 1 do 5 let delovnimi izkušnjami (28,5 % vseh 

sodelujočih v tej kategoriji oceni kot nepomemben stresor oz. komaj zaznavno pomemben 

stresor). Odnose in vedenje vodstva so v najvišjem deležu kot pomemben oz. zelo pomemben 

stresor ocenili izkušeni učitelji v prvi polovici delovne dobe z delovno dobo od 6 do 17 let 

(skupaj v obeh kategorijah 38,7 % vseh učiteljev v tej kategoriji). Najmanj stresen pa je ta 

stresor za učitelje s 30 ali več let delovnih izkušenj (40 % vseh sodelujočih v kategorijah oceni 

kot nepomemben stresor oz. komaj zaznavno pomemben stresor). Šolski sistem so v najvišjem 

deležu ocenili kot pomemben oz. zelo pomemben stresor izkušeni učitelji v drugi polovici 

delovne dobe z delovno dobo od 18 do 29 let (skupaj v obeh kategorijah 60,7 % vseh učiteljev 

v tej kategoriji). Najmanj stresen pa je ta stresor za učitelje z 18 do 29 let delovnimi izkušnjami 

(12,5 % v kategorijah oceni kot nepomemben stresor oz. komaj zaznavno pomemben stresor). 

Ekološke pogoje in opremljenost šole so kot pomemben oz. zelo pomemben stresor največkrat 

ocenili učitelji začetniki z delovno dobo od 1 do 5 let, kar 40,8 % učiteljev v tej kategoriji je 

izbralo ta dva odgovora. Najnižje so ga z oceno nepomemben oz. komaj zaznavno pomemben 

stresor ocenili učitelji, ki imajo od 18 do 29 let delovnih izkušenj (44,6 %). Učiteljevo delovno 

obremenitev so kot pomemben in zelo pomemben stresor skupaj najvišje ocenili učitelji, ki 

poučujejo od 6 do 17 let (79 % učiteljev te kategorije). Kot komaj zaznavno pomemben stresor 

pa so ga največkrat izbrali učitelji začetniki (6,1 %). Zanimivo, da pri ocenjevanju stresorjev 

nobeden ni bil izbran kot nepomemben stresor v nobeni kategoriji delovne dobe. 

 

13.7 ORGANIZACIJSKA OBLIKA IN OCENA STRESA  

Raziskovalno vprašanje 10 nam podrobneje predstavi povezanost med organizacijsko obliko 

šole, v kateri učitelj poučuje (centralna šola, podružnična šola), in povprečno oceno stresa ter 

povprečno oceno doživljanja pomembnosti stresogenih faktorjev na delovnem mestu. Glede na 

predhodne raziskave s tega področja smo predvidevali, da učitelji, ki poučujejo na centralnih 

šolah, doživljajo večji stres kot učitelji, ki poučujejo na podružničnih šolah (hipoteza 6). 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc t-test za neodvisne vzorce ni pokazal 

statistično pomembnih razlik v skupni oceni stresa med učitelji, ki učijo na centralni šoli, oz. 

tistimi, ki učijo na podružnični šoli (t = -0,948; g = 210; α = 0,344).  

V proučevanem vzorcu vidimo, da je stres v povprečju nekoliko višji pri učiteljih, ki učijo na 

podružničnih šolah (M = 3,48), kot pri tistih, ki učijo na centralnih šolah (M = 3,37). Od vseh 

v raziskavi sodelujočih učiteljev, ki učijo na podružničnih šolah, je kar 45,7 % takih, ki pri 

svojem delu doživljajo visok oz. zelo visok stres, ter 54,3 % takih, ki doživljajo zmeren stres. 

Učiteljev pod nizkim oz. zelo nizkim stresom ni. V primerjavi stopnje stresa pri učiteljih na 

podružničnih šolah z učitelji na centralnih šolah se izkaže, da je na centralnih šolah nekoliko 

manj učiteljev, ki doživljajo visok oz. zelo visok stres (42,8 %) ter zmeren stres (49,4 %), več 

pa je učiteljev, ki doživljajo nizek oz. zelo nizek stres (7,8 %). To lahko povežemo z dejstvom, 

da je učiteljev na podružničnih šolah manj in so bolj obremenjeni, saj so sami odgovorni za več 

nalog. Verjetno je tudi, da je na podružnicah več kombiniranih razredov, kar je z vidika priprav 

in organizacije dela zahtevnejše.  
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Graf 18: Opis vzorca glede na doživljanje stresa pri posameznih faktorjih glede na 

organizacijsko obliko šole 

S statistično analizo nismo ugotovili nobenih statistično pomembnih razlik v oceni posameznih 

stresogenih faktorjev glede na organizacijsko obliko šole, na kateri poučujejo učitelji.  

Primerjava ocen stresa po posameznih faktorjih pokaže, da so učitelji podružničnih šol faktor 

vedenje in motiviranost učencev ocenili kot pomemben oz. zelo pomemben v 69,5% deležu. 

Faktor odnosi in vedenje staršev so kot pomemben oz. zelo pomemben prepoznali oboji učitelji 

v podobnem deležu, nekoliko več pa podružnični učitelji (56,6 % vseh učiteljev v tej skupini). 

Podobno velja za odnose s sodelavci, kjer so jih kot pomembne oz. zelo pomembne v malenkost 

višjem deležu ocenili učitelji podružničnih šol (32,6 %). Šolski sistem se je prav tako izkazal za 

višje ocenjenega pri podružničnih učiteljih (55,2 %) kot pri učiteljih centralnih šol. Z 31,9 % 

sodelujočih učiteljev pa se je stresor ekološki pogoji in opremljenost šole pokazal kot bolj 

pomemben za učitelje centralnih kot podružničnih šol. Delovna obremenjenost pa predstavlja 

višjo obremenitev za učitelje podružničnih (76,1 %) kot centralnih šol. 

Iz grafa 18 tudi vidimo, da so učitelji na podružničnih šolah v povprečju bolj obremenjeni z 

vsemi faktorji stresa, razen s faktorjem odnosi in vedenje vodstva, ki je bolj pomemben pri 

učiteljih na centralnih šolah. To lahko nakazuje na to, da podružnične šole niso v tako pogostem 

neposrednem stiku z vodstvom, saj so od njega fizično odmaknjene in zato niso tako močno 

izpostavljene njegovim vplivom, zaradi tega pa posledično manj obremenjene. Rezultati so v 

nasprotju z našimi predvidevanji in ugotovitvami G. Poraj (2011), da naj bi se manj 

obremenjene počutili tisti učitelji, ki delajo na podružničnih šolah. V pogovoru z nekaterimi 

učitelji, ki poučujejo na podružničnih šolah, so se pokazali naslednji možni razlogi, zakaj so 

učitelji na podružničnih šolah bolj pod stresom: 

- bolj oddaljene podružnice so slabše materialno preskrbljene, 

- centralne šole veljajo kot »več vredne« od podružničnih,  

- ni možnosti umika pred sodelavcem, s katerim se ne razumeš, saj si z njim zaradi 

majhnega kolektiva primoran sodelovati, 

- nekatere podružnice nimajo hišnika, ki bi skrbel za popravila na stavbi šole, to morajo 

narediti učitelji oz. učiteljice same, 
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- učitelji so močno vključeni v vaško skupnost, kar pomeni veliko dodatnega dela (npr. 

sodelovanje s šolskim pevskim zborom ali dramsko igro na vaških ali cerkvenih 

prireditvah). 

 

13.8 PARTNERSKI ODNOS IN ZADOVOLJSTVO Z NJIM TER OCENA STRESA  

V naslednjem poglavju predstavljamo povezanost med partnerskim odnosom in zadovoljstvom 

z njim ter povprečno oceno in povprečno oceno doživljanja pomembnosti stresogenih faktorjev 

na delovnem mestu (raziskovalno vprašanje 11d in 11e). Predvidevali smo, da tisti učitelji, ki 

so v partnerskem odnosu, doživljajo manjši stres (hipoteza 7), ter da tisti učitelji, ki so s 

partnerskim odnosom bolj zadovoljni, doživljajo manjši stres kot tisti, ki s partnerskim 

odnosom niso zadovoljni (hipoteza 8). 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc t-preizkus za neodvisne vzorce ni pokazal 

statistično pomembnih razlik med učitelji, ki so v partnerskem odnosu, in tistimi, ki niso v 

partnerskem odnosu glede na oceno stresa (t = 1,362; g = 210; α = 0,175). Podrobnejša 

primerjava rezultatov sicer kaže, da imajo učitelji, ki so v partnerskem odnosu (N = 186), 

nekoliko višjo povprečno oceno stresa (M = 3,42) kot tisti, ki v partnerskem odnosu niso (N = 

26, M = 3,23). Največji delež učiteljev, ki doživljajo visok oz. zelo visok stres, je tistih, ki so v 

partnerskem odnosu (skupaj 44,6 %), pri zmernem stresu rahlo prevladujejo učitelji brez 

partnerjev (53,8 %), tako tudi pri nizkem oz. zelo nizkem stresu (11,5 %). 

Sklepali smo, da bodo učitelji, ki so v partnerskem odnosu, doživljali nižji stres, saj avtorji 

(Lazarus, 1981, v Dunham, 1992; Dunham, 1992) navajajo, da partnerski odnos, kot del 

medosebnih virov, omogoča učinkovitejše spoprijemanje s stresom, ter da je močna povezanost 

s partnerjem eden izmed pozitivnih faktorjev pri soočanju s stresom. Podporo v družini in 

partnerskem odnosu poudarja tudi Fengler (2007), ki navaja, da v partnerskem odnosu 

posameznik lažje prenese čustvene obremenitve in fizične vire iz enega okolja v drugega. G. 

Poraj (2011) navaja celo izsledke, da naj bi samski veljali za bolj dovzetne za stres kot tisti, ki 

so v partnerskem odnosu.  

Dobljeni rezultati naše raziskave kažejo nasprotno, in sicer nekoliko višji stres doživljajo tisti 

učitelji, ki so v partnerskem odnosu, kar je v nasprotju s prej navedeno teorijo. Rezultate lahko 

pojasnimo s tem, da so odnosi lahko tudi breme in namesto sprostitve posamezniku 

predstavljajo dodaten stres. Fengler (2007) pravzaprav opozarja, da se lahko stres in izgorelost 

pojavita tudi v partnerstvu in družini, če posamezniku ta ne predstavlja podpore, ampak bolj 

obremenitev. Zato smo preučili tudi zadovoljstvo udeležencev s partnerskim odnosom. 
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Graf 19: Delež učiteljev po stopnjah stresa glede na partnerski odnos 

 

ZADOVOLJSTVO S PARTNERSKIM ODNOSOM 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc enosmerna analiza varianc ni pokazala 

statistično pomembnih razlik med zadovoljstvom s partnerskim odnosom ter oceno stresa (F = 

0,274; α = 0,761). Tudi Tukeyjev HSD post hoc test ni pokazal statistično pomembnih razlik 

med učitelji, ki so s partnerskim odnosom zadovoljni, deloma zadovoljni ali nezadovoljni.  

 

 
Graf 20: Povprečna ocena stresa glede na zadovoljstvo s partnerskim odnosom 

Primerjava rezultatov sicer kaže, da so nekoliko višje ocene stresa dosegli tisti učitelji, ki s 

partnerskim odnosom niso zadovoljni, sledijo tisti, ki so z odnosom deloma zadovoljni, najnižjo 

oceno stresa pa so dosegli učitelji, ki so z odnosom zadovoljni, kar je razvidno iz grafa 20. 

Rezultati so pričakovani, saj partnerski odnos, ki ga učitelji doživljajo kot zadovoljiv, deluje 

protistresno, v nasprotnem primeru pa stres samo še stopnjuje. G. Poraj (2011) izpostavlja, da 

ima pozitivna družinska podpora (čustvena podpora, sprejetost, poslušanje) pomemben vpliv 

na višje delovno zadovoljstvo in dosežke, večjo stabilnost ter pozitiven vpliv na druga področja 

življenja.  
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Zanimiva je ugotovitev, da so ocene stresa pri učiteljih, ki so s partnerskim odnosom zadovoljni, 

še vedno višje kot pri tistih, ki niso v partnerskem odnosu. To pomeni, da kljub temu da so 

učitelji s partnerskim odnosom v glavnem zadovoljni, ta še vedno v določeni meri deluje bolj 

stresno, kot če ga ni. Morda imajo učitelji v partnerskem odnosu manj časa za partnerja, imajo 

po večini že družino, kar vpliva na bolj obremenjeno življenje. Tudi nekateri avtorji (npr. 

Cronin-Stubbs in Brophy, 1985, v Fengler, 2007) navajajo, da je stres v negativni povezavi s 

številom ur, namenjenih partnerju, kar pomeni, da manj časa, kot učitelji namenijo partnerju, 

višji stres občutijo. Težave v medsebojnih odnosih s prijatelji ali partnerjem pa so tudi lahko 

znak delovanja stresa ali izgorelosti, ki ga/jo doživlja posameznik, ali pa posledica stresa in 

izgorelosti, ki lahko v skrajnosti privede tudi do izgube določenega odnosa (Bilban, Pšeničny, 

2007, v Kovač, 2013). Upoštevati pa moramo tudi precejšnjo razliko v številu učiteljev iz 

vzorca, ki so v partnerskem odnosu (N = 186), ter tistimi, ki niso v partnerskem odnosu (N = 

26), zato naši rezultati niso posplošljivi. 

 

13.9 RAZRED, KI GA UČITELJ POUČUJE, IN OCENA STRESA  

V sledečem poglavju smo raziskali, kakšna je povezanost med razredom, ki ga učitelj poučuje, 

in povprečno oceno doživljanja stresa ter povprečno oceno doživljanja pomembnosti 

stresogenih faktorjev na delovnem mestu (raziskovalno vprašanje 8). Predvidevali smo, da 

učitelji, ki poučujejo višje razrede, doživljajo večji stres kot tisti, ki poučujejo nižje razrede 

(hipoteza 9).  

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc enosmerna analiza varianc ni pokazala 

statistično pomembnih razlik med zadovoljstvom s partnerskim odnosom ter oceno stresa (F = 

0,408; α = 0,897). Tudi Tukeyjev HSD post hoc test ni pokazal statistično pomembnih razlik 

med učitelji, ki poučujejo 1., 2., 3., 4., 5., 6. razred, kombinacijo dveh ali kombinacijo treh 

razredov. 

 

 
Graf 21: Povprečne ocene stresa učiteljev glede na poučevani razred 

Tudi iz grafa 21 lahko razberemo, da učitelji, ki poučujejo različne razrede, poročajo o zelo 

podobni stopnji stresa. Nekoliko višje ocene sicer dosegajo tisti, ki poučujejo kombinacijo treh 

razredov oz. 6. razred (M = 3,50), najnižjo oceno stresa pa so dosegli učitelji, ki poučujejo 

kombinacijo dveh razredov oz. 5. razred (M = 3,30).  
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Hipoteze, da učitelji, ki poučujejo višje razrede, doživljajo višji stres kot tisti, ki poučujejo nižje 

razrede, torej ne moremo potrditi. Tako ne moremo reči, da je npr. delo v prvem triletju manj 

stresno kot poučevanje drugega triletja ali da je poučevanje kombinacije razredov bolj stresno 

kot poučevanje enojnih razredov. Pri upoštevanju rezultatov moramo pozornost nameniti tudi 

razlikam v številu učiteljev med skupinami, saj vidimo, da 6. razred poučujeta samo dva 

učitelja, kar kljub temu da ta skupina dosega relativno visoke ocene stresa, ne omogoča 

zanesljivih primerjav. 

Statistične analize prav tako niso pokazale statistično pomembnih razlik med razredom, ki ga 

učitelj poučuje, ter stresogenimi faktorji, kar prikazuje tabela 47. 
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Tabela 47: Opis povprečnih ocen faktorjev stresa glede na poučevani razred 
Stresogeni faktor Poučevani razred N M SD F, α 

(1) Vedenje in 

motiviranost 

učencev 

1. razred 50 3,56 0,79 F = 1,108 

α = 0,382 2. razred 35 3,63 0,65 

3. razred 29 3,90 0,41 

4. razred 33 3,76 0,75 

5. razred 20 3,65 0,75 

6. razred 2 3,50 0,71 

Kombinacija dveh razredov 23 3,70 0,56 

Kombinacija treh ali več razredov 20 3,90 0,55 

(2) Odnosi in 

vedenje staršev 

1. razred 50 3,46 0,73 F = 0,919 

α = 0,493 2. razred 35 3,60 0,60 

3. razred 29 3,62 0,62 

4. razred 33 3,64 0,70 

5. razred 20 3,30 0,73 

6. razred 2 3,00 0,00 

Kombinacija dveh razredov 23 3,43 0,84 

Kombinacija treh ali več razredov 20 3,65 0,67 

(3) Odnosi s 

sodelavci 

1. razred 50 3,14 1,14 F = 0,688 

α = 0,682 2. razred 35 3,14 0,97 

3. razred 29 3,34 0,86 

4. razred 33 3,18 0,98 

5. razred 20 2,80 0,77 

6. razred 2 3,00 0,00 

Kombinacija dveh razredov 23 3,04 0,77 

Kombinacija treh ali več razredov 20 2,95 0,89 

(4) Odnosi in 

vedenje vodstva 

1. razred 50 3,06 1,25 F = 0,884 

α = 0,520 2. razred 35 2,94 0,97 

3. razred 29 3,00 0,89 

4. razred 33 3,18 1,10 

5. razred 20 2,60 0,88 

6. razred 2 3,00 0,00 

Kombinacija dveh razredov 23 2,65 0,98 

Kombinacija treh ali več razredov 20 3,05 1,23 

(5) Šolski sistem 1. razred 50 3,48 0,95 F = 2,031 

α = 0,053 2. razred 35 3,63 0,73 

3. razred 29 3,83 0,66 

4. razred 33 3,88 0,82 

5. razred 20 3,15 0,67 

6. razred 2 3,50 0,71 

Kombinacija dveh razredov 23 3,74 0,75 

Kombinacija treh ali več razredov 20 3,65 0,88 

(6) Ekološki pogoji 

in opremljenost 

šole 

1. razred 50 2,84 1,02 F = 1,324 

α = 0,241 2. razred 35 3,17 0,92 

3. razred 29 2,97 0,87 

4. razred 33 2,97 0,92 

5. razred 20 2,75 1,07 

6. razred 2 3,50 0,71 

Kombinacija dveh razredov 23 2,78 0,85 

Kombinacija treh ali več razredov 20 3,40 0,94 

(7) Učiteljeva 

delovna 

obremenjenost 

1. razred 50 3,70 0,74 F = 1,516 

α = 0,164 2. razred 35 4,00 0,80 

3. razred 29 3,90 0,67 

4. razred 33 4,03 0,68 

5. razred 20 3,70 0,66 

6. razred 2 4,00 0,00 

Kombinacija dveh razredov 23 4,04 0,78 

Kombinacija treh ali več razredov 20 4,20 0,95 
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Glede na povprečno oceno pomembnosti je faktor vedenje in motiviranost učencev bolj stresen 

za tiste, ki poučujejo kombinacijo treh ali več razredov ali tretji razred (M = 3,90), manj pa za 

tiste, ki poučujejo šesti razred (M = 3,50).   

