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POVZETEK 

V diplomskem delu sem obravnavala uporabo funkcionalne ocene vedenja pri učencu z 

motnjo pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD) ter znižanimi kognitivnimi potenciali. V 

teoretičnem delu sem predstavila osnovne značilnosti motnje pozornosti in hiperaktivnosti 

(ADHD)  ter funkcionalno oceno vedenja (FOV). Predvsem sem bila  osredotočena na 

fenomen ADHD pri otrocih v obdobju šolanja, saj so znaki in vplivi motnje v tem obdobju 

običajno najbolj izraziti. Otroci z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti imajo številne težave 

na področju vedenja, zaradi česar prihaja do manj ustreznih odnosov otroka z okoljem. 

Različni strokovnjaki s področja varovanja duševnega zdravja so oblikovali različne pristope 

za zmanjševanje ali nadomeščanje neprimernega vedenja s socialno bolj učinkovitim. Eden 

izmed takšnih pristopov je funkcionalna ocena vedenja, neformalna ocenjevalna tehnika 

namenjena sistematičnemu zbiranju in analizi informacij, potrebnih za načrtovanje 

pozitivnega vedenjskega načrta. V empiričnem delu sem v obliki študije primera preizkusila 

uporabnost in učinkovitost funkcionalne ocene vedenje pri učencu 8. razreda osnovne šole s 

prilagojenim programom, ki ima diagnosticirane motnje pozornosti in hiperaktivnost ter 

znižane kognitivne potenciale. Zanimalo me je, ali sistematična opredelitev (ne)primernega 

vedenja ter okoljskih dejavnikov,  ki vplivajo na pojavljanje vedenja, pomaga pri razumevanju 

možnega vzroka neprimernega vedenja pri obravnavanem učencu in ali lahko s pomočjo 

podpornega načrta vedenja, načrtovanega na osnovi ugotovitev izvedene funkcionalne 

ocene vedenja, neprimerno vedenje nadomestimo s primernejšim, socialno bolj zaželenim. S 

pomočjo predpisanih korakov FOV sem analizirala neprimerno vedenje in oblikovala 

hipoteze o vzrokih in funkciji vedenja. Na osnovi ugotovitev sem za učenca načrtovala 

podporni vedenjski načrt, ki sem ga sistematično izvajala v obdobju dveh tednov. Po izvedbi 

sem ovrednotila kratkoročno in dolgoročno učinkovitost izvedenega podpornega načrta. 

Funkcionalna ocena vedenja je pri obravnavanem učencu pripomogla k načrtovanju 

kratkoročno učinkovitega podpornega vedenjskega načrta, s pomočjo katerega je učenec 

svoje neprimerno vedenje ob velikih odmorih nadomesti s primernejšim. Spremembe v 

vedenju so bile opazne in pozitivne neposredno po izvedenem podpornem načrtu vedenja. 

Dolgoročne učinkovitosti pa nisem potrdila. V zaključku sem ovrednotila izvedbo podpornega 

načrta vedenja in poudarila elemente, ki bi jih bilo možno in potrebno izboljšati. 
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ABSTRACT 

In my diploma thesis I dealt with functional behavioural assessment used on a student with 

attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) and weak cognitive control. In the theoretical 

part I introduced the basic characteristics of attention deficit hyperactivity disorder (ADHD) 

and functional behavioural assessment (FBA). At the centre of my concern was the ADHD 

phenomenon in school-age children, as the symptoms and sway of the disorder are usually 

the most conspicuous at that age. Children with attention deficit hyperactivity disorder 

demonstrate numerous difficulties behaviour-wise, which in turn causes poor quality 

interaction of the child with their environment. Different experts in the field of mental 

health care have come up with various approaches to milden or replace the inappropriate 

behaviour with that which is socially more effective. One of such approaches is the 

functional behavioural assessment, an informal assessment technique intended for 

systematic gathering and analysis of information necessary when creating a positive 

behavioural intervention plan. In the empirical part of my thesis, in the form of a study, I 

tested the applicability and effectiveness of the functional behavioural assessment on an 

eighth-grader. The student had been diagnosed with attention deficit hyperactivity disorder 

and weak cognitive control, and had been put on an adjusted study program accordingly.  

The object of my concern was whether a systematic definition of (in)appropriate behaviours 

and environment factors, which influence the occurrence of a behaviour, offers insight into a 

possible cause of an inappropriate behaviour in the student observed. I was also curious to 

see if an inappropriate behaviour could be replaced with a more appropriate and socially 

preferred behaviour with the help of a behavioural intervention plan created on the basis of 

conclusions gathered from the functional behavioural assessment. Using the formal steps of 

FBA, I analysed the inappropriate behaviours and made assumptions about possible reasons 

for a behaviour and its function. On the basis of my conclusions I created a behavioural 

intervention plan for the student to be systematically carried out in the period of two weeks. 

After it was carried out, the short-term and long-term effectiveness of the behavioural 

intervention plan was evaluated. 

The functional behavioural assessment helped to establish a short-term effective 

behavioural intervention plan for the observed student, who was then able to replace his 

inappropriate behaviour during school lunch break with that which is more appropriate. 



 
 

 
 

Behaviour change was visible and positive immediately after the behavioural intervention 

plan was applied. Long-term effectiveness was not confirmed. In the conclusion I evaluated 

the performance of the behavioural intervention plan and emphasised those features that 

might or should be improved. 

KEY WORDS: 

Attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), children with attention deficit hyperactivity 

disorder, weak cognitive control, functional behavioural assessment, behavioural 

intervention plan 
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I. UVOD 
 

               Šolanje učencev s pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo predstavlja izziv za 

vse ključne v tem procesu. Tako za učitelje in profesorje, ki  povejo, da se srečujejo z vse bolj 

različnimi učenci in se bolj ali manj uspešno spopadajo z njihovo, kot sami navajajo, 

nemirnostjo, nepozornostjo, neorganiziranostjo, nepazljivostjo, impulzivnostjo, 

neposlušnostjo in neolikanostjo. Na drugi strani so starši. Ko pripeljejo otroka v šolo in 

pridejo po njega, se z njim smejejo in veselijo, vendar je vseeno na njihovih obrazih lahko  

razbrati zaskrbljenost. Stojijo poleg otroka, ko se preobuva, in samo čakajo, kdaj bo  spet 

prišel učitelj in povedal, kaj vse je bilo tisti dan narobe. Da zopet izvejo, kot že tolikokrat prej, 

da je bil njihov otrok spet najbolj glasen, da ni nič poslušal in da moti ostale sošolce.  

Vse večji delež učiteljev se danes zaveda tovrstnih težav in želi pomagati učencu z zgoraj 

omenjenimi težavami. Veliko jih preizkuša različne tehnike, treninge in ostale načine pomoči, 

ki so jih spoznali. Veliko se jih posvetuje in poišče pomoč pri šolskem psihologu, socialnem ali 

specialnem pedagogu. Skupaj razmišljajo in si prizadevajo doseči različne cilje. Velikokrat 

pokličejo tudi starše, da pri tem sodelujejo. Pogovarjajo se, delajo načrte, iščejo pomoč.  

Prej omenjeno vedenje predstavlja izziv tudi za učenca. Otrok ima nešteto vprašanj, ki jih še 

nikomur ni zastavil. Zakaj sem težaven? Zakaj so moji starši tolikokrat poklicani  na razgovore 

v šolo? Zakaj sem vedno jaz kriv za vse? Zakaj učitelj vedno opozarja samo mene?  