Pri odnosih in vedenju staršev so nekoliko višje ocene od ostalih skupin učiteljev dosegli tisti, 

ki poučujejo kombinacijo treh ali več razredov (M = 3,65), najnižje pa tisti, ki poučujejo šesti 

razred (M = 3,00).   

Prav tako so najvišjo ocena stresorja odnosi s sodelavci dosegli tisti učitelji, ki poučujejo tretji 

razred (M = 3,34), najnižje pa tisti, ki poučujejo peti razred (M = 2,8).   

Odnosi in vedenje vodstva so nekoliko višje glede na povprečno oceno tega faktorja ocenili tisti 

učitelji, ki poučujejo četrti razred (M = 3,18), najnižje pa tisti, ki poučujejo peti razred (M = 

2,60).   

Šolski sistem je bil ocenjen najviše pri učiteljih, ki poučujejo četrti razred (M = 3,88), najnižje 

pa tisti, ki poučujejo peti razred (M = 3,15). 

Pri ekoloških pogojih in opremljenosti šole so nekoliko višje ocene tega stresorja dosegli tisti, 

ki poučujejo šesti razred (M = 3,50), najnižje pa tisti, ki poučujejo kombinacijo dveh razredov 

(M = 2,78). 

Učiteljeva delovna obremenjenost je po povprečnih ocenah stresnosti tega faktorja nekoliko 

bolj stresna za tiste učitelje, ki poučujejo kombinacijo treh ali več razredov (M = 4,20), najmanj 

pa za tiste, ki poučujejo prvi ali četrti razred (M = 3,70). 

Učitelji, ki poučujejo četrti razred, najvišje ocenjujejo pomembnost faktorjev odnosi in vedenje 

vodstva ter šolski sistem. Učitelji, ki poučujejo kombinacijo treh ali več razredov, najvišje od 

vseh skupin ocenjujejo učiteljevo delovno obremenjenost, vedenje in motiviranost učencev ter 

odnose in vedenje staršev. Učitelji, ki poučujejo tretji razred, so najvišje izmed vseh skupin 

ocenili vedenje in motiviranost učencev ter odnose s sodelavci. Stresor ekološki pogoji in 

opremljenost šole pa je najbolj pomemben za učitelje šestega razreda. Največkrat so z najnižjo 

povprečno oceno stresorje ocenili učitelji petih razredov (trikrat). Kot smo omenili že v 

prejšnjem poglavju, samo dva učitelja iz vzorca poučujeta v šestem razredu, kar lahko vpliva 

na zanesljivost podatkov za to skupino. 

Če primerjamo rezultate, lahko vidimo, da učitelji, ki faktorje doživljajo višje, večinoma učitelji 

istih razredov: tretjega, četrtega, šestega ter kombinacije treh razredov. Pri nižji oceni stresorjev 

pa učitelji šestega , petega, prvega ter četrtega razreda. Zanimivo je, da se drugi razred ne pojavi 

na najvišjih ali najnižjih mestih.  
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Graf 22: Opis povprečnih ocen faktorjev stresa glede na poučevani razred 

  

3,56

3,46

3,14

3,06

3,48

2,84

3,7

3,63

3,6

3,14

2,94

3,63

3,17

4

3,9

3,62

3,34

3

3,83

2,965

3,9

3,76

3,64

3,18

3,18

3,88

2,97

4,03

3,65

3,3

2,8

2,6

3,15

2,75

3,7

3,5

3

3

3

3,5

3,5

4

3,7

3,43

3,04

2,65

3,74

2,78

4,04

3,9

3,65

2,95

3,05

3,65

3,4

4,2

1 2 3 4 5

Vedenje in

motiviranost

učencev

Odnosi in

vedenje staršev

Odnosi s

sodelavci

Odnosi in

vedenje vodstva

Šolski sistem

Ekološki pogoji

in opremljenost

šole

Učiteljeva

delovna

obremenjenost

1. razred 2. razred

3. razred 4. razred

5. razred 6. razred

Kombinacija dveh razredov Kombinacija treh ali več razredov



111 

 

13.10 ŠTEVILO OTROK V DRUŽINI IN OCENA STRESA 

V nadaljevanju predstavljamo, kakšna je povezanost med številom otrok v učiteljevi družini in 

povprečno oceno stresa ter povprečno oceno doživljanja pomembnosti stresogenih faktorjev na 

delovnem mestu (raziskovalno vprašanje 11c). Predvidevali smo, da učitelji z večjim številom 

otrok v družini doživljajo višji stres kot tisti z manjšim številom otrok (hipoteza 10). 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc je Brown-Forsythov test pokazal, da ni 

statistično pomembnih razlik v stresu, ki ga doživljajo učitelji v povezavi s številom otrok, ki 

jih imajo (F = 1,521; g1 = 4; g2 = 154,668; α = 0,199). Games-Howellov post hoc test je pokazal 

statistično pomembne razlike med oceno stresa v skupini učiteljev brez otrok ter tistih s štiri ali 

več otroki (α = 0,036), z enim otrokom ter štirimi ali več otroki (α = 0,036) ter tistih s tremi 

otroki in tistih s štirimi ali več otroki (α = 0,023). Razlik pa ne kaže med učitelji brez otrok in 

tistimi z enim otrokom (α = 0,989), brez otrok in dvema otrokoma (α = 1,000), brez otrok in 

tremi otroki (α = 0,984), enim otrokom in dvema otrokoma (α = 0,996), enim otrokom ter tremi 

otroki (α = 0,892), enim otrokom in štirimi otroki (α = 0,106) ter dvema otrokoma in tremi 

otroki (α = 0,950). Primerjava povprečnih vrednosti v vzorcu sicer kaže, da o njavišji stopnji 

stresa poročajo učitelji, ki imajo štiri ali več otrok (M = 3,88), najnižjo pa učitelji s tremi otroki 

(M = 3,29). 

 

 
Graf 23: Povprečne ocene stresa med učitelji glede na število otrok v družini 

 

Opravljena statistična analiza med številom otrok in posameznimi stresogenimi faktorji ni 

pokazala statistično pomembnih razlik pri nobenem izmed faktorjev v povprečni oceni stresorja 

med učitelji glede na število otrok v družini. Rezultati so predstavljeni v tabeli 48. 
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Tabela 48: Opis vzorca ocen faktorjev stresa glede na število otrok v družini učitelja 
Stresogeni faktorji Število otrok v družini učitelja N M SD F, α 

(1) Vedenje in 

motiviranost učencev 

Brez otrok 46 3,72 0,544 F = 0,713 

α = 0,583 En otrok 41 3,76 0,767 

Dva otroka 82 3,72 0,653 

Trije otroki 35 3,54 0,741 

Štirje ali več otrok 8 3,88 0,641 

(2) Odnosi in vedenje 

staršev 

Brez otrok 46 3,52 0,547 F = 1,087 

α = 0,365 En otrok 41 3,63 0,799 

Dva otroka 82 3,46 0,706 

Trije otroki 35 3,49 0,781 

Štirje ali več otrok 8 3,88 0,354 

(3) Odnosi s sodelavci Brez otrok 46 3,04 0,893 F = 1,057 

α = 0,379 En otrok 41 3,02 1,235 

Dva otroka 82 3,12 0,837 

Trije otroki 35 3,14 0,944 

Štirje ali več otrok 8 3,75 0,707 

(4) Odnosi in vedenje 

vodstva 

Brez otrok 46 2,91 0,985 F = 1,104 

α = 0,356 En otrok 41 2,76 1,200 

Dva otroka 82 3,06 1,046 

Trije otroki 35 2,91 1,095 

Štirje ali več otrok 8 3,50 0,926 

(5) Šolski sistem Brez otrok 46 3,46 0,721 F = 1,680 

α = 0,157 En otrok 41 3,85 0,793 

Dva otroka 82 3,63 0,854 

Trije otroki 35 3,54 0,919 

Štirje ali več otrok 8 3,75 0,463 

(6) Ekološki pogoji in 

opremljenost šole 

Brez otrok 46 3,07 1,020 F = 1,795 

α = 0,131 En otrok 41 3,22 0,881 

Dva otroka 82 2,89 0,903 

Trije otroki 35 2,71 0,987 

Štirje ali več otrok 8 3,25 1,035 

(7) Učiteljeva delovna 

obremenjenost 

Brez otrok 46 4,00 0,789 F = 0,868 

α = 0,484 En otrok 41 4,05 0,773 

Dva otroka 82 3,83 0,734 

Trije otroki 35 3,83 0,785 

Štirje ali več otrok 8 4,00 0,535 
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Graf 24: Povprečne ocene stresogenih faktorjev glede na število otrok v družini učitelja 
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Glede na povprečno oceno pomembnosti je faktor vedenje in motiviranost učencev bolj stresen 

za tiste, ki imajo štiri ali več otrok (M = 3,88), najmanj stresen pa za tiste, ki imajo tri otroke 

(M = 3,54).  

Stresor odnosi in vedenje staršev so nekoliko višje od ostalih skupin učiteljev ocenili tisti, ki 

imajo štiri ali več otrok (M = 3,88), najmanj pa tisti, ki imajo dva otroka (M = 3,46).   

Prav tako so stresor odnosi s sodelavci najvišje ocenili tisti učitelji, ki imajo štiri ali več otrok 

(M = 3,75), najnižje pa tisti, ki imajo enega otroka (M = 3,02).   

Odnosi in vedenje vodstva so nekoliko višje glede na povprečno oceno tega faktorja ocenili tisti 

učitelji, ki imajo štiri ali več otrok (M = 3,5), najnižje pa tisti, ki imajo enega otroka (M = 2,76). 

Šolski sistem je bil ocenjen najviše pri učiteljih, ki imajo enega otroka (M = 3,85), najnižje pa 

pri tistih, ki nimajo otrok (M = 3,46). 

Pri ekoloških pogojih in opremljenosti šole so nekoliko višje ocene temu stresorju dodelili tisti 

učitelji, ki imajo štiri ali več otrok (M = 3,25), najmanj pa tisti, ki imajo tri otroke (M = 2,71). 

Učiteljeva delovna obremenjenost je po povprečnih ocenah stresnosti tega faktorja nekoliko 

bolj stresna za tiste učitelje, ki imajo enega otroka (M = 4,05), najmanj pa za tiste, ki imajo tri 

otroke (M = 3,83). Podatek je zanimiv, saj bi pričakovali, da bodo učitelji, ki imajo doma več 

otrok, ta stresor ocenili višje kot tisti učitelji, ki jih imajo doma manj otrok oz. jih nimajo.  

Če povzamemo ugotovitve, je kar pet faktorjev (vedenje in motiviranost učencev, odnos in 

vedenje staršev, odnosi s sodelavci, odnosi in vedenje vodstva ter ekološki pogoji in 

opremljenost šole) najbolj stresnih za tiste učitelje, ki imajo štiri ali več otrok. Preostala dva 

(šolski sistem ter učiteljeva delovna obremenjenost) pa sta najvišje ocenjena pri učiteljih, ki 

imajo enega otroka. Čeprav bi pričakovali, da bodo učitelji brez otrok imeli pri vseh faktorjih 

najnižjo povprečno oceno stresa, temu ni tako. Najmanj jih obremenjuje samo faktor šolski 

sistem. Pri ostalih stresorjih so najmanj pod stresom različne skupine učiteljev: pri treh 

stresorjih tisti učitelji s tremi, pri dveh tisti z enim otrokom ter pri enem tisti z dvema otrokoma. 
Rezultati so presenetili, saj sem pričakovala, da bodo najnižji stres kazali učitelji, ki so brez 

otrok. Prav tako so raziskave v nasprotju s predhodnimi raziskavami P. Žerdin (2010) na tem 

področju. 

Pomembno je poudariti, da se skupine razlikujejo v številu članov; učiteljev, ki imajo štiri ali 

več otrok, je v primerjavi z ostalimi skupinami učiteljev samo 8, kar lahko vpliva na rezultate.  

 

13.11 STAROST OTROK V DRUŽINI IN OCENA STRESA  

V tem poglavju bomo predstavili, kakšna je povezanost med starostjo otrok v družini in 

učiteljevo povprečno oceno stresa ter povprečno oceno doživljanja pomembnosti stresogenih 

faktorjev na delovnem mestu (raziskovalno vprašanje 11č). Predvidevali smo, da učitelji, ki 

imajo v družini mlajše otroke, doživljajo večji stres kot tisti, ki imajo v družini starejše otroke.  

Brown-Forsythov test je pokazal, da razlike med aritmetičnimi sredinami ocene stresa ter 

štirimi starostnimi razredi otrok učiteljev niso statistično pomembne (F = 0,685; g1 = 3; g2 = 

77,278; α = 0,564). Tudi Games-Howellov post hoc test ni pokazal statistično pomembnih 

razlik med posameznimi starostnimi razredi otrok. Opazimo sicer, da so nekoliko višje ocenili 

stres tisti učitelji, ki imajo doma otroke, stare od 1 do 5 let, sledijo tisti, ki imajo otroke, stare 

od 5 do 14 let, tisti z odraslimi otroki, starimi 24 ali več let, najnižje ocene stresa pa tisti, ki 

imajo doma otroke, stare od 15 do 23 let. 
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Tabela 49: Število učiteljev glede na starost otrok v družini anketiranih učiteljev, ki imajo 

doma homogeno stare otroke 

Starost otrok N M SD 

Predšolski (1–5 let) 32 3,56 0,62 

Šoloobvezni (6–14 let) 28 3,50 0,92 

Mladi odrasli (15–23 let) 15 3,27 0,59 

Odrasli (od 24 let naprej) 34 3,44 0,50 

Skupaj 109 / / 

 

V največjem deležu so pod visokim oz. zelo visokim stresom učitelji, ki imajo doma predšolske 

otroke (56,2 %), sledijo učitelji s šoloobveznimi otroki (53,6 %). Pri tej skupini ni nobenega 

učitelja, ki bi doživljal zelo nizek stres. Zanimivo je najnižje izražen stres pri učiteljih, ki imajo 

šoloobvezne otroke (zelo nizek in nizek stres skupaj 10,7 %). Iz grafa 25 lahko razberemo, da 

učitelji z odraslimi otroki stres zaznavajo samo kot zmeren oz. visok, učitelji z mladimi 

odraslimi pa še kot nizek stres, kar je razlog, da je ta skupina na zadnjem mestu po izraženem 

stresu. 

Podatek potrjuje predvidevanje, da višji stres doživljajo učitelji, ki imajo doma mlajše otroke. 

Poleg tega, da mlajši otroci zahtevajo nekoliko več nege, vzgojnih usmeritev, navodil, časa, 

pomoči pri šolskem delu ali drugih dejavnostih, je to tudi približna starost otrok, s katero se 

srečujejo učitelji pri svojem delu. Glede na to, da naj bi se učitelj v prostem času izogibal 

področij, ki so podobna tistim, ki mu na delovnem mestu predstavljajo stres (Lindemann, 1982), 

je učitelj z mlajšimi osnovnošolskimi otroki doma deležen podobnih situacij kot v delovnem 

okolju, kar lahko stopnjuje stres. Seveda moramo ob tem tudi upoštevati, da je domače okolje 

drugačno od šolskega in ju ne moremo enačiti.  

Zanimiv je podatek, da visok stres doživljajo tudi učitelji, ki imajo doma odrasle otroke, saj bi 

pričakovali, da zaradi manjših vzgojnih in materialnih obveznosti do otrok, doživljajo najnižji 

stres. Mogoče lahko dobljeni rezultat povežemo z ugotovitvijo iz prejšnjega raziskovalnega 

vprašanja o povezavi stresa s starostjo učiteljev, ko so starejši učitelji dosegli drugo najvišjo 

oceno stresa, kar nas lahko napeljuje na domnevo, da ima na višje ocene stresa lahko pomemben 

vpliv starost učiteljev.  

Zanimivo bi bilo podrobneje raziskati razloge kakšen vpliv ima določena starost otrok na stres 

pri učitelju in predvsem iskati razloge za to. 
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Graf 25: Ocene stresa glede na homogene starostne skupine otrok v učiteljevi družini 

 

13.12 PODPORA NADREJENIH IN SODELAVCEV TER OCENA STRESA  

Kakšna je povezanost med učiteljevim zaznavanjem podpore s strani nadrejenih in sodelavcev 

ter povprečno oceno stresa na delovnem mestu smo preučevali z raziskovalnim vprašanjem 9. 

Postavili smo hipotezo 12, da učitelji, ki zaznavajo višjo podporo pri nadrejenih in sodelavcih, 

doživljajo manjši stres kot tisti, ki te podpore ne zaznavajo. 

V anketnih vprašalnikih so v predlogih za preventivo učitelji velikokrat omenili prav podporo 

in oporo med sodelavci ter podporo vodstva pred starši, v kriznih situacijah ter pri odločitvah. 