Vsako zanimanje za učenca, razgovor in želja za nudenje pomoči je že velik dokaz, da nam 

učenec nekaj pomeni. Vendar prizadevanje učiteljev, staršev in šolskega svetovalca, da 

najdejo in oblikujejo „ustrezno pomoč“ za učenca, podpora, timski sestanki in nagrade ne 

pomagajo, če ne izhajajo iz učenca. Pogovoriti se z učencem, opazovati ga, ugotoviti vzrok 

njegovega obnašanja, poskušati ga razumeti in odgovarjati na njegova vprašanja  predstavlja 

temelje vsake ustrezne pomoči, načrta in podpore za učenca. Prav to je osnova  funkcionalne 

ocene vedenja, izhajanje iz učenca samega, njegovih postopkov, lastnih doživljanj in 

razlogov, zakaj je nekaj naredil oz. zakaj nečesa ni naredil. „Ljudje lahko postanejo tisto, k 

čemur jih spodbudite, ne pa tisto, k čemur jih priganjate.“ je povedal demokratski politik iz 

Vermunta, Schudder Parker, in menim, da vsi šolski delavci, kot tudi mi bodoči šolski delavci, 

tega ne smemo nikoli pozabiti. 
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1 MOTNJA POZORNOSTI IN HIPERAKTIVNOSTI (ADHD) 
 

1.1 DEFINICIJA ADHD 

 

          Razvojno pogojene težave s pomanjkljivo pozornostjo, hiperaktivnost in impulzivnost, 

ki bistveno odstopajo od običajne vedenjske slike vrstnikov enake mentalne starosti ter 

posameznika izrazito ovirajo v njegovem funkcioniranju na temeljnih področjih življenja; 

učnem, socialnem in kasneje delovnem; označujeta diagnostična pojma hiperkinetična 

motnja oz. motnja pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti (Pulec Lah, Rotvejn Pajič, 2011; 

161). 

Pogosto se uporablja tudi okrajšava sindrom ADHD (ang. Attention-Deficit/Hyperactivity 

Disorder), ki označuje težave s pozornostjo in/ali pretirano motorično dejavnostjo pri 

otrocih, mladostnikih ali odraslih. Nanaša se na skupino različnih simptomov, ki pogosto 

vključujejo odstopanja pozornosti, spremljana z motoričnim nemirom in/ali impulzivnimi 

reakcijami. Našteti simptomi so trajni, pogostejši in izrazitejši kot pri posameznikih na 

primerljivi stopnji razvoja. Kratica ADHD je mednarodno prepoznavna tako v klinični, 

raziskovalni in strokovni kot tudi v laični javnosti. V splošni rabi je tudi pri nas, zato smo jo v 

prevodu ohranili. V Sloveniji sicer uporabljamo tudi izraz hiperkinetična motnja, ki izvira iz 

Desete revizije Mednarodne klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov (MKB-

10). To klasifikacijo izdaja Svetovna zdravstvena organizacija in je pri nas v uradni rabi v 

zdravstvu (Strong, Flanagan, 2011; 9). 

Mednarodna klasifikacija bolezni ICD-10 (Rotvejn Pajič 2003; 31) hiperkinetično motnjo 

uvršča v skupino vedenjskih in čustvenih motenj, ki se začenjajo navadno v otroštvu in 

adolescenci, in jih pri tem opisuje kot »skupino motenj«, za katere so značilni zgodnji 

nastanek (navadno v prvih petih letih življenja), pomanjkanje vztrajnosti pri dejavnostih, ki 

zahtevajo kognitivno zavzetost, težnja seliti se od ene aktivnosti do druge, ne da bi katero 

koli dokončal, skupaj z dezorganizirano slabo usmerjeno in pretirano aktivnostjo. Pridružene 

so lahko še druge motnje (Kesič Dimic, 2009; 24). 
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Osebe z ADHD sindromom imajo tipične težave pri organizaciji, pozornosti ter planiranju in 

razmišljanju pred določeno dejavnostjo. Težko se prilagajajo spremembam, lahko pa so 

nemirni in glasni (http://www.apa.org/topics/adhd/index.aspx). 

ADHD se skoraj pri vsakomer kaže drugače. Morda lahko brez kakršnih koli težav sedi pri 

miru, vendar strmi v prazno, ne da bi se zmogel na kar koli osredotočiti. Kdo drug nemara niti 

za trenutek ne miruje, obenem pa lahko prebije neskončne ure, zatopljen v eno samo stvar − 

pogosto tako zelo, da sploh ne opazi česar koli drugega. Spet kdo tretji nikakor ne more 

ustaviti svojega impulzivnega in velikokrat nevarnega vedenja, v šoli pa zmore brez težav 

mirno sedeti (Strong, Flanagan, 2011; 10).  