Podpora lahko predstavlja preventivo učiteljem pred stresom, hkrati pa njena odsotnost 

predstavlja stresor. Temu je treba posvetiti pozornost, seveda pa je podpora lahko izražena na 

več načinov – kot kakovostne socialne povezave na delovnem mestu, materialna, informacijska, 

čustvena podpora (Vuković, 2011). V eni izmed analiz, predstavljenih v tem magistrskem delu, 

so učitelji navedli, da si od vodstva med drugim želijo tudi besedne spodbude, materialno 

podporo, podporo v dejanjih, ko nastopijo spori in nesoglasja s starši, pogovor, upoštevanje s 

strani nadrejenih. To pomeni, da je podpora zelo širok pojem, posameznik pa ga razume skozi 

njegove trenutne potrebe in čustveno ali materialno stanje.   

V teoriji zasledimo navedbe, da imajo nadrejeni vpliv na socialno okolje na delovnem mestu 

(Harmsen, Helms-Lorenz, Maulana in van Veen, 2018) ter na psihološke okoliščine dela, saj 

imajo moč, da ustvarijo okolje, ki preprečuje stres in izgorelost delavcev tako, da spodbuja 

zavzetost za delo, spodbuja odnose na formalni in neformalni ravni, spodbuja izobraževanja za 

prepoznavanje stresa in izgorelosti (Pšeničny in Findeisen, 2005). 

Kyriacou (2011) navaja raziskave s področja stresa učiteljev, ki trdijo, da je eno izmed 

močnejših področij stresa področje vodenja šole in organizacijska klima, ki je povezno z 

nestrinjanjem z ravnateljem, uvajanjem nezaželenih sprememb, slabo komunikacijo z 
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vodstvom šole, pomanjkanjem občutka priznanja ter spoštovanja s strani nadrejenih. Dunham 

(1992) omenja organizacijski vidik stresa, ki je prav posebej povezan z ravnateljem ter 

vodstvom šole in vključuje slabo podporo s strani vodstva, nesodelovanjem delavcev šole, slabo 

komunikacija med zaposlenimi, ki privede do nejasnosti glede pogleda na šolsko problematiko 

in slabega načrtovanja dela. Teorija govori v prid pomembnosti te teme za učitelje in o 

smiselnosti preverjanja povezanosti med oceno stresa učiteljev ter zaznavanjem podpore 

nadrejenih in sodelavcev. 

Hipotezo, da učitelji, ki zaznavajo višjo podporo pri nadrejenih in sodelavcih, doživljajo nižji 

stres kot tisti, ki te podpore ne zaznavajo, smo preverili s Pearsonovim koeficientom 

povezanosti. Povezanost med kombinirano oceno stresorja pomanjkanje podpore drugih 

učiteljev in končno oceno stresa je pozitivna in srednje močna (0,61). Tisti, ki v večji meri 

zaznavajo pomanjkanje podpore sodelavcev, poročajo o višji stopnji stresa.  

Povezanost med kombinirano oceno stresorja pomanjkanje podpore ravnatelja in končno oceno 

stresa je pozitivna in srednje močna (0,59). Tisti, ki v večji meri zaznavajo pomanjkanje 

podpore nadrejenih, poročajo o višji stopnji stresa (r = 0,59), kar pomeni, da tisti učitelji, ki v 

večji meri zaznavaj pomanjkanje podpore nadrejenih, poročajo o višji stopnji stresa. Iz 

rezultatov lahko sklepamo, da sta oba stresorja za učitelje pomembna in prispevata k doživljanju 

stresa na delovnem mestu. Hipotezo lahko potrdimo. 

 

13.13 SPROSTITVENE AKTIVNOSTI TER OCENA STRESA 

V naslednjem poglavju so predstavljene primerjave pogostosti ukvarjanja s športom in drugimi 

sprostitvenimi aktivnostmi ter učiteljevim doživljanjem stresa (raziskovalno vprašanje 11e). 

Prav tako smo raziskali povezanost med izbiro bolj sproščujočih aktivnosti ter učiteljevim 

doživljanjem stresa (raziskovalno vprašanje 11f). Postavili smo hipotezi 13 in 14, da učitelji, ki 

se pogosteje ukvarjajo s sprostitvenimi aktivnostmi, doživljajo nižji stres kot tisti, ki se s 

sprostitvenimi aktivnostmi ukvarjajo redkeje, ter da učitelji, ki se ob sprostitvenih aktivnostih 

sprostijo v večji meri, doživljajo nižji stres kot tisti, ki se ob sprostitvenih aktivnostih ne 

sprostijo. 

Pogostost uporabe določenih vrst sprostitve ter mero sprostitve ob določenih sprostitvenih 

aktivnostih smo preverili s 5-stopenjsko lestvico pogostosti. Z analizo variance smo ugotavljali, 

ali obstaja pomembna razlika v ocenah stresa med tistimi, ki se pogosteje ukvarjajo z določeno 

sprostitvijo, ter ali obstaja pomembna razlika v ocenah stresa med tistimi učitelji, ki se ob 

ukvarjanju z določeno aktivnostjo bolj sprostijo. 

 

Telesna vadba 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc je enosmerna analiza variance pokazala, 

da razlike med učitelji glede na pogostost izvajanja telesne vadbe ter oceno stresa niso 

statistično pomembne (F = 2,079; g = 4; α = 0,085). Tudi HSD Tukeyjev post hoc test ni pokazal 

statistično pomembnih razlik med posameznimi ocenami pogostosti izvajanja telesne vadbe ter 

oceno stresa. Primerjava povprečnih vrednosti sicer kaže, da so nekoliko višje ocene stresa 

dosegli tisti učitelji, ki telesne vadbe ne izvajajo nikoli (M = 3,64), najnižje pa tisti, ki jo izvajajo 

vsak dan (M = 3,13).  

Enosmerna analiza variance pa je pokazala statistično pomembne razlike med učitelji glede na 

intenzivnost sprostitve, ki jo ob izvajanju telesne vadbe čutijo, ter oceno stresa (F = 4,597; g = 

4; α = 0,001). HSD Tukeyjev post hoc test je pokazal statistično pomembne razlike med oceno 

telesne vadbe z opisnikom delno se sprostim ter oceno z opisnikom zelo se sprostim (α = 0,004). 
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Tako lahko potrdimo, da učitelji, ki se s telesno vadbo zelo sprostijo, doživljajo nižji stres kot 

tisti, ki se z vadbo delno sprostijo. Sicer pa so najvišje ocene stresa podali učitelji, ki jih telesna 

vadba ne sprosti, najnižje pa tisti, ki jih zelo sprosti. 

 

Tabela 50: Ocene stresa med učitelji glede na pogostost telesne vadbe kot sprostitvene 

aktivnosti ter intenzivnost sprostitve ob uporabi tovrstne sprostitvene aktivnosti 

Pogostost uporabe 

sprostitvene 

aktivnosti N M SD 

Intenzivnost sprostitve ob 

uporabi sprostitvene 

aktivnosti N M SD 

Nikoli 11 3,64 0,51 Ne sprostim se 6 4,00 0,63 

Enkrat mesečno 26 3,54 0,65 Komaj zaznavno se sprostim 17 3,41 0,62 

Enkrat tedensko 85 3,45 0,61 Delno se sprostim 37 3,70 0,47 

Trikrat tedensko 60 3,35 0,69 Sprostim se 46 3,39 0,65 

Vsak dan 30 3,13 0,78 Zelo se sprostim 104 3,26 0,70 

Skupaj 212 3,40 0,66 Skupaj 210 3,40 0,67 

 

Branje knjig 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc je enosmerna analiza variance pokazala, 

da razlike med učitelji glede na pogostost branja kot sprostitvene aktivnosti ter oceno stresa 

niso statistično pomembne (F = 1,960; g = 4; α = 0,102). Tudi HSD Tukeyjev post hoc test ni 

pokazal statistično pomembnih razlik med posameznimi ocenami pogostosti branja ter oceno 

stresa. Zanimivo je, da so najvišje ocene stresa dosegli tisti, ki nikoli ne berejo (M = 3,50), 

najnižje pa tisti, ki berejo trikrat tedensko (M = 3,10). 

Razlike med učitelji glede na intenzivnost sprostitve ob branju ter oceno stresa niso statistično 

pomembne (F = 1,853; g = 4; α = 0,120). Tudi HSD Tukeyjev post hoc test ni pokazal statistično 

pomembnih razlik med posameznimi ocenami intenzivnosti sprostitve z branjem ter oceno 

stresa. Kljub temu rezultati kažejo, da so najvišje ocene stresa dosegli tisti, ki jih branje ne 

sprosti, najnižje pa tisti, ki jih branje zelo sprosti. 

 

Tabela 51: Opis vzorca ocen stresa med učitelji glede na pogostost branja kot sprostitvene 

aktivnosti ter intenzivnost sprostitve ob uporabi tovrstne sprostitvene aktivnosti 

Pogostost uporabe 

sprostitvene aktivnosti N M SD 

Intenzivnost sprostitve ob 

uporabi sprostitvene 

aktivnosti N M SD 

Nikoli 16 3,50 0,63 Ne sprostim se 12 3,67 0,65 

Enkrat mesečno 73 3,40 0,68 Komaj zaznavno se sprostim 13 3,38 0,51 

Enkrat tedensko 49 3,49 0,62 Delno se sprostim 59 3,54 0,70 

Trikrat tedensko 30 3,10 0,76 Sprostim se 38 3,34 0,53 

Vsak dan 44 3,45 0,60 Zelo se sprostim 89 3,29 0,29 

Skupaj 212 3,40 0,66 Skupaj 211 3,40 0,66 

 

Gledanje filmov 

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc je enosmerna analiza variance pokazala, 

da razlike med učitelji glede na pogostost gledanja filmov kot sprostitvene aktivnosti ter oceno 

stresa niso statistično pomembne (F = 1,057; g = 4; α = 0,379). Tudi HSD Tukeyjev post hoc 

test ni pokazal statistično pomembnih razlik med posameznimi ocenami pogostosti gledanja 

filmov ter oceno stresa. Rezultati so zanimivi, saj so najvišje ocene stresa dosegli tisti učitelji, 
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ki filmov ne gledajo nikoli in tisti, ki jih gledajo vsak dan. Najnižje ocene stresa so dosegli 

učitelji, ki filme gledajo približno enkrat mesečno. 

Tudi razlike med učitelji glede na intenzivnost sprostitve ob gledanju filmov ter oceno stresa 

niso statistično pomembne (F = 0,473; g = 4; α = 0,756). Po pričakovanju so o najvišjem stresu 

poročali učitelji, ki se ob ogledu filmov ne sprostijo. 

 

Tabela 52: Ocene stresa med učitelji glede na pogostost gledanja filmov kot sprostitvene 

aktivnosti ter intenzivnost sprostitve ob uporabi tovrstne sprostitvene aktivnosti 

Pogostost uporabe 

sprostitvene 

aktivnosti N M SD 

Intenzivnost sprostitve ob 

uporabi sprostitvene 

aktivnosti N M SD 

Nikoli 16 3,50 0,63 Ne sprostim se 13 3,54 0,78 

Enkrat mesečno 46 3,24 0,79 Komaj zaznavno se sprostim 14 3,21 0,43 

Enkrat tedensko 84 3,45 0,57 Delno se sprostim 59 3,37 0,69 

Trikrat tedensko 44 3,36 0,69 Sprostim se 64 3,41 0,64 

Vsak dan 22 3,50 0,68 Zelo se sprostim 60 3,43 0,70 

Skupaj 212 3,40 0,66 Skupaj 210 3,40 0,67 

 

Petje  

Ob upoštevanju predpostavke o homogenosti varianc je enosmerna analiza variance pokazala, 

da razlike med učitelji glede na pogostost petja kot sprostitvene aktivnosti ter oceno stresa niso 

statistično pomembne (F = 0,304; g = 4; α = 0,875). Tudi HSD Tukeyjev post hoc test ni pokazal 

statistično pomembnih razlik med posameznimi ocenami pogostosti petja ter oceno stresa. O 

najnižjem stresu so poročali učitelji, ki pojejo vsak dan, o najvišjem pa tisti, ki kot sprostitev 

pojejo enkrat mesečno. 

Enosmerna analiza variance ni pokazala statistično pomembnih razlik med učitelji glede na 

intenzivnost sprostitve ob petju kot sprostitveni aktivnosti ter oceno stresa (F = 0,705; g = 4; α 

= 0,590). Kljub temu so o najnižji stopnji stresa poročali tisti učitelji, ki se ob petju sprostijo. 

 

Tabela 53: Ocene stresa med učitelji glede na pogostost petja kot sprostitvene aktivnosti 

ter intenzivnost sprostitve ob uporabi tovrstne sprostitvene aktivnosti 

Pogostost uporabe 

sprostitvene 

aktivnosti N M SD 

Intenzivnost sprostitve ob 

uporabi sprostitvene 

aktivnosti N M SD 

Nikoli 73 3,37 0,64 Ne sprostim se 50 3,44 0,68 

Enkrat mesečno 54 3,48 0,57 Komaj zaznavno se sprostim 27 3,44 0,58 

Enkrat tedensko 39 3,36 0,71 Delno se sprostim 33 3,55 0,56 

Trikrat tedensko 18 3,39 0,92 Sprostim se 32 3,31 0,74 

Vsak dan 28 3,36 0,68 Zelo se sprostim 59 3,34 0,73 

Skupaj 212 3,40 0,66 Skupaj 201 3,41 0,67 

 

Meditacija  

Rezultati enosmerne analize variance niso pokazali statistično pomembnih razlik med učitelji 

glede na pogostost izvajanja meditacije kot sprostitvene aktivnosti ter oceno stresa (F = 1,636; 

g = 4; α = 0,166). Tudi HSD Tukeyjev post hoc test ni pokazal statistično pomembnih razlik 

med posameznimi ocenami pogostosti izvajanja meditacije ter oceno stresa. Primerjava 

rezultatov v vzorcu sicer kaže zanimive rezultate, da so najnižje ocene stresa dosegli učitelji, ki 
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meditacijo izvajajo trikrat tedensko, najvišje pa učitelji, ki se na ta način sproščajo enkrat 

mesečno. Pri interpretaciji rezultatov je potrebno upoštevati tudi razlike v številu učiteljev v 

posamezni skupini, saj se kar 136 učiteljev nikoli ne sprošča s pomočjo meditacije.  

Tudi pri meditaciji je enosmerna analiza variance pokazala, da razlike med učitelji glede na 

intenzivnost sprostitve ob izvajanju meditacije kot sprostitvene aktivnosti ter oceno stresa niso 

statistično pomembne (F = 1,094; g = 4; α = 0,361). O najnižji stopnji stresa so poročali tisti 

učitelji, ki jih meditacija ne sprosti, kar lahko pomeni, da meditacije ne uporabljajo ali pa 

uporabljajo druge načine sproščanja. 

 

Tabela 54: Ocene stresa med učitelji glede na pogostost meditacije kot sprostitvene 

aktivnosti ter intenzivnost sprostitve ob uporabi tovrstne sprostitvene aktivnosti 

Pogostost uporabe 

sprostitvene 

aktivnosti N M SD 

Intenzivnost sprostitve ob 

uporabi sprostitvene 

aktivnosti N M SD 

Nikoli 136 3,37 0,64 Ne sprostim se 88 3,35 0,68 

Enkrat mesečno 22 3,64 0,49 Komaj zaznavno se sprostim 14 3,43 0,51 

Enkrat tedensko 26 3,50 0,71 Delno se sprostim 24 3,67 0,57 

Trikrat tedensko 12 3,08 1,00 Sprostim se 19 3,47 0,51 

Vsak dan 16 3,38 0,62 Zelo se sprostim 47 3,38 0,80 

Skupaj 212 3,40 0,66 Skupaj 192 3,42 0,67 

 

Druženje s prijatelji in z družino 

Enosmerna analiza variance ni pokazala statistično pomembnih razlik med učitelji glede na 

pogostost druženja s prijatelji ter družino kot sprostitvene aktivnosti ter oceno stresa (F = 1,531; 

g = 3; α = 0,207). Tudi HSD Tukeyjev post hoc test ni pokazal statistično pomembnih razlik 

med posameznimi ocenami pogostosti druženja s prijatelji ter z družino in oceno stresa. Najvišji 

stres doživljajo učitelji, ki se družijo enkrat mesečno, najnižji pa tisti, ki se družijo enkrat 

tedensko.  

Tudi pri dejavniku druženje s prijatelji in z družino ter oceni stresa nismo ugotovili statistično 

pomembnih razlik med učitelji glede na intenzivnost sprostitve ob druženju (F = 1,635; g = 4; 

α = 0,167). Kljub temu so o najnižji stopnji stresa poročali učitelji, ki se ob druženju zelo 

sprostijo, o najvišji stopnji stresa pa tisti, ki se ob druženju ne sprostijo.  

 

Tabela 55: Ocene stresa med učitelji glede na pogostost druženja z družino ter prijatelji 

kot sprostitvene aktivnosti ter intenzivnost sprostitve ob uporabi tovrstne sprostitvene 

aktivnosti 

Pogostost uporabe 

sprostitvene 

aktivnosti N M SD 

Intenzivnost sprostitve ob 

uporabi sprostitvene 

aktivnosti N M SD 

Nikoli 0 / / Ne sprostim se 2 4,50 0,71 

Enkrat mesečno 10 3,60 0,84 Komaj zaznavno se sprostim 5 3,40 0,55 

Enkrat tedensko 43 3,26 0,58 Delno se sprostim 29 3,48 0,74 

Trikrat tedensko 53 3,51 0,61 Sprostim se 55 3,42 0,57 

Vsak dan 105 3,37 0,70 Zelo se sprostim 118 3,36 0,69 

Skupaj 211 3,39 0,66 Skupaj 209 3,40 0,67 

 

Obiskovanje gledaliških predstav ali drugih kulturnih prireditev 
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Enosmerna analiza variance je pokazala, da razlike med učitelji glede na pogostost obiskovanja 

gledaliških predstav ali drugih kulturnih prireditev kot sprostitvene aktivnosti ter oceno stresa 

niso statistično pomembne (F = 0,626; g = 4; α = 0,645). Tudi HSD Tukeyjev post hoc test ni 

pokazal statistično pomembnih razlik med posameznimi ocenami pogostosti obiskovanja 

gledaliških predstav ali drugih kulturnih prireditev ter oceno stresa. Proti pričakovanjem so o 

najvišji stopnji stresa poročali učitelji, ki gledališke predstave ali druge kulturne dogodke 

obiskujejo vsak dan (M = 3,67), najnižje pa tisti, ki to počnejo enkrat tedensko (M = 3,17). 

Ponovno so opazne velike razlike v številu učiteljev v posamezni skupini. 

Analiza variance tudi ni pokazala statistično pomembnih razlik med učitelji glede na 

intenzivnost sprostitve ob obiskovanju gledaliških predstav ali drugih kulturnih prireditev kot 

sprostitvene aktivnosti ter oceno stresa (F = 1,391; g = 4; α = 0,238). O najvišjem stresu so 

poročali učitelji, ki se ob tovrstnih kulturnih prireditvah ne sprostijo. 

 

Tabela 56: Ocene stresa med učitelji glede na pogostost obiskovanja gledaliških predstav 

in drugih kulturnih dogodkov kot sprostitvene aktivnosti ter intenzivnost sprostitve ob 

uporabi tovrstne sprostitvene aktivnosti 

Pogostost uporabe 

sprostitvene 

aktivnosti N M SD 

Intenzivnost sprostitve ob 

uporabi sprostitvene 

aktivnosti N M SD 

Nikoli 33 3,39 0,61 Ne sprostim se 22 3,59 0,67 

Enkrat mesečno 152 3,41 0,68 Komaj zaznavno se sprostim 21 3,14 0,57 

Enkrat tedensko 12 3,17 0,58 Delno se sprostim 39 3,46 0,56 

Trikrat tedensko 6 3,33 0,82 Sprostim se 52 3,42 0,67 

Vsak dan 6 3,67 0,52 Zelo se sprostim 76 3,37 0,73 

Skupaj 209 3,40 0,67 Skupaj 210 3,40 0,67 

 

Šivanje 

Analiza variance ni pokazala, statistično pomembnih razlik med učitelji glede na pogostost 

šivanja kot sprostitvene aktivnosti ter oceno stresa (F = 1,269; g = 4; α = 0,283). Tudi HSD 

Tukeyjev post hoc test ni pokazal statistično pomembnih razlik med posameznimi ocenami 

pogostosti šivanja ter oceno stresa. Najnižjo stopnjo stresa so sicer doživljali učitelji, ki za 

sprostitev šivajo trikrat tedensko. Tudi tu vidimo, da največ učiteljev nikoli ne uporablja šivanja 

kot sprostitvene aktivnosti. 

 

Tabela 57: Ocene stresa med učitelji glede na pogostost šivanja kot sprostitvene aktivnosti 

ter intenzivnost sprostitve ob uporabi tovrstne sprostitvene aktivnosti 

Pogostost uporabe 

sprostitvene 

aktivnosti N M SD 

Intenzivnost sprostitve ob 

uporabi sprostitvene 

aktivnosti N M SD 

Nikoli 141 3,37 0,66 Ne sprostim se 110 3,36 0,67 

Enkrat mesečno 54 3,54 0,67 Komaj zaznavno se sprostim 26 3,46 0,71 

Enkrat tedensko 9 3,11 0,20 Delno se sprostim 21 3,43 0,58 

Trikrat tedensko 2 3,00 1,00 Sprostim se 17 3,53 0,62 

Vsak dan 3 3,33 0,33 Zelo se sprostim 17 3,35 0,86 

Skupaj 209 3,40 0,67 Skupaj 191 3,40 0,68 

 

Kuhanje 
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Enosmerna analiza variance je pokazala, da razlike med učitelji glede na pogostost kuhanja kot 

sprostitvene aktivnosti ter oceno stresa niso statistično pomembne (F = 1,472; g = 4; α = 0,212). 

Tudi HSD Tukeyjev post hoc test ni pokazal statistično pomembnih razlik med posameznimi 

ocenami pogostosti kuhanja ter oceno stresa. Primerjava rezultatov sicer kaže zanimivo 

ugotovitev, in sicer so o najnižjem stresu poročali učitelji, ki za sprostitev kuhajo trikrat 

tedensko, o najvišji stopnji stresa pa učitelji, ki nikoli  ne kuhajo za sprostitev.  

Razlike med učitelji glede na intenzivnost sprostitve ob kuhanju kot sprostitvene aktivnosti ter 

oceno stresa tudi niso statistično pomembne (F = 1,511; g = 4; g2 = 109,130; α = 0,204).  

 

 

Tabela 58: Ocene stresa med učitelji glede na pogostost kuhanja kot sprostitvene 

aktivnosti ter intenzivnost sprostitve ob uporabi tovrstne sprostitvene aktivnosti 

Pogostost uporabe 

sprostitvene aktivnosti N M SD 

Intenzivnost sprostitve ob 

uporabi sprostitvene 

aktivnosti N M SD 

Nikoli 16 3,63 0,62 Ne sprostim se 43 3,47 0,63 

Enkrat mesečno 12 3,58 0,67 Komaj zaznavno se sprostim 51 3,53 0,64 

Enkrat tedensko 27 3,48 0,70 Delno se sprostim 59 3,22 0,56 

Trikrat tedensko 33 3,21 0,74 Sprostim se 31 3,45 0,72 

Vsak dan 120 3,38 0,64 Zelo se sprostim 22 3,45 0,91 

Skupaj 208 3,40 0,67 Skupaj 206 3,41 0,67 

 

 

SKUPNA ANALIZA POGOSTOSTI UPORABE SPROSTITVENIH DEJAVNOSTI 

Če povzamemo glavne ugotovitve, vidimo, da pri nobeni sprostitveni aktivnosti ni statistično 

pomembnih razlik med pogostostjo izvajanja sprostitvene aktivnosti ter povprečno oceno 

stresa.  

Primerjava povprečnih vrednosti stresa in pogostost ukvarjanja s sprostitvenimi dejavnostmi, 

nam pokaže, da najnižji stres doživljajo tisti, ki se: 

- vsak dan ukvarjajo s telesno vadbo in pojejo; 

- enkrat tedensko družijo s prijatelji, obiskujejo gledališke predstave in druge kulturne 

prireditve; 

- trikrat tedensko izvajajo meditacijo, sprostitveno kuhajo, berejo ter šivajo; 

- enkrat mesečno ogledajo film. 

Ugotovimo tudi, da najvišji stres doživljajo tisti, ki: 

- nikoli ne izvajajo sprostitvenih aktivnostih, kot so telesna vadba, branje knjig, gledanje 

filmov ter kuhanje; 

- vsak dan gledajo filme in obiskujejo gledališke predstave ali druge kulturne prireditve;  

- enkrat na mesec za sprostitev uporabljajo meditacijo, petje, šivanje ter druženje s 

prijatelji in z družino. 

Lindemann (1982) in H. Wrona-Polańska (2011) opozarjata na pomembnost rutine pri 

ukvarjanju s protistresnimi aktivnostimi (gibanje, zdrava prehrana, meditacija …), in sicer 

poudarjata, da si je potrebno vsak dan vzeti čas zanje. Pogostost ukvarjanja s sprostitvenimi 

aktivnostmi je torej pomembna, a mora biti prilagojena vrsti sprostitve. Aktivnost, kot je npr. 

telesna vadba, je primerna za vsakodnevno izvajanje, medtem ko je gledanje filmov in 

obiskovanje gledaliških predstav neučinkovito kot vsakodnevno sproščanje, primerno pa je kot 
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mesečna dejavnost (glede na naše dobljene rezultate). Koristnost telesne vadbe kot 

vsakodnevne aktivnosti potrjuje tudi naša raziskava, saj pogosteje, kot se posameznik s tovrstno 

aktivnostjo ukvarja, nižje so njegove povprečne ocene stresa. Pri izbiri sprostitvenih aktivnosti 

je treba biti pozoren na to, da ne izberemo aktivnosti s področja, ki je vir stresa (Lindemann, 

1982). Skupinske dejavnosti kot so igranje skupinskih športov, sodelovanje v dramskih 

skupinah ali pevskih zborih, pa krepijo tudi družbene vire (Dunham, 1992). 

Za bolj pregledno primerjavo vseh sprostitvenih aktivnosti glede na pogostost sprostitve 

prikazujemo rezultate še v grafu 26. 
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Graf 26: Povprečne ocene stresa glede na pogostost uporabe sprostitvenih aktivnosti 

 

Zaradi telesne vadbe torej stres na delovnem mestu nižje ocenjujejo tisti učitelji, ki se s to 

aktivnostjo pogosteje ukvarjajo. To pomeni, da pogostost vadbe pri učiteljih vpliva na 

doživljanje stresa pri njem tako, da ga znižuje. Telesna vadba ponuja pestro izbiro aktivnosti 

od sprehoda v naravi, pohodništva, teka, igranja skupinskih športov, fitnes vadb, mnoge od njih 

so tudi cenovno zelo dostopne. Powell (1999) navaja pozitivne vplive telesne vadbe na krepitev 
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srčno-žilnega sistema in imunskega sistema, zniževanja krvnega pritiska, količino maščob in 

holesterola v krvi, zviševanja koncentracije hormona endorfina – naravnega antidepresiva v 

krvi, pozitivno vpliva na samopodobo, zunanji videz, samozavest in povišuje energijo. Telesna 

vadba torej nima vpliva samo na fiziologijo človeka, ampak posledično vpliva tudi na pozitivni 

pogled posameznika na lastne sposobnosti in vrednost, taki posamezniki pa so po navedbah S. 

Vuković (2011) odpornejši na stres. 

Pri sprostitveni aktivnosti branja knjig smo prišli do zanimivega spoznanja, da najnižjega 

stresa ne doživljajo tisti učitelji, ki berejo vsak dan, ampak tisti, ki za sprostitev berejo trikrat 

tedensko. Iz rezultatov lahko sklepamo, da je branje taka aktivnost, pri kateri je potrebna 

zmernost, v mislih pa moramo imeti tudi dejstvo, da se v učiteljskem poklicu veliko bere: 

naloge učencev, poročila dela, dopise vodstva, članke o novih metodah poučevanja, knjige, 

učbenike. Tovrstnega branja ne moremo šteti v sprostitveno aktivnost, s čimer lahko tudi 

pojasnimo ugotovitev raziskave, da čeprav so učitelji navedli, da berejo vsak dan, niso dosegli 

najnižje ocene stresa.  

Podoben primer je kuhanje, ki je za nekatere vsakodnevna obveznost, ne pa sprostitev. Najnižje 

ocene stresa so dosegli tisti, ki za sprostitev kuhajo trikrat na teden. 

Pri druženju s prijatelji in z družino odgovora »nikoli« v raziskavi ni podal nihče. Zanimivo 

je, da odgovor »vsak dan« ni povezan z najnižjo oceno stresa. Razlog je mogoče v tem, da so 

lahko družina in prijatelji tudi vir stresa, če odnosi niso urejeni, ali da je učitelj v konfliktu s 

člani družine ali prijatelji. Da najnižja povprečna ocena stresa velja za tiste učitelje, ki se z 

družino in prijatelji družijo enkrat tedensko, lahko pojasnimo s tem, da so učitelji pri tem 

odgovoru imeli v mislih sproščanje s prijatelji ter družino kot druženje na izletu ali v prostih 

dneh ob koncu tedna, ne pa vsakodnevno srečevanje. Odnosi v družini so zelo pomemben del 

socialne podpore, ki se je pokazala kot bistvena za odpornost na stres (House, 1981, v Campbell 

idr., 2003, v Žarkovič Adlešič, 2011). 

Zmernost velja tudi za gledanje filmov in obiskovanje gledaliških predstav kot sprostitvene 

aktivnosti, saj sta obe najbolj učinkoviti, če se izvajata enkrat mesečno oz. enkrat tedensko. 

Razlog lahko najdemo v tem, da vzamejo veliko časa, predvsem gledanje filmov pa ne omogoča 

gibanja ter ustvarjanja socialnih stikov, kar je mogoče pri vključevanju v dramske skupine in 

druge skupinske dejavnosti, saj socialni stiki pomagajo pri krepitvi odpornosti na stres 

(Dunham, 1992). 

Petje najbolj protistresno učinkuje, če se ga izvaja vsakodnevno. Petje je ena izmed dejavnosti, 

ki je vsakemu dostopna in za njeno izvajanje posameznik ni odvisen od uporabe posebnih 

pripomočkov, posebnega prostora ali drugih ljudi, seveda pa je pomembno, da posameznik pri 

petju uživa, saj drugače kot sproščujoča aktivnost ni učinkovito. 

Pri meditaciji se je pokazalo, da je najuspešnejša kot redna, trikrat tedenska aktivnost. 

Meditacija pomaga posamezniku nadzorovati odzive na stres, zanjo pa je potrebna redna vaja 

ter določeno osnovno znanje (Rus, 1999). Podobno deluje tudi relaksacija, hipnoza ali avtogeni 

trening (Quick v Horvat, 1989, v Primožič, 1999; Žarkovič Adlešič, 2011), aktivnosti, kiso jih 

kot dodatne navedli tudi nekateri učitelji v naši raziskavi. 

Pri sprostitveni dejavnosti šivanje je odgovarjalo manj udeležencev kot pri ostalih aktivnostih. 

Predvidevamo, da bi  bilo aktivnost ustrezneje poimenovati ročna dela in s tem zajeti še nekatere 

aktivnosti, ki so jih učitelji naštevali kot dodatne sprostitvene aktivnosti. 

 

Če povzamemo ugotovitve analize sproščujočih aktivnosti, lahko ugotovimo, da o najnižji 

stopnji stresa poročajo učitelji, ki se s sprostitvenimi aktivnostmi ukvarjajo vsak dan, trikrat 
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tedensko ali vsaj enkrat tedensko. Izjema je gledanje filmov, ki je najučinkovitejše, če se izvaja 

enkrat mesečno. Najvišji stres pa doživljajo učitelji, ki se s posameznimi sprostitvenimi 

aktivnostmi ne ukvarjajo nikoli oz. se zelo poredko (enkrat mesečno). Izjema so gledanje filmov 

ter obiskovanje gledaliških in drugih kulturnih predstav, ki predstavljajo najvišji stres, če so 

vsakodnevne. Iz tega lahko sklepamo, da je z vidika nižanja stresa za posameznika bolje, če 

sprostitvene aktivnosti izvaja redno. Izjeme, ki smo jih v raziskavi opazili, pa nas opominjajo, 

da je tudi pri sprostitvenih aktivnostih potrebno najti ravno pravšnjo mero. 

 

Če spoznanja o najbolj učinkoviti pogostosti aktivnosti primerjamo še s tem, kako pogosto 

dejansko aktivnosti učitelji v povprečju izvajajo, ugotovimo, da telesno vadbo, ki je najbolj 

učinkovita, če se izvaja vsak dan, učitelji v povprečju izvajajo le enkrat do trikrat tedensko. 

Tudi petje, ki je aktivnost, ki je najbolj učinkovita na vsakodnevnem nivoju, učitelji uporabljajo 

poredko, le enkrat mesečno do enkrat tedensko. Druženje s prijatelji in družino učitelji 

najpogosteje izvajajo trikrat tedensko do vsak dan, čeprav so najnižje ocene stresa dosegli tisti, 

ki to izvajajo enkrat tedensko. K nižjem stresu pripomore obiskovanje gledaliških predstav in 

drugih kulturnih dogodkov enkrat tedensko, a učitelji to največkrat počnejo enkrat mesečno. 

Meditacija je povezana z nižanjem stresa, če se izvaja trikrat tedensko, učitelji pa jo uporabljajo 

nikoli do enkrat mesečno. Kuhanje je kot sprostitev najprimernejše, če se uporablja trikrat 

tedensko in učitelji ga tudi uporabljajo od trikrat tedensko do vsak dan. Branje je za sprostitev 

najbolj učinkovito, če učitelji berejo trikrat tedensko, a učitelji so v povprečju navedli, da berejo 

redkeje – enkrat tedensko. Prav tako je šivanje najbolj učinkovito, če se izvaja trikrat tedensko, 

a učitelji v povprečju ne šivajo nikoli do enkrat mesečno. Gledanje filmov je najbolj smiselno 

kot sprostitev enkrat mesečno, a učitelji to v povprečju uporabljajo enkrat tedensko. Večino 

aktivnosti (telesna vadba, petje, obiskovanje gledaliških predstav in drugih kulturnih 

dogodkov, meditacija, branje, šivanje) učitelji uporabljajo redkeje, kot se je iz analize 

pokazalo kot tisto, ki zagotavlja najnižji stres. Druženje s prijatelji in družino, gledanje 

filmov ter delno tudi kuhanje pa učitelji uporabljajo preveč pogosto glede na priporočeno 

pravo sprostitveno mero. Izmed vseh aktivnosti le kuhanje učitelji uporabljajo približno tako 

pogosto, kot smo ugotovili, da učiteljem zagotavlja najnižjo stopnjo stresa. Iz tega lahko 

sklepamo, da se učitelji v večini primerov razen pri kuhanju ne poslužujejo aktivnosti v najbolj 

optimalni meri za nižji stres. Največ aktivnosti se učitelji poslužujejo redkeje od pogostosti, ki 

se je v naših rezultatih izkazala za najbolj učinkovito. To lahko povežemo z delovno 

obremenjenostjo, s katero se učitelji srečujejo zelo pogosto in jih tudi močno obremenjuje, ter 

pomanjkanjem časa zaradi delovnih obremenitev in družinskih obveznosti. Na tem področju se 

lahko veliko naredi z ozaveščanjem učiteljev glede priporočene pogostosti aktivnosti za 

posamezno sprostitveno aktivnost. 

 

SKUPNA ANALIZA INTENZIVNOSTI SPROSTITVE OB SPROSTITVENIH 

AKTIVNOSTIH 

Če povzamemo glavne ugotovitve, vidimo, da pri nobeni sprostitveni aktivnosti, razen pri 

telesni vadbi, ni statistično pomembnih razlik v intenzivnosti sprostitve ob izvajanju določene 

sprostitvene aktivnosti ter povprečni oceni stresa.  

Primerjava povprečnih vrednosti stresa in intenzivnosti sprostitve s sprostitvenimi aktivnostmi 

nam pokaže, da najnižji stres doživljajo tisti učitelji, ki se: 

- zelo sprostijo, če izvajajo sprostitvene aktivnosti, kot so: telesna vadba, branje, druženje 

s prijatelji in z družino ter šivanje; 

- sprostijo, ko pojejo; 
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- delno sprostijo ob kuhanju; 

- komaj zaznavno sprostijo, ko gledajo filme in obiskujejo gledališke predstave ter druge 

kulturne dogodke; 

- ne sprostijo ob meditaciji. 

Ugotovimo tudi, da najvišji stres doživljajo tisti, ki se: 

- ne sprostijo ob izvajanju sprostitvenih aktivnosti, kot so: telesna vadba, branje, gledanje 

filmov, obiskovanje gledaliških predstav in drugih kulturnih prireditev, druženje s 

prijatelji in z družino; 

- delno sprostijo ob petju, meditaciji in kuhanju; 

- sprostijo ob šivanju. 

Za preglednejšo primerjavo intenzivnosti sprostitve ob sprostitvenih aktivnosti prikazujemo 

graf 27. 
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Graf 27: Povprečne ocene stresa glede na intenzivnost sprostitve ob sprostitvenih 

aktivnostih 

 

Ugotovili smo, da nekatere dejavnosti nimajo velikega vpliva na stres pri učiteljih, saj učitelji 

poročajo o nizki stopnji stresa, četudi se ob določeni dejavnosti ne sprostijo (npr. meditaciji) 

oz. komaj zaznavno sprostijo (npr. pri gledanju filmov in obiskovanje gledaliških predstav ter 

drugih kulturnih dogodkov). Pričakovali bi namreč, da bodo najnižji stres čutili tisti učitelji, ki 
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se ob vseh naštetih dejavnostih zelo sprostijo, sprostijo ali vsaj delno sprostijo. Predvidevamo, 

da se lahko ti učitelji s stresom učinkovito spoprijemajo na druge načine. 

Učitelji, ki poročajo o najvišjem stresu, se ne sprostijo ob telesni vadbi, branju, gledanju filmov, 

obiskovanju gledaliških predstav in drugih kulturnih prireditev, druženju s prijatelji in družino.  

Raznolikost dobljenih rezultatov potrjuje različnost med posamezniki, kar pomeni, da vsakemu 

posamezniku ustrezajo drugačni načini sproščanja. Pomembno je le, da se ob sproščanju 

počutimo dobro in nam dejavnost ustreza, zato je bistveno samoopazovanje Pri tem pa je 

pomembna lastnost samoopazovanje, ki je bistvena za prepoznavanje lastnih vzorcev in 

razvijanja notranje neodvisnosti od zunanjega sveta (Looker, Gregson, v Primožič, 1999).  

 

13.14 PREVENTIVA PROTI STRESU 

V tem poglavju predstavljeni predlogi učiteljev v katerih učitelji razrednega pouka vidijo 

možnosti za preventivno zmanjševanje verjetnosti pojava negativnega stresa (raziskovalno 

vprašanje 6). Predvidevali smo, da imajo učitelji veliko predlogov za preventivo na nivoju 

učitelja ter okolice (hipoteza 15). 

Kaj lahko naredi učitelj sam? 

Na vprašanje ni odgovorilo 7 vprašanih udeležencev, ostali pa so najpogosteje omenili 

sproščanje (78), v sklopu katerega so omenjeni različni načini, npr. tehnike sproščanja, 

meditacija, joga, sprehodi, gibanje v naravi, vaje čuječnosti, fizična aktivnost, šport, branje, 

druženje s prijatelji, potovanja, koncerti, gledališče, ročna dela, umetnost, ustvarjanje, dihalne 

vaje, kolesarjenje, glasba. Po frekvenci omenjanja sledijo na drugem mestu: pogovor o težavah 

s sodelavci, družino (22), naprej pa učiteljeva dobra organizacija dela (19), dovolj časa zase 

(14), ločitev šolskega dela od doma (14), dobra priprava na pouk (12), zavedanje, da učitelj ni 

vsemogočen (12), delo na osebni rasti (11), skrb zase (8), znati reči ne (8), znati prositi za 

pomoč (8), ukvarjanje s hobiji (7), obiskovanje tečajev in izobraževanj o stresu (7), 

poenostavljenje stvari (6), odmisliti težave (6), sodelovanje s sodelavci (6), zdravo in aktivno 

življenje (6), korektno delo(6), pozitivno mišljenje (6), ne veliko (6), posvetovanje z vodstvom 

(5), delo na samozavesti (4), samorefleksija (4), izobraževanja o delu z učenci (4), počitek (3), 

dobri odnosi s starši učencev (3), ne vem (3), delo na samozaupanju (3), vzeti si prosti čas (2), 

sprotno reševanje težav (2), bolniška (2), delo na pozitivnem samovrednotenju (2), suverenost 

pri delu (2), podpora med sodelavci (2), odločnost pri delu (2), samokontrola (2), opustiti 

določene dodatne zaposlitve (2), opraviti, kar lahko (2), dobra komunikacija (2), menjava 

službe (2), manj obremenjevanja(2), po enkrat pa so našteli duhovnost, delo na dobri razredni 

klimi, supervizija, pozitivna samopodoba, psihoterapija, zanesljivost, preudarnost, doslednost, 

pravočasnost, »se ne pustit«, zmanjšati ocenjevanje ter pravočasno ukrepanje. Učitelji so 

večinoma našteli strategije, ki jih v teoriji navajajo tudi avtoji (Kyriacou, 1989, v Dunham, 

1992; Powell, 1999; Ščuka, 1999). Zanimivo je, da je bilo skupaj kar 9 odgovorov »ne vem« 

oz. »ne veliko«, kar pomeni, da učitelji ne vedo, kako se lahko sami učinkovito spopadajo s 

stresom. To ni zanemarljiv podatek, saj avtorji (Troman in Woods, 2001; Žarkovič Adlešič, 

2011) poudarjajo, da lahko učitelji veliko že sami pripomorejo k zmanjšanju stresa, a morajo 

biti seznanjeni z viri stresa ter strategijami spoprijemanja z njim in znati prepoznati somatske, 

psihološke in čustvene simptome stresa. 

Učitelji so omenili tudi skrb zase, ki je precej širok pojem, pomeni pa, da ni treba delati stvari, 

ki jih ne moreš ali pa se ti jih ne da storiti, da lahko izraziš tisto, kar doživljaš ali potrebuješ, da 

lahko prosiš za pomoč, da lahko prosiš pozornosti do občutljivejših osebnih stvari v pogovoru 

ter da je cilj dela tudi lasten osebni razvoj (Dolenšek, 1999). 
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Nekateri učitelji vidijo rešitev v bolniški odsotnosti oz. menjavi službe ali opustitvi dodatne 

zaposlitve (opustitev sodelovanja v društvih lahko deluje negativno in še stopnjuje stres), kar v 

bistvu nakazuje že na kurativo, ne preventivo pred stresom, saj kaže na beg od izvora stresa in 

ne sposobnost manevriranja z njim. Pomembno je, da se učitelji zavedajo (Kyriacou, 2011; 

Lindemann, 1982; Powell, 1999): 

- da se je treba s stresom spopadati z uporabo drugačnih sprostitvenih tehnik, kot je izvor 

stresa,  

- da se morajo izogibati neustreznim strategijam spopadanja s stresom, kot so delo doma 

ali pozno v noč, ter  

- da delujejo tako na področju neposrednega ukrepanja glede vzrokov stresa (npr. 

načrtovanje, organizacija časa, pomoč sodelavcev) kot tudi čustveno usmerjenih 

strategij (sprememba pogleda na stresne situacije). 

 

Tabela 59: Predlogi učiteljev o tem, kaj lahko naredi učitelj sam za preventivo pred 

negativnim delovnim stresom, razdeljeni po vrstnem redu glede na frekvenco odgovora 
PREDLOGI UČITELJEV O PREVENTIVI ZA PREPREČEVANJE NEGATIVNEGA STRESA f 

Sproščanje (tehnike sproščanja, meditacija, joga, sprehodi, gibanje v naravi, vaje čuječnosti, fizična 

aktivnost, šport, branje, druženje s prijatelji, potovanja, koncerti, gledališče, ročna dela, umetnost, 

ustvarjanje, dihalne vaje, kolesarjenje, glasba) 

78 

Pogovor o težavah 22 

Dobra organizacija dela 19 

Dovolj časa zase 14 

Ločiti šolo in dom 14 

Dobra priprava na pouk 12 

Zavedati se, da učitelj ni vsemogočen 12 

Delavnice za osebno rast, delo na osebni rasti 11 

Skrb zase 10 

Sprotno delo 8 

Znati reči »ne« 8 

Prositi za pomoč 8 

Hobiji 7 

Tečaji, izobraževanja o stresu 7 

Poenostavljanje stvari 6 

Odmisliti težave 6 

Sodelovanje s kolegicami 6 

Ne veliko 6 

Zdravo in aktivno življenje 6 

Korektno delo 6 

Pozitivno mišljenje 6 

Posvetovanje z vodstvom 5 

Samozavest 4 

Vedeti, kaj je poslanstvo (samorefleksija) 4 

Izobraževanja o delu z učenci 4 

Počitek 3 

Dobri odnosi s starši učencev 3 

Ne vem 3 

Samozaupanje 3 

 

Kaj lahko naredi okolica? 

Učitelji imajo veliko predlogov za preprečevanje stresa, in sicer več povezanih z zunanjimi 

dejavniki (109 predlogov) kot tistih, ki so povezani z ukrepanjem njih samih (53 predlogov). 

Odgovore učiteljev smo kategorizirali v več kategorij, ki se nanašajo na ukrepe šolskega sistema 
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(40 predlogov), vodstva (26 predlogov), sodelavcev (7 predlogov), staršev (6 predlogov), 

učencev (2 predloga), učiteljevih bližnjih (7 predlogov), širše javnosti (9 predlogov), 9 

predlogov pa se nanaša na različne skupine in jih je težko poimenovati.  

V kategoriji drugo pa so učitelji omenili, da lahko stres prepreči samo vsak posameznik pri sebi 

(3 taki odgovori), ne vem (1 odgovor) ter da bi se morali vsi malo upočasniti (1 odgovor). 

Zanimivo je, da so učitelji kar še enkrat več rešitev za stres našli pri zunanjih dejavnikih 

njihovega dela (šolski sistem, vodstvo, sodelavci, starši …). Lahko rečemo, da je to 

pričakovano, saj po navadi ljudje prej opazimo stvari, ki bi jih lahko drugi naredili. Iz teh 

zapisov lahko vidimo tudi, kako kompleksen je učiteljski poklic in kaj vse na učitelja vpliva, 

npr. ministrstvo, javnost, »duh časa«, starši, učenci, učiteljeva družina ipd. Vse navedeno lahko 

po mnenju učiteljev prispeva k nižji stopnji stresa učiteljev.  

Presenetljivo so učitelji zapisali samo dva predloga, kako bi lahko učenci vplivali na nižji stres 

učiteljev, čeprav je stresor vedenje in motiviranost učencev v naši raziskavi na drugem mestu 

po pomembnosti in bi pričakovali, da bodo učitelji podali več predlogov. Zanimivo je tudi to, 

da so predlogi za ukrepe vodstva druga najpogostejša skupina, čeprav ga kot stresor zaznavajo 

najšibkeje od vseh sedmih faktorjev.  

Avtorji (Dolenšek, 1999; Kyriacou, 2011; Slivar, 2011) navajajo, da morajo biti ukrepi za 

preventivo in zmanjševanje stresa na ravni šole sistematično izvedeni ter kontinuirani, da 

morajo temeljiti na razmisleku ter zajeti celotno šolo, ne samo posameznikov. K. Snežič, A. 

Temeljotov Salaj in M. Pungartnik (2012) vidijo rešitev v ozaveščanju posameznikov, 

izobraževanju vodilnega in vodstvenega kadra, hitrem ukrepanju ob pojavu stresa, v rednem 

spremljanju nivoja stresa v organizaciji ter v vpeljavi antistresnih programov v vsakdanji urnik.  

Učitelji so največkrat omenili predloge za ukrepe šolskega sistema, med katerimi so 

najpogosteje predlagali: manj administracije (39), manj natrpane učne načrte (19), spremembo 

šolskega sistema (15), uresničenje avtonomije učitelja (13), postavljanje mej staršem (9), manj 

neučinkovitih in nepotrebnih sprememb (7), omejitev količine in ureditev področja 

nadomeščanj ter nadur (5), zmanjšanje oddelkov (4), manj ocenjevanja (4), jasno zastavljena 

navodila in merila za delo (3), manj priprav (3), prilagoditev učnega načrta starostni stopnji 

otrok (3), skrajšanje učnih ciljev (2), zmanjšanje pravic učencem in staršem (2), nudenje 

strokovne podpore (2), višja plača (2), realna pričakovanja ministrstva (2), prepoved anonimnih 

prijav inšpekciji (2), več pravic učiteljem (2), vračanje ocenjevanja v 1. in 2. razred (2), po 

enkrat pa so predlagali: oblikovanje kakovostnega učnega okolja, dovolj kadra, varovanje 

učitelja pred stresom, nudenje sodne varnosti, boljšo pripravo na spremembe, boljše možnosti 

napredovanja, omejitev pristojnosti ravnatelja, manj nadzora, uvajanje avtoritete učitelja, 

spremembo namena šolske inšpekcije v zgolj svetovalno vlogo, uvajanje spremljevalcev za 

delo z učenci s posebnimi potrebami, poenostavljanje stvari, manjše število ur pouka, dodatni 

učitelj v razredu, razbremenitev razrednika, manj dolžnosti učitelja, skrb za dobro klimo v 

izobraževanju, uvedbo ocenjevanja vedenja, več denarja šolam (za material in didaktične 

pripomočke) ter več dolžnosti učencev. Manj administracije so učitelji navedli kot najbolj 

pogost odgovor, manj natrpani učni načrti pa kot tretji, kar se ujema z ugotovitvami naše 

raziskave, da učiteljem predstavlja najvišji stresor preveč administrativnega dela, obsežni učni 

načrti pa so na tretjem mestu.  

Glede ukrepov vodstva so zapisali, da bi lahko bolje razporedili delo med učitelje ter čez šolsko 

leto (17), proti stresu bi preventivno delovala tudi podpora učiteljem v kriznih situacijah (11), 

skrb za sproščeno delovno okolje (9), manj dodatnih projektov (6), organizacija izobraževanj o 

stresu (5), pokazati razumevanje (4), manj sestankov (3), nudenje supervizije (3), zaščite pred 

starši (3), manj pritiska (3), upoštevanje učiteljevega in njihovega mnenja (3), nenalaganje 

dodatnih dejavnosti (3), manj vtikanja v učiteljevo strokovno delo (3), organizacija 
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izobraževanj za učitelje (2), pohvala učiteljevega dobrega dela (2), po enkrat pa so omenili več 

izobraževanj za starše, smiselne odločitve vodstva, rešitev za učence, ki motijo pouk (npr. 

pošiljanje v svetovalno službo), učinkovit red, neformalna druženja, čas za sprostitvene 

dejavnosti, manj groženj s strani vodstva, spodbujanje zdravega in aktivnega življenjskega 

sloga, jasno postavljene meje staršem in učencem ter jasne zahteve do učitelja. 

Sodelavci lahko skozi oči učiteljev k preventivi prispevajo z oporo sodelavcev (18), s 

sodelovanjem znotraj aktivov in med sodelavci (18), delitvijo izkušenj, nasvetov, materialov, 

priprav (6), s pomočjo drug drugemu (5), z dobrim odnosom (4), z zaupanjem (4) ter korektno 

opravljenim delom in nalogami posameznika (3). 

Za učitelje bi bilo lažje, če bi se starši manj vtikali v učiteljevo strokovno delo (10), manj 

pritiskali na učitelje (3), zmanjšali svoja pričakovanja (2), postavljali meje otrokom že doma 

(2), manjkrat grozili s šolsko inšpekcijo (1) in bili odprti za sodelovanje (1).  

Učenci bi lahko zmanjšali svoja pričakovanja glede ocen (1) in imeli višjo željo in motivacijo 

za delo (1).  

Učiteljeva družina in ostali bližnji lahko preventivno protistresno deluje s podporo učitelju (14), 

s potrpežljivostjo (4), pomočjo doma (3), z razumevanjem (3), s sproščenim vzdušjem doma 

(2), tako da pomaga pri izdelavi materialov (1) ter s sprehodi in pogovori (1).  

Učitelji veliko moč pri preventivi vidijo tudi v širši javnosti, in sicer z večjim spoštovanjem 

učiteljskega poklica (15), s podporo učiteljskemu poklicu (13), z zaupanjem v učitelja in 

njegovo delo (13), z večjim razumevanjem (12), s pozitivno naravnanostjo (8), z zmanjšanjem 

pritiska (7, s pomočjo (5), z manj vtikanja (3) in javno pohvalo (2)). Učitelji so navedli veliko 

predlogov (večje spoštovanje učiteljskega poklica, zaupanje vanj in izražanje podpore 

učiteljem), ki jih lahko primerjamo z oceno stresorja cenjenost učiteljskega poklica v naši 

raziskavi. Učitelji so ga namreč prepoznali kot najpomembnejši stresor v stresogenem faktorju 

šolski sistem, zanimivo pa je, da učitelji niso tako pogosto našteli, da bi k nižjemu stresu 

pripomoglo višanje plač (samo dva odgovora), čeprav je na drugem mestu znotraj istega 

stresogenega faktorja.  

V vse naštete kategorije bi lahko umestili tudi predloge iz skupine splošno, saj se dotikajo vseh 

že omenjenih. Ti predlogi so: pogovor (13), vsak svoje delo opravi korektno (4), medsebojna 

strpnost (3), delo brez prelaganja odgovornosti na druge (2), medsebojno sodelovanje (2), po 

enkrat pa so omenili spoštovanje drug drugega, zaupanje drug drugemu, manj opravljanja in 

dobra komunikacija. 

Predlogi se navezujejo predvsem na odnose in počutje (podpora, razumevanje, spoštovanje 

itd.), učitelji pa so izpostavili tudi konkretne predloge, povezane s šolskim sistemom. 

 

Tabela 60: Predlogi učiteljev o tem, kaj lahko naredi okolica za preventivo pred 

negativnim delovnim stresom, razdeljeni v različna področja po smiselnosti (tabela se 

nadaljuje na naslednji strani) 

Predlogi učiteljev Frekvenca 

Kaj lahko naredi šolski sistem? 

Manj administracije 39 

Manj natrpani učni načrti 19 

Sprememba šolskega sistema 15 

Avtonomija učitelja 13 

Postaviti meje staršem 9 

Manj neučinkovitih in nepotrebnih sprememb 7 

Omejitev količine, ureditev področja nadomeščanj, dodatnih nadur 5 
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Manjši oddelki 4 

Manj ocenjevanja 4 

Jasna navodila in merila za delo 3 

Manj priprav 3 

Prilagoditev učnega načrta starostni stopnji otrok 3 

  

Kaj lahko naredi vodstvo? 

Boljša razporeditev dela 17 

Podpora nadrejenih v kriznih situacijah 11 

Sproščeno delovno okolje 9 

Manj projektov na učitelja 6 

Izobraževanja o stresu 5 

Znati prisluhniti učiteljem 5 

Potruditi se razumeti težavo/problem 4 

  

Kaj lahko naredijo sodelavci? 

Opora med sodelavci 18 

Sodelovanje znotraj aktivov in med sodelavci 18 

Delitev izkušenj s sodelavci, nasvetov, priprav itd. 6 

Pomoč drug drugemu 5 

Dober odnos s sodelavci 4 

Zaupanje med sodelavci 4 

Korektno delo vsakega posameznika 3 

  

Kaj lahko naredijo starši? 

Manj vtikanja v učiteljevo strokovno delo in njegovo delo razrednika 10 

Manj pritiska s strani staršev 3 

  

Kaj lahko naredijo učenci? 

Manjša pričakovanja učencev glede ocen 1 

Višja motivacija za delo 1 

  

Kaj lahko naredijo učiteljevi bližnji? 

Podpora družine 14 

Potrpežljivost družine 4 

Manj obremenitev doma (več pomoči pri hišnem delu) 3 

Razumevanje 3 

  

Kaj lahko naredi širša javnost? 

Spoštovanje učiteljskega poklica 15 

Podpora učiteljskemu poklicu 13 

Zaupanje v učitelja in njegovo delo 13 

Razumevanje 12 

Pozitivna naravnanost okolice 8 

Manj pritiska 7 

Pomoč 5 

Pustiti na miru, manj vtikanja 3 

  

Kaj se lahko naredi splošno (velja za vse)? 

Pogovor 13 

Vsak korektno opravlja svoje delo 4 

Medsebojna strpnost 3 

  

Drugi odgovori 

Samo posameznik lahko vpliva 4 
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14. POVZETEK HIPOTEZ 

V raziskavi smo potrdili štiri hipoteze, delno potrdili dve hipotezi, zavrnili pa devet hipotez.  

 

Hipoteza 1: Največji delež učiteljev pri svojem delu doživlja zmeren stres.  

Hipotezo 1 lahko potrdimo, saj največji delež anketirancev doživlja zmeren stres (50,5 %). 

 

Hipoteza 2: Učitelji največji stres doživljajo ob koncu šolskega leta. 

Hipotezo 2 lahko potrdimo, saj so učitelji v raziskavi ob koncu šolskega leta doživljali nekoliko 

višji stres kot v ostalih delih leta. Razlike so statistično pomembne. 

 

Hipoteza 3: Učiteljice doživljajo večji stres kot učitelji. 

Hipotezo 3 zavrnemo, saj se učitelji in učiteljice statistično pomembno ne razlikujejo v 

doživljanju stresa.  

 

Hipoteza 4: Mlajši učitelji doživljajo višji stres kot starejši učitelji. 

Hipotezo 4 zavrnemo, saj razlike med  učiteljih različnih starostnih skupin niso statistično 

pomembne.  

 

Hipoteza 5: Tisti učitelji, ki imajo daljšo delovno dobo in so v svojem poklicu bolj izkušeni, 

doživljajo manjši stres kot tisti, ki imajo krajšo delovno dobo in manj izkušenj. 

Hipotezo 5 zavrnemo. Razlike v stopnji stresa med učitelji glede na dolžino delovne dobe niso 

statistično pomembne. Statistična analiza tudi ni pokazala statistično pomembnih razlik med 

različnimi skupinami glede na dolžino delovne dobe ter stresogenimi faktorji vedenje in 

motiviranost učencev, odnosi in vedenje staršev, odnosi s sodelavci, odnosi in vedenje vodstva, 

šolski sistem ter učiteljeva delovna obremenjenost. Statistično pomembne razlike pa so se 

pokazale samo pri stresogenem faktorju ekološki pogoji in opremljenost šole med skupinama 

učiteljev od 1 do 5 let delovne dobe ter od 18 do 29 let delovne dobe- 

 

Hipoteza 6: Učitelji, ki poučujejo na centralnih šolah, doživljajo večji stres kot učitelji, ki 

poučujejo na podružničnih šolah. 

Hipotezo 6 zavrnemo, saj nismo ugotovili statistično pomembnih razlik v povprečni oceni 

stresa in v izraženosti stresogenih faktorjev med učitelji glede na organizacijsko obliko šole.  

 

Hipoteza 7: Učitelji, ki so v partnerskem odnosu, doživljajo manjši stres kot učitelji, ki niso v 

partnerskem odnosu.  

Hipotezo 7 zavrnemo, saj nismo statistično pomembnih razlik v povprečni oceni stresa med 

anketiranimi učitelji, ki so v partnerskem odnosu, ter tistimi, ki v partnerskem odnosu niso.  

 

Hipoteza 8: Učitelji, ki so s partnerskim odnosom bolj zadovoljni, doživljajo manjši stres kot 

tisti, ki s partnerskim odnosom niso zadovoljni. 

Hipotezo 8 zavrnemo. Statistično pomembnih razlik med učitelji, ki so različno zadovoljni s 

svojim partnerskim odnosom, nismo ugotovili. 

 

Hipoteza 9: Učitelji, ki poučujejo višje razrede, doživljajo večji stres kot tisti, ki poučujejo nižje 

razrede. 

Hipotezo 9 zavrnemo, saj nismo ugotovili statistično pomembnih razlik med učitelji, ki  

poučujejo različne razrede, glede na povprečno oceno stresa ter stresogene faktorje. 

 

Hipoteza 10: Učitelji z večjim številom otrok v družini doživljajo večji stres kot tisti z nižjim 

številom otrok. 
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Hipotezo 10 deloma potrdimo, saj so rezultati pokazali statistično pomembne razlike le med 

oceno stresa pri učiteljih, ki imajo štiri ali več otrok, ter učitelji z enim, tremi otroki ali brez 

njih. Med ostalimi skupinami učiteljev ni razlik v stopnji stresa, ki ga doživljajo. Učitelji, ki 

imajo štiri ali več otrok, doživljajo pomembno višji stres kot tisti učitelji, ki nimajo otrok ali 

imajo enega oziroma tri otroke. 

Statistično pomembnih razlik nismo ugotovili v povprečni oceni stresogenih faktorjev med 

učitelji z različnim številom otrok.  

 

Hipoteza 11: Učitelji, ki imajo v družini mlajše otroke, doživljajo večji stres kot tisti, ki imajo v 

družini starejše otroke.  

Hipotezo 11 zavrnemo, rezultati niso pokazali statistično pomembnih razlik v oceni stresa pri 

učiteljih z otroki različnih starosti. 

 

Hipoteza 12: Učitelji, ki zaznavajo večjo podporo pri nadrejenih in sodelavcih, doživljajo 

manjši stres kot tisti, ki te podpore ne zaznavajo. 

Hipotezo 12 torej potrdimo, saj smo ugotovili pokazal pozitivno in srednje močno povezanost 

med kombinirano oceno stresorja pomanjkanje podpore drugih učiteljev in pomanjkanje 

podpore ravnatelja z doživljanjem stresa pri učiteljih razrednega pouka. Manjša kot je podpora 

iz strani sodelavcev ali vodstva, višji stres občutijo učitelji.  

 

Hipoteza 13: Učitelji, ki se pogosteje ukvarjajo s sprostitvenimi aktivnostmi, doživljajo manjši 

stres kot tisti, ki se s sprostitvenimi aktivnostmi ukvarjajo redkeje.  

Hipoteze 13 ne moremo potrditi, saj nismo ugotovili statistično pomembnih razlik v doživljanju 

stresa pri učiteljih pri nobeni izmed naštetih sprostitvenih aktivnosti glede na pogostost 

izvajanja. 

 

Hipoteza 14: Učitelji, ki se ob sprostitvenih aktivnostih sprostijo v večji meri, doživljajo nižji 

stres kot tisti, ki se ob sprostitvenih aktivnostih ne sprostijo. 

Hipotezo 14 lahko delno potrdimo, saj se pojavljajo statistično pomembne razlike v povprečni 

končni oceni stresa učiteljev ter intenzivnosti sprostitve pri izvajanju sprostitvenih aktivnosti 

pri telesni vadbi, pri ostalih sprostitvenih aktivnostih pa ne. Telesna vadba torej pomembno 

prispeva k nižji stopnji stresa pri učiteljih, medtem ko za ostale sprostitvene aktivnosti tega ne 

moremo z gotovostjo trditi. 

 

Hipoteza 15: Učitelji imajo veliko predlogov za preventivo na nivoju učitelja ter okolice. 

Hipotezo 15 lahko potrdimo, saj so vsi anketirani učitelji skupaj predlagali kar 329 preventivnih 

dejavnosti in rešitev za stres, z vidika okolice pa 470. Skupaj je bilo podanih 799 predlogov za 

preprečevanje ter soočanje in odpravljanje stresa, kar je več kot dvakrat toliko, kot je število 

sodelujočih učiteljev.  
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15. SKLEPNE UGOTOVITVE 

Različni avtorji zelo podobno, a vendar vsak malo drugače, pojmujejo stres. Prav tako se 

področje stresorjev, znakov stresa ter posledic stresa zelo prepleta in en simptom (npr. glavobol) 

lahko predstavlja: 

- povzročitelja stresa (stresor),  

- znak, ki kaže na prisotnost stresa, ter 

- posledico stresa. 

Na podobno težavo naletimo pri opredelitvi pojma izgorelosti. Izgorelost in stres se prav tako 

prepletata in kažeta podobne simptome, zato težko potegnemo mejo med obema pojmoma. 

Z raziskavo smo ugotovili, da: 

- največ učiteljev doživlja zmeren stres, sledijo tisti, ki doživljajo visok ali zelo visok stres. 

Dobljeni podatki kažejo, da je stres med učitelji pogost pojav ter da ga je vsaj v manjši 

meri deležen prav vsak učitelj. To nas nagovarja k zavedanju problematike in nadaljnjim 

ukrepom na področjih, ki učiteljem predstavljajo največji vir stresa;  

- je za učitelja z vidika pomembnosti stresogenih faktorjev na najvišjem mestu področje 

učiteljeve delovne obremenjenosti, sledita vedenje in motiviranost učencev ter šolski 

sistem. Za učitelja je najmanj pomemben faktor odnosi in vedenje vodstva. Pomembnost 

stresogenih faktorjev smo dobili z izračunom zmnožka ocene moči in pogostosti. 

Pomembnost faktorjev je bolj celostni podatek o obremenitvi, ki jo faktor predstavlja 

učiteljem, saj je lahko nek stresor sicer močan, ni pa tako pogost, kar pomeni, da za učitelja 

ni tako pomemben kot stresor, ki ni tako intenziven, a je stalno prisoten. Učitelji so z oceno 

moči prepoznali, da jih najmočneje bremenijo odnosi in vedenje staršev, glede na pogostost 

stresorjev pa učitelje najpogosteje obremenjuje učiteljeva delovna obremenjenost;  

- učiteljem je najpomembnejši stresor veliko administrativnega dela, prav tako je ta stresor 

najpogostejši, najmočnejši pa nasilje med učenci. Najvišje ocenjeni stresor veliko 

administrativnega dela spada v najvišji stresogeni faktor učiteljeva delovna 

obremenjenost, kar še potrjuje učiteljevo delovno obremenjenost kot najpomembnejši 

faktor stresa; 

- učitelji so si najbolj enotni v oceni stresogenih faktorjev vedenje in motiviranost učencev, 

najbolj pa se razlikujejo v oceni odnosov in vedenja vodstva. Glede posameznih dejavnikov 

stresa so najbolj enotni pri stresorju nasilje med učenci, veliko administrativnega dela ter 

slabe delovne navade učencev, najmanj pa pri slabi klimatski pogoji v šolskih prostorih, 

prostorsko utesnjena zbornica (npr. učitelj nima svoje mize …) ter učitelji nimajo svojih 

prostorov (kabinetov); 

- učitelji ocenjujejo, da doživljajo najvišji stres ob koncu šolskega leta. To se povezuje z 

ugotovitvijo, da učitelji prepoznavajo za najpomembnejši stresogeni faktor delovno 

obremenjenost, kot najpomembnejši stresor pa veliko administrativnega dela, saj je prav 

ob koncu šolskega leta tovrstnega dela še toliko več; 

- je povezanost med doživljanjem stresa na začetku šolskega leta, ob redovalnih konferencah 

ter ob koncu šolskega leta pozitivna in srednje močna, kar pomeni, da tisti učitelji, ki 

doživljajo visok stres ob koncu šolskega leta, doživljajo visok stres tudi ob redovalnih 

konferencah ter na začetku šolskega leta; 

- so stresu so bolj izpostavljene učiteljice kot učitelji. Ženske so višje povprečne ocene stresa 

dosegle pri stresogenih faktorjih vedenje in motiviranost učencev, odnosi in vedenje 

staršev, odnosi in vedenje vodstva ter delovna obremenjenost, moški pa pri stresogenem 

faktorju odnosi s sodelavci, šolski sistem, ekološki pogoji in opremljenost šole. Razlike 

sicer niso bile statistično pomembne, verjetno tudi zaradi zelo velike razlike v številu 

udeležencev ženskega in moškega spola; 
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- višje ocene stresa dosegajo učitelji, stari od 41 let do 50 let, glede na delovno dobo pa 

učitelji s 30 ali več let delovne dobe; 

- višje ocene stresa dosegajo učitelji, ki učijo na podružničnih šolah. Ti so v povprečju bolj 

obremenjeni z vsemi faktorji stresa, razen z odnosi in vedenjem vodstva, ki je bolj 

pomemben stresor pri učiteljih na centralnih šolah; 

- višji stres doživljajo tisti učitelji, ki so v partnerskem odnosu, kot tisti, ki niso v 

partnerskem odnosu. Učitelji, ki so s partnerskim odnosom zadovoljni, doživljajo nižji 

stres, kot tisti, ki s partnerskim odnosom niso zadovoljni. Ocene stresa so pri učiteljih, ki 

so s partnerskim odnosom zadovoljni, še vedno višje kot pri tistih, ki niso v partnerskem 

odnosu; 

- so nekoliko višje ocene stresa dosegli tisti, ki poučujejo kombinacijo treh razredov oz. 6. 

razred, najnižje pa tisti, ki poučujejo kombinacijo dveh razredov oz. 5. razred;  

- višji stres doživljajo tisti učitelji, ki imajo štiri ali več otrok v primerjavi z učitelji z manj 

otroki; 

- je povezanost višine ocene stresa z zaznavanjem podpore sodelavcev in vodstva pozitivna 

in srednje močna. Tisti učitelji, ki torej doživljajo ta stresor kot bolj pomemben, doživljajo 

višji stres; 

- najvišji stres doživljajo posamezniki, ki se s posameznimi sprostitvenimi aktivnostmi ne 

ukvarjajo nikoli oz. zelo poredko (npr. enkrat mesečno). Izjema so gledanje filmov ter 

obiskovanje gledaliških in drugih kulturnih predstav, ki predstavljajo najvišji stres, če so 

vsakodnevne. Na nižji stres vpliva vsakodnevno, trikrat tedensko ali vsaj enkrat tedensko 

ukvarjanje s sprostitvenimi aktivnostmi. Iz tega lahko sklepamo, da je z vidika nižanja 

stresa za posameznika bolje, če sprostitvene aktivnosti izvaja redno. Glede intenzivnosti 

sprostitve z določenimi sprostitvenimi aktivnostmi pa so rezultati pokazali, da je pri izbiri 

sprostitvenih aktivnosti potrebno upoštevati želje in lastnosti posameznika. 

Ugotovitve raziskave so nam omogočile poglobljen pogled v stopnjo obremenjenosti učiteljev 

s stresom. Ugotovili smo, kateri učitelji so bolj nagnjeni k doživljanju stresa ter katera področja 

učiteljevega dela so tista, ki učitelje najbolj obremenjujejo. Izsledke raziskave lahko uporabimo 

pri delu z učitelji, saj lahko na njihovi podlagi oblikujemo preventivne dejavnosti, ciljno 

usmerjene na prepoznana za stres najbolj problematična področja učiteljevega dela.  
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16. PREDLOGI IZBOLJŠAV NAŠE RAZISKAVE IN MOŽNOSTI ZA NADALJNJE 

RAZISKAVE 

Med analiziranjem zastavljenih hipotez smo opazili nekaj šibkosti raziskave. Ugotovili smo, da 

bi bilo potrebno za objektivnejšo primerjavo med spoloma, v raziskavo vključili več učiteljev 

moškega spola. V proučevanem vzorcu jih je bilo samo sedem, kar je pomembno vplivalo na 

zanesljivost analize pri primerjavi med spoloma. Prav tako je nizko število predstavnikov 

učiteljev, ki poučujejo 6. razred. V raziskavi sta sodelovala samo dva. 

Natančnejše podatke o stresu med učitelji glede na otroke v družini učitelja bi dobili, če bi 

primerjali učitelje po starosti otrok v njihovih družinah in obenem upoštevali tudi število otrok. 

Razlike v oceni stresa so bile mogoče tudi zaradi tega, ker npr. v skupino osnovnošolskih otrok 

spada tako učitelj, ki ima enega šoloobveznega otroka, kot tisti, ki jih ima tri. 

Analizo sprostitvenih aktivnosti bi izboljšali, če bi upoštevali predloge učiteljev, o tem, kaj jih 

sprosti, ter ocene teh sprostitvenih aktivnosti. Kot smo ugotovili že v raziskavi smo si različni, 

kar pomeni, da se lahko nekdo zelo učinkovito sprošča na svoj način.  

Boljše bi bilo tudi, če bi raziskavo izvedli v različnih delih šolskega leta in tako dobili 

objektivnejše podatke, v katerem delu šolskega leta učitelji doživljajo višji stres, saj smo 

raziskavo izvedli ob koncu šolskega leta, za ostali dve obdobji (začetek šolskega leta in ob 

redovalnih konferencah) so učitelji svoj stres ocenjevali po spominu.  

Kot nadgradnjo naši raziskavi bi bilo zanimivo izvesti enako raziskavo v različnih delih 

šolskega leta ter primerjati, kako se spreminjajo posamezne ocene stresogenih faktorjev ter 

stresorjev skozi šolsko leto. S tem bi ugotovili, kateri stresorji so za učitelje stalno prisotni čez 

celotno šolsko leto, kateri pa se pojavljajo samo ob določenem delu šolskega leta. Iz tega bi 

dobili podatke, kdaj in na katerem področju učitelji potrebujejo v šolskem letu največ podpore. 

Zanimivo bi tudi bilo iskanje razlik v rangiranju stresorjev po moči, pogostosti in pomembnosti 

glede na večletno obdoblje.  

Prav tako bi bilo zanimivo primerjati oceno stresa še z nekaj dejavniki učiteljevega dela, npr.:  

- kako oddaljenost delovnega mesta od kraja bivanja vpliva na stopnjo stresa, ki jo 

doživlja učitelj, saj dolga vožnja vzame veliko časa in učitelja utrudi;  

- kako se ocena stresa in stresogenih faktorjev razlikuje pri učiteljih na mestnih ali vaških 

šolah;  

- kako se ocena stresa razlikuje glede na delo v zasebnih ali javnih šolah oz. glede na 

vzgojno filozofijo v šolah – Montessori šoli, Waldorfski, katoliški ali javni šoli. 

Zanimivo bi bilo primerjati oceno stresa in stresogenih faktorjev z državami, ki imajo drugačne 

šolske sisteme ali pa so na višjih mestih po učinkovitosti izobraževanja. 

Glede na to, da so učitelji izpostavili, da bi si želeli izobraževanj o stresu, bi bilo smiselno tudi 

preveriti, kako pogosto se šole odločajo za tovrstna izobraževanja o preventivi in učinkovitem 

soočanju s stresom.  

Možnosti za raziskave je veliko in bi gotovo ponudile zanimive izsledke.   
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18. PRILOGE 

Priloga 1: Opis uporabljenih spremenljivk 

Spol učiteljev  

Spol so učitelji označili v zaprtem vprašanju z izbiro enega odgovora: »moški« ali »ženski«. 

Starost učiteljev  

Svojo starost so učitelji zapisali s številko v za to namenjeno polje. 

Delovna doba učiteljev 

Učitelji so število let delovne dobe zapisali s številko v za to namenjeno polje. 

Poučevani razred 

Učitelji so na to vprašanje zaprtega tipa lahko odgovorili z izborom več odgovorov. Izbirali so 

lahko med razredi (od prvega do šestega). 

Organizacijska oblika šole, v kateri učitelj uči 

Organizacijsko obliko šole smo ugotavljali z zaprtim vprašanjem, pri katerem je bila možna 

samo ena rešitev. Učitelji so lahko izbrali med odgovorom »centralna šola« ali »podružnica«. 

Doživljanje stresa med letom 

To spremenljivko smo ugotavljali s 5-stopenjsko lestvico Likertovega tipa. Stopnje so bile: 

sploh ne čutim stresa (ocena 1), čutim rahel stres (ocena 2), čutim stres (ocena 3), čutim močan 

stres (ocena 4), čutim zelo močan stres (ocena 5). Pri vsakem delu leta (začetek šolskega leta, 

ob redovalnih konferencah, konec šolskega leta) so posebej označili oceno stresa, ki jo čutijo. 

Preventiva pred stresom (učitelj sam in okolica) 

Mnenje učiteljev o tem, kaj lahko naredi sam, da prepreči stres, smo ugotavljali tako, da so 

učitelji z besedo zapisali svoje mnenje. Enako so storili pri vprašanju, kaj lahko za zmanjšanje 

stresa na učitelja naredi okolica. 

Število otrok v družini učitelja 

Število otrok smo ugotavljali tako, da so učitelji, v za to namenjeno polje, s številko zapisali 

število otrok v svoji družini. 

Starost otrok v družini učitelja 

Starost otrok smo ugotavljali tako, da so učitelji, v za to namenjeno polje, s številko zapisali 

starost otrok v svoji družini. Če so imeli več otrok, so številke ločili z vejico. 

Partnerski odnos 

Ali so učitelji v partnerskem odnosu, smo ugotavljali z vprašanjem zaprtega tipa. Učitelji so 

lahko izbirali med odgovoroma: »da« ali »ne«. 

Zadovoljstvo s partnerskim odnosom 

Na to vprašanje so odgovarjali samo tisti učitelji, ki so bili v partnerskem odnosu. Kako 

zadovoljni so s partnerskim odnosom, so lahko ocenili na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa 

z oceno od 1 do 5: s partnerskim odnosom sem popolnoma nezadovoljen/-a (ocena 1), s 

partnerskim odnosom sem popolnoma zadovoljen/-a (ocena 5). 

Intenzivnost sprostitve ob sprostitvenih aktivnosti 

Učitelji so na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa ocenili devet predlaganih sprostitvenih 

aktivnosti: telesna vadba, branje knjig, gledanje filmov, petje, meditacija, druženje s prijatelji 

in družino, obiskovanje gledaliških predstav ali drugih kulturnih prireditev, šivanje in kuhanje. 

Ocena 1 predstavlja »ne sprostim se«, ocena 5 pa »zelo se sprostim«.  

Pogostost sprostitve s sprostitvenimi aktivnostmi 

Učitelji so na 5-stopenjski lestvici Likertovega tipa vsako izmed devetih predlaganih 

sprostitvenih aktivnosti: telesna vadba, branje knjig, gledanje filmov, petje, meditacija, 

druženje s prijatelji in družino, obiskovanje gledaliških predstav ali drugih kulturnih prireditev, 

šivanje in kuhanje, ocenili s stopnjami od 1 do 5. Stopnje so: nikoli (ocena 1), enkrat mesečno 

(ocean 2), enkrat tedensko (ocena 3), trikrat tedensko (ocena 4), vsak dan (ocean 5).  

Moč stresorjev 
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Moč stresorja za posameznega učitelja smo ugotovili s 5-stopenjsko lestvico Likertovega tipa, 

na kateri so učitelji ocenili, kako močno jih posamezna postavka vznemirja. Lestvica ima 

stopnje od ena do pet: pojav me sploh ne vznemirja (ocena 1), pojav me zelo vznemirja (ocena 

5). Iz posameznih ocen postavk smo izračunali povprečne ocene faktorjev. 

Pogostost stresorjev 

Pogostost stresorja za posameznega učitelja smo ugotovili s 5-stopenjsko lestvico Likertovega 

tipa, na kateri so učitelji ocenili, kako pogosto se srečajo s posameznim pojavom. Lestvica ima 

stopnje od ena do pet: s pojavom se še nisem srečal/-a (ocena 1), s pojavom se srečujem zelo 

pogosto (ocena 5). Iz posameznih ocen postavk smo izračunali povprečno pogostost faktorjev. 

Pomembnost stresorjev kot kombinirana ocena dejavnikov stresa 

Pomembnost stresorjev smo dobili z zmnožkom transformirane ocene moči in ocene pogostosti. 

Za vsako postavko smo izračunali pomembnost, nato pa iz njih povprečno pomembnost 

faktorjev. Stopnje ocene so bile od 1 do 5: nepomemben stresor (ocena 1), komaj zaznavno 

pomemben stresor (ocena 2), srednje pomemben stresor (ocena 3), pomemben stresor (ocena 

4), zelo pomemben stresor (ocena 5).  

Skupna ocena stresa  

Oceno stresa smo dobili kot povprečje ocen pomembnosti vseh faktorjev. Stopnje so bile od 1 

do 5: zelo nizek stres (ocena 1), nizek stres (ocena 2), zmeren stres (ocena 3), visok stres (ocena 

4) ter zelo visok stres (ocena 5). 
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Priloga 2: Tabela moči, pogostosti in pomembnosti stresorjev (tabela na dveh straneh) 

STRESOR 
MOČ 

STRESORJA 

POGOSTOST 

STRESORJA 

POMEMBNOST 

STRESORJA 

(KOMBINIRANA 

OCENA) 

 M SD M SD M SD 

Učiteljeva delovna obremenjenost 

M = 3,92    SD = 0,76 

Veliko administrativnega dela 4,21 1,000 4,37 0,957 4,40 0,806 

Obsežni učni načrti 4,03 1,116 4,07 1,056 4,19 0,950 

Obseg učiteljevega dela 3,92 1,094 3,97 1,025 4,07 0,923 

Zahtevnost učiteljevih nalog 3,60 1,094 3,67 1,072 3,80 0,982 

Časovni pritisk 3,74 1,068 3,61 1,132 3,80 0,989 

Pogosto uvajanje novosti v 

pedagoški proces 
3,50 1,210 3,38 1,160 3,60 1,073 

Organizacija obšolskih 

dejavnosti 
3,36 1,162 3,34 1,123 3,50 1,014 

Priprava na pouk 2,9 1,222 3,34 1,272 3,28 1,051 

Vedenje in motiviranost učencev 

M = 3,70    SD = 0,67 

Motenje pouka 3,92 0,961 3,85 1,094 4,10 0,907 

Učenci ne upoštevajo učiteljevih 

navodil 
3,79 0,958 3,67 1,124 3,95 0,888 

Agresivnost učencev 4,21 0,937 3,09 1,083 3,86 0,814 

Nasilje med učenci 4,24 0,993 3,03 1,071 3,82 0,796 

Neprimeren odnos učencev do 

učitelja (predrznost, kljubovanje 

ipd.) 

4,12 1,090 3,08 1,193 3,81 0,966 

Učenci ne izpolnjujejo šolskih 

obveznosti 
3,38 1,002 3,54 1,120 3,68 0,870 

Slabe delovne navade učencev 3,29 0,973 3,59 1,001 3,66 0,807 

Nemotiviranost učencev 3,41 0,991 3,12 1,073 3,46 0,910 

Učenčeve grožnje učitelju 3,91 1,358 1,84 1,094 2,97 0,975 

Šolski sistem 

M = 3,63    SD = 0,82 

Učiteljski poklic je v družbi 

premalo cenjen 
4,00 1,137 4,13 1,043 4,22 0,925 

Učiteljski poklic je premalo 

plačan 
3,53 1,116 3,74 1,086 3,77 0,992 

Šolska pravila učencem in 

staršem dopuščajo preveč pravic 
3,67 1,146 3,32 1,240 3,67 1,060 

Pomanjkanje podpore 

strokovnih ustanov (ZRSŠ, 

ministrstva ...) 

3,47 1,318 3,53 1,378 3,62 1,247 

Učitelj nima ustreznega ugleda 

oz. avtoritete 
3,70 1,198 3,12 1,306 3,58 1,138 

Skromne finance šole 3,21 1,229 3,07 1,351 3,27 1,168 

Nerealne zahteve šolskega 

inšpektorja 
3,54 1,259 2,59 1,482 3,15 1,185 

Učitelj je premalo avtonomen 

pri svojem delu 
3,4 1,166 2,55 1,189 3,12 1,071 

Odnosi in vedenje staršev 

M = 3,53    SD = 0,70 
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Razgovor s »težavnimi« starši 4,20 1,017 3,00 1,133 3,79 0,905 

Starši imajo preveč pravic v 

zvezi s šolo 
4,00 1,051 3,14 1,258 3,78 0,975 

Vmešavanje staršev v učiteljevo 

strokovno delo 
4,23 1,088 2,83 1,189 3,70 0,893 

Nerealna (previsoka) 

pričakovanja staršev do učitelja 

in šole 

3,8 1,052 3,06 1,146 3,63 0,967 

Nerealna (previsoka) 

pričakovanja staršev do svojega 

otroka 

3,57 1,053 3,15 1,125 3,56 0,904 

Starši za težave svojega otroka 

krivijo učitelja 
3,97 1,066 2,75 1,142 3,54 0,975 

Konflikti s starši 4,18 1,207 2,49 1,150 3,50 0,995 

Nezanimanje staršev za 

otrokovo delo v šoli 
3,49 1,051 2,91 1,031 3,41 0,927 

Agresivnost staršev do učitelja 4,01 1,308 1,92 1,126 3,06 0,998 

Odnosi s sodelavci 

M = 3,11    SD = 0,95 

Nezaupanje med učitelji 3,6 1,137 2,44 1,177 3,18 0,986 

Hladen, neoseben odnos drugih 

učiteljev 
3,45 1,193 2,30 1,174 3,00 1,033 

Pomanjkanje podpore drugih 

učiteljev 
3,27 1,216 2,37 1,179 2,97 1,050 

Tekmovalnost med učitelji 3,04 1,217 2,36 1,202 2,82 1,060 

Ekološki pogoji in opremljenost šole 

M = 2,98    SD = 0,95 

Učitelji nimajo svojega prostora 

(kabinetov) 
3,28 1,372 3,34 1,551 3,45 1,332 

Pomanjkanje didaktičnih 

pripomočkov 
3,12 1,204 3,00 1,310 3,19 1,125 

Prostorsko utesnjena zbornica 

(npr. učitelj nima svoje mize ...) 
2,88 1,368 2,72 1,540 2,92 1,289 

Slabi klimatski pogoji v šolskih 

prostorih 
2,90 1,264 2,64 1,382 2,90 1,252 

Neprimerne šolske učilnice 2,89 1,259 2,51 1,297 2,83 1,179 

Neprimeren (moteč) šolski 

okoliš 
2,50 1,226 1,76 1,054 2,23 1,010 

Odnosi in vedenje vodstva 

M = 2,96    SD = 1,07 

Pomanjkanje podpore ravnatelja 3,65 1,232 2,41 1,301 3,14 1,166 

Nerealna (previsoka) 

pričakovanja vodstva šole do 

učiteljev 

3,37 1,238 2,37 1,246 3,03 1,105 

Vodstvo šole ne upošteva pobud 

in predlogov učiteljev 
3,34 1,231 2,38 1,243 2,97 1,101 

Slaba komunikacija z vodstvom 

šole 
3,37 1,316 2,33 1,312 2,95 1,183 

Vmešavanje vodstva šole v 

učiteljevo strokovno delo v 

razredu 

3,30 1,281 1,98 1,144 2,74 1,073 
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Priloga 3: Tabela razvrstitve stresorjev po moči, pogostosti in pomembnost (kombinirani 

oceni) od najvišje do najnižje povprečne ocene (tabela na več straneh) 

STRESOR 
MOČ 

(M) 

Nasilje med učenci 4,24 

Vmešavanje staršev v učiteljevo strokovno delo 4,23 

Agresivnost učencev 4,21 

Veliko administrativnega dela 4,21 

Razgovor s »težavnimi« starši 4,20 

Konflikti s starši 4,18 

Neprimeren odnos učencev do učitelja (predrznost, kljubovanje ipd.) 4,12 

Obsežni učni načrti 4,03 

Agresivnost staršev do učitelja 4,01 

Starši imajo preveč pravic v zvezi s šolo 4,00 

Učiteljski poklic je v družbi premalo cenjen 4,00 

Starši za težave svojega otroka krivijo učitelja 3,97 

Motenje pouka 3,92 

Obseg učiteljevega dela 3,92 

Učenčeve grožnje učitelju 3,91 

Nerealna (previsoka) pričakovanja staršev do učitelja in šole 3,80 

Učenci ne upoštevajo učiteljevih navodil 3,79 

Časovni pritisk 3,74 

Učitelj nima ustreznega ugleda oz. avtoritete 3,70 

Šolska pravila učencem in staršem dopuščajo preveč pravic 3,67 

Pomanjkanje podpore ravnatelja 3,65 

Nezaupanje med učitelji 3,60 

Zahtevnost učiteljevih nalog 3,60 

Nerealna (previsoka) pričakovanja staršev do svojega otroka 3,57 

Nerealne zahteve šolskega inšpektorja 3,54 

Učiteljski poklic je premalo plačan 3,53 

Pogosto uvajanje novosti v pedagoški proces 3,50 

Nezanimanje staršev za otrokovo delo v šoli 3,49 

Pomanjkanje podpore strokovnih ustanov (ZRSŠ, ministrstva ...) 3,47 

Hladen, neoseben odnos drugih učiteljev 3,45 

Nemotiviranost učencev 3,41 

Učitelj je premalo avtonomen pri svojem delu 3,40 

Učenci ne izpolnjujejo šolskih obveznosti 3,38 

Nerealna (previsoka) pričakovanja vodstva šole do učiteljev 3,37 

Slaba komunikacija z vodstvom šole 3,37 

Organizacija obšolskih dejavnosti 3,36 

Vodstvo šole ne upošteva pobud in predlogov učiteljev 3,34 

Vmešavanje vodstva šole v učiteljevo strokovno delo v razredu 3,30 

Slabe delovne navade učencev 3,29 

Učitelji nimajo svojega prostora (kabinetov) 3,28 

Pomanjkanje podpore drugih učiteljev 3,27 

Skromne finance šole 3,21 

Pomanjkanje didaktičnih pripomočkov 3,12 

Tekmovalnost med učitelji 3,04 

Slabi klimatski pogoji v šolskih prostorih 2,90 

Priprava na pouk 2,90 

Neprimerne šolske učilnice 2,89 

Prostorsko utesnjena zbornica (npr. učitelj nima svoje mize ...) 2,88 
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Neprimeren (moteč) šolski okoliš 2,50 

STRESOR 
POGOSTOST 

(M) 

Veliko administrativnega dela 4,37 

Učiteljski poklic je v družbi premalo cenjen 4,13 

Obsežni učni načrti 4,07 

Obseg učiteljevega dela 3,97 

Motenje pouka 3,85 

Učiteljski poklic je premalo plačan 3,74 

Učenci ne upoštevajo učiteljevih navodil 3,67 

Zahtevnost učiteljevih nalog 3,67 

Časovni pritisk 3,61 

Slabe delovne navade učencev 3,59 

Učenci ne izpolnjujejo šolskih obveznosti 3,54 

Pomanjkanje podpore strokovnih ustanov (ZRSŠ, ministrstva ...) 3,53 

Pogosto uvajanje novosti v pedagoški proces 3,38 

Učitelji nimajo svojega prostora (kabinetov) 3,34 

Organizacija obšolskih dejavnosti 3,34 

Priprava na pouk 3,34 

Šolska pravila učencem in staršem dopuščajo preveč pravic 3,32 

Nerealna (previsoka) pričakovanja staršev do svojega otroka 3,15 

Starši imajo preveč pravic v zvezi s šolo 3,14 

Nemotiviranost učencev 3,12 

Učitelj nima ustreznega ugleda oz. avtoritete 3,12 

Agresivnost učencev 3,09 

Neprimeren odnos učencev do učitelja (predrznost, kljubovanje ipd.) 3,08 

Skromne finance šole 3,07 

Nerealna (previsoka) pričakovanja staršev do učitelja in šole 3,06 

Nasilje med učenci 3,03 

Razgovor s »težavnimi« starši 3,00 

Pomanjkanje didaktičnih pripomočkov 3,00 

Nezanimanje staršev za otrokovo delo v šoli 2,91 

Vmešavanje staršev v učiteljevo strokovno delo 2,83 

Starši za težave svojega otroka krivijo učitelja 2,75 

Prostorsko utesnjena zbornica (npr. učitelj nima svoje mize ...) 2,72 

Slabi klimatski pogoji v šolskih prostorih 2,64 

Nerealne zahteve šolskega inšpektorja 2,59 

Učitelj je premalo avtonomen pri svojem delu 2,55 

Neprimerne šolske učilnice 2,51 

Konflikti s starši 2,49 

Nezaupanje med učitelji 2,44 

Pomanjkanje podpore ravnatelja 2,41 

Vodstvo šole ne upošteva pobud in predlogov učiteljev 2,38 

Pomanjkanje podpore drugih učiteljev 2,37 

Nerealna (previsoka) pričakovanja vodstva šole do učiteljev 2,37 

Tekmovalnost med učitelji 2,36 

Slaba komunikacija z vodstvom šole 2,33 

Hladen, neoseben odnos drugih učiteljev 2,30 

Vmešavanje vodstva šole v učiteljevo strokovno delo v razredu 1,98 

Agresivnost staršev do učitelja 1,92 

Učenčeve grožnje učitelju 1,84 

Neprimeren (moteč) šolski okoliš 1,76 
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STRESOR 

POMEMBNOST 

(KOMBINIRANA 

OCENA) 

(M) 

Veliko administrativnega dela 4,40 

Učiteljski poklic je v družbi premalo cenjen 4,22 

Obsežni učni načrti 4,19 

Motenje pouka 4,10 

Obseg učiteljevega dela 4,07 

Učenci ne upoštevajo učiteljevih navodil 3,95 

Agresivnost učencev 3,86 

Nasilje med učenci 3,82 

Neprimeren odnos učencev do učitelja (predrznost, kljubovanje ipd.) 3,81 

Zahtevnost učiteljevih nalog 3,80 

Časovni pritisk 3,80 

Razgovor s »težavnimi« starši 3,79 

Starši imajo preveč pravic v zvezi s šolo 3,78 

Učiteljski poklic je premalo plačan 3,77 

Vmešavanje staršev v učiteljevo strokovno delo 3,70 

Učenci ne izpolnjujejo šolskih obveznosti 3,68 

Šolska pravila učencem in staršem dopuščajo preveč pravic 3,67 

Slabe delovne navade učencev 3,66 

Nerealna (previsoka) pričakovanja staršev do učitelja in šole 3,63 

Pomanjkanje podpore strokovnih ustanov (ZRSŠ, ministrstva ...) 3,62 

Pogosto uvajanje novosti v pedagoški proces 3,60 

Učitelj nima ustreznega ugleda oz. avtoritete 3,58 

Nerealna (previsoka) pričakovanja staršev do svojega otroka 3,56 

Starši za težave svojega otroka krivijo učitelja 3,54 

Konflikti s starši 3,50 

Organizacija obšolskih dejavnosti 3,50 

Nemotiviranost učencev 3,46 

Učitelji nimajo svojega prostora (kabinetov) 3,45 

Nezanimanje staršev za otrokovo delo v šoli 3,41 

Priprava na pouk 3,28 

Skromne finance šole 3,27 

Pomanjkanje didaktičnih pripomočkov 3,19 

Nezaupanje med učitelji 3,18 

Nerealne zahteve šolskega inšpektorja 3,15 

Pomanjkanje podpore ravnatelja 3,14 

Učitelj je premalo avtonomen pri svojem delu 3,12 

Agresivnost staršev do učitelja 3,06 

Nerealna (previsoka) pričakovanja vodstva šole do učiteljev 3,03 

Hladen, neoseben odnos drugih učiteljev 3,00 

Učenčeve grožnje učitelju 2,97 

Pomanjkanje podpore drugih učiteljev 2,97 

Vodstvo šole ne upošteva pobud in predlogov učiteljev 2,97 

Slaba komunikacija z vodstvom šole 2,95 

Prostorsko utesnjena zbornica (npr. učitelj nima svoje mize ...) 2,92 

Slabi klimatski pogoji v šolskih prostorih 2,90 

Neprimerne šolske učilnice 2,83 

Tekmovalnost med učitelji 2,82 

Vmešavanje vodstva šole v učiteljevo strokovno delo v razredu 2,74 

Neprimeren (moteč) šolski okoliš 2,23 
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Priloga 4: Tabela razvrstitve standardnih odklonov kombinirane ocene stresorjev od 

najmanjšega do največjega 

STRESOR 
KOMBINIRANA 

OCENA (SD) 

Nasilje med učenci 0,796 

Veliko administrativnega dela 0,806 

Slabe delovne navade učencev 0,807 

Agresivnost učencev 0,814 

Učenci ne izpolnjujejo šolskih obveznosti 0,870 

Učenci ne upoštevajo učiteljevih navodil 0,888 

Vmešavanje staršev v učiteljevo strokovno delo 0,893 

Nerealna (previsoka) pričakovanja staršev do svojega otroka 0,904 

Razgovor s "težavnimi" starši 0,905 

Motenje pouka 0,907 

Nemotiviranost učencev 0,910 

Obseg učiteljevega dela 0,923 

Učiteljski poklic je v družbi premalo cenjen 0,925 

Nezanimanje staršev za otrokovo delo v šoli 0,927 

Obsežni učni načrti 0,950 

Neprimeren odnos učencev do učitelja (predrznost, kljubovanje ipd.) 0,966 

Nerealna (previsoka) pričakovanja staršev do učitelja in šole 0,967 

Učenčeve grožnje učitelju 0,975 

Starši imajo preveč pravic v zvezi s šolo 0,975 

Starši za težave svojega otroka krivijo učitelja 0,975 

Zahtevnost učiteljevih nalog 0,982 

Nezaupanje med učitelji 0,986 

Časovni pritisk 0,989 

Učiteljski poklic je premalo plačan 0,992 

Konflikti s starši 0,995 

Agresivnost staršev do učitelja 0,998 

Neprimeren (moteč) šolski okoliš 1,010 

Organizacija obšolskih dejavnosti 1,014 

Hladen, neoseben odnos drugih učiteljev 1,033 

Pomanjkanje podpore drugih učiteljev 1,050 

Priprava na pouk 1,051 

Tekmovalnost med učitelji 1,060 

Šolska pravila učencem in staršem dopuščajo preveč pravic 1,060 

Učitelj je premalo avtonomen pri svojem delu 1,071 

Vmešavanje vodstva šole v učiteljevo strokovno delo v razredu 1,073 

Pogosto uvajanje novosti v pedagoški proces 1,073 

Vodstvo šole ne upošteva pobud in predlogov učiteljev 1,101 

Nerealna (previsoka) pričakovanja vodstva šole do učiteljev 1,105 

Pomanjkanje didaktičnih pripomočkov 1,125 

Učitelj nima ustreznega ugleda oz. avtoritete 1,138 

Pomanjkanje podpore ravnatelja 1,166 

Skromne finance šole 1,168 

Neprimerne šolske učilnice 1,179 

Slaba komunikacija z vodstvom šole 1,183 

Nerealne zahteve šolskega inšpektorja 1,185 

Pomanjkanje podpore strokovnih ustanov (ZRSŠ, ministrstva ...) 1,247 

Slabi klimatski pogoji v šolskih prostorih 1,252 

Prostorsko utesnjena zbornica (npr. učitelj nima svoje mize ...) 1,289 

Učitelji nimajo svojega prostora (kabinetov) 1,332 
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Priloga 5: Anketni vprašalnik 

Spoštovani! 

Sem Laura Raspor, absolventka magistrskega študija Poučevanje na razredni stopnji 

Pedagoške fakultete v Ljubljani. Ob koncu študija pišem magistrsko delo o dejavnikih in 

doživljanju stresa pri učiteljih razrednega pouka. Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov. Prvi 

del zajema vprašanja o vaših osnovnih podatkih ter vašem delu in zasebnem življenju, drugi del 

pa zajema vprašanja o dejavnikih in vašem doživljanju stresa. Podatki, pridobljeni iz rešenih 

vprašalnikov, bodo uporabljeni izključno za potrebe mojega raziskovalnega dela. Vesela bom, 

če mi boste lahko pomagali s tem, da iskreno odgovorite na vprašanja o sebi in svojem 

pedagoškem delu.  

Lepo vas pozdravljam, 

Laura Raspor  

 

OSNOVNI PODATKI 

1. Spol:  

 

 Moški  

 Ženski  

 

2. Koliko ste stari? _________ 

3. Vpišite število let vaše delovne dobe: __________ 

 

VPRAŠANJA O ŠOLI IN ŠOLSKEM DELU 

4. Kateri razred v letošnjem letu poučujete?  
Označite ustrezni razred, ki ga poučujete. Če poučujete v kombinaciji, izberite več razredov.  

 1. razred  

 2. razred  

 3. razred  

 4. razred  

 5. razred  

 6. razred  

 

5. Kakšna je organizacijska oblika šole, v kateri učite?  

 Centralna šola.  

 Podružnica.  

6. Kako močno doživljate stres v različnih obdobjih šolskega leta?  

 

 
Sploh ne 

čutim 

stresa. 

Čutim 

rahel 

stres. 

Čutim 

stres. 

Čutim 

močan 

stres. 

Čutim 

zelo 

močan 

stres. 

Začetek šolskega leta.      
Ob redovalnih konferencah.      

Konec šolskega leta.      
 

7. Kaj mislite, da bi lahko naredi učitelj/-ica sam/-a, da bi občutil/-a manj negativnega stresa?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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8. Kaj mislite, da bi lahko naredila okolica, da bi učitelji občutili manj negativnega delovnega 

stresa?  

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

VPRAŠANJA O ZASEBNEM ŽIVLJENJU 

9. Koliko otrok imate v družini? (Zapišite število.)  

________ 

 

10. Kakšna je starost otrok v vaši družini? (Zapišite starost v letih, starost več otrok ločite z 

vejicami.) 

__________________________________________________ 

 

11. Ali ste trenutno v partnerskem odnosu?  

 

 Da.  

 Ne.  

 

12. Če ste prej odgovorili z DA, kako ocenjujete vaše zadovoljstvo s partnerskim odnosom? 

(Izberite število, 1 – popolnoma sem nezadovoljen/-a, 5 – popolnoma sem zadovoljen/-a.)  

 

 1 2 3 4 5 

S partnerskim 

odnosom sem 

popolnoma 

nezadovoljen/-a. 

     

S partnerskim 

odnosom sem 

popolnoma 

zadovoljen/-a. 

 

13. Katere sprostitvenih aktivnosti se poslužujete, kako pogosto se z njimi ukvarjate ter v 

kolikšni meri vas sprostijo? 

  Nikoli 
Enkrat 

mesečno 

Enkrat 

tedensko 

Trikrat 

tedensko 

Vsak 

dan 

Ne sprostim 

se 
   

Zelo se 

sprostim 

Telesna vadba.           
Branje knjig.           
Gledanje filmov.           
Petje.           
Meditacija.           
Druženje s prijatelji 

in družino. 
     

     
Obiskovanje 

gledaliških predstav 

ali drugih kulturnih 

prireditev. 

     

     
Šivanje.           
Kuhanje.           
Drugo:           
Drugo:           
Drugo:           
 

 

STRESORJI NA DELOVNEM MESTU UČITELJA 
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14. Navedeni so različni pojavi, ki so pri mnogih učiteljih povzročitelji stresa. Vsakega izmed 

njih ocenite z dveh vidikov – kako stresen je pojav za vas ter kako pogosto se z njim srečujete. 

Obe oceni za vsak dejavnik podajte vzporedno (npr. najprej za prvi pojav izpolnim obe lestvici, 

nato drugi pojav itd.).   

 

 pojav me 

sploh ne 

vznemirja 

 

pojav me 

zelo 

vznemirja 

s pojavom 

se nisem 

srečal(a) 

 

s pojavom se 

srečujem zelo 

pogosto 

1. Učenci ne upoštevajo 

učiteljevih navodil 
          

2. Učenci ne izpolnjujejo 

šolskih obveznosti 
          

3. Motenje pouka           
4. Slabe delovne navade 

učencev 
          

5. Nemotiviranost učencev           
6. Agresivnost učencev           
7. Nasilje med učenci           
8. Neprimeren odnos učencev 

do učitelja (predrznost, 

kljubovanje ipd.) 
          

9. Učenčeve grožnje učitelju           
10. Razgovor s "težavnimi" 

starši 
          

11. Konflikti s starši           
12. Vmešavanje staršev v 

učiteljevo strokovno delo 
          

13. Starši imajo preveč pravic 

v zvezi s šolo 
          

14. Nerealna (previsoka) 

pričakovanja staršev do 

učitelja in šole 
          

15. Nerealna (previsoka) 

pričakovanja staršev do 

svojega otroka 
          

16. Nezanimanje staršev za 

otrokovo delo v šoli 
          

17. Starši za težave svojega 

otroka krivijo učitelja 
          

18. Agresivnost staršev do 

učitelja 
          

19. Nezaupanje med učitelji           
20. Hladen, neoseben odnos 

drugih učiteljev 
          

21. Tekmovalnost med učitelji           
22. Pomanjkanje podpore 

drugih učiteljev 
          

23. Pomanjkanje podpore 

ravnatelja 
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 pojav me 

sploh ne 

vznemirja 

 

pojav me 

zelo 

vznemirja 

s pojavom 

se nisem 

srečal(a) 

 

s pojavom se 

srečujem zelo 

pogosto 

24. Vodstvo šole ne upošteva 

pobud in predlogov učiteljev 
          

25. Slaba komunikacija z 

vodstvom šole 
          

26. Nerealna (previsoka) 

pričakovanja vodstva šole do 

učiteljev 
          

27. Vmešavanje vodstva šole 

v učiteljevo strokovno delo v 

razredu 
          

28. Učitelj je premalo 

avtonomen pri svojem delu 
          

29. Učitelj nima ustreznega 

ugleda oz. avtoritete 
          

30. Učiteljski poklic je v 

družbi premalo cenjen 
          

31. Učiteljski poklic je 

premalo plačan 
          

32. Skromne finance šole           
33. Pomanjkanje podpore 

strokovnih ustanov (ZRSŠ, 

ministrstva ...) 
          

34. Nerealne zahteve šolskega 

inšpektorja 
          

35. Šolska pravila učencem in 

staršem dopuščajo preveč 

pravic 
          

36. Neprimerne šolske 

učilnice 
          

37. Slabi klimatski pogoji v 

šolskih prostorih 
          

38. Neprimeren (moteč) šolski 

okoliš 
          

39. Prostorsko utesnjena 

zbornica (npr. učitelj nima 

svoje mize ...) 
          

40. Učitelji nimajo svojega 

prostora (kabinetov) 
          

41. Pomanjkanje didaktičnih 

pripomočkov 
          

42. Pogosto uvajanje novosti 

v pedagoški proces 
          

43. Obsežni učni načrti           
44. Priprava na pouk           
45. Časovni pritisk           
46. Obseg učiteljevega dela           
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 pojav me 

sploh ne 

vznemirja 

 

pojav me 

zelo 

vznemirja 

s pojavom 

se nisem 

srečal(a) 

 

s pojavom se 

srečujem zelo 

pogosto 

47. Zahtevnost učiteljevih 

nalog 
          

48. Organizacija obšolskih 

dejavnosti 
          

49. Veliko administrativnega 

dela 
          

 

 

 

Odgovorili ste na vsa vprašanja v tej anketi. Najlepše se vam zahvaljujem za sodelovanje in vaš 

doprinos k mojemu magistrskem delu. Želim vam uspešno ter čim manj stresno pedagoško delo.  

 

Laura Raspor 