  

1.2  POGOSTOST IN POJAVLJANJE 

 

            Motnjo pozornosti in hiperaktivnosti običajno ugotovimo, ko otrok sodeluje v  

določeni skupini, še posebej pa ob vstopu v šolo. 

Raziskave kažejo, da je v populaciji osnovnošolskih otrok 3−5 odstotkov učencev z motnjo 

pozornosti in hiperaktivnosti − ADHD, v starejši dobi pa je odstotek prisotnosti med 2−4 

(http://www.help4adhd.org/en/about/what). 

Med diagnosticiranimi učenci z ADHD je  4−9-krat več dečkov kot deklic. Zadnje ugotovitve 

kažejo, da so deklice manj pogosto prepoznane, saj se pri njih pogosteje pojavljajo 

prevladujoče težave s pozornostjo, ki za okolje niso tako moteče ali pa so prepoznane 

kasneje zaradi pridruženih čustvenih ali psihosomatskih težav (Pulec Lah, Rotvejn Pajič, 2011; 

158−159). 

Pogostost pojava ADHD je večja v mestnih sredinah kot na podeželju. Možne razlike v pojavu 

motnje, glede na geografsko razširjenost, so verjetno posledica družbenega okolja in pa tudi 

različnih metodoloških pristopov primerjalnih raziskav (Kocijan-Hercigonja, Buljan-Flander, 

Vučković, 2002; 17). 
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1.3 VZROKI 

 

            Čeprav ne obstaja en sam vzrok za ADHD, je splošno sprejeta domneva, da ADHD 

povzroča predvsem nevrofiziološka disfunkcija (Wheeler, 2010; 11). 

Obstajajo ugibanja o možni dedni obremenjenosti in drugačnem delovanju kemičnih reakcij v 

možganih. Amstrong (1997:20) navaja, da so lahko morebitni vzroki povezani tudi z 

nepravilnim delovanjem ščitnice, prenatalna izpostavljenost alkoholu, medikamentom, 

drogam in strupom iz okolja ter zakasnelost v mielinizaciji živčnih poti v možganih. Možni 

vzroki so tudi prebolele zgodnje otroške bolezni in poškodbe glave. Rotvejn Pajičeva 

(2001:36) navaja podatke raziskav, ki vzroke za nastanek motnje pripisujejo tudi drugim 

dejavnikom (alergije na določeno vrsto hrane, izpostavljanje svincu, nemir kot del neke 

druge bolezni itd.), ter izsledke, da starši niso neposreden vzrok težavam (Kesič Dimic, 2009; 

30). 

Vzroke hiperaktivnosti z motnjo pozornosti lahko, zaradi multifaktorialnosti motnje, 

razdelimo na šest področij: dednost, težave v prenatalnem, perinatalnem in postnatalnem 

obdobju,  kronične bolezni, medikamentozna terapija, ekološki dejavniki ter poškodbe glave 

in možganov (Kaučević, 2006; 15).  

 

1.3.1  DEDNOST 

 

                 ADHD se lahko prenaša po družinski liniji – tako zelo, da je lahko pri postavljanju 

diagnoze prvi korak ugotavljanje, ali ima motnjo kdo v družini. Kakšen je ta dejavnik 

dedovanja, še ne vemo. Vendar so nedavne raziskave opredelile nekaj genov, ki utegnejo 

prispevati k motnji. Mnogo študij raziskuje ADHD z genetskega vidika. Proučujejo adoptivne 

(krušne) starše v primerjavi z biološkimi, prevalenco (kako pogosto se pojavlja) ADHD v 

družinah, pojavljanje motnje pri dvojčkih in specifične gene, povezane z njo.  Tako je dr. 

Joseph Biederman iz massachusettske Splošne bolnišnice v ZDA  s kolegi opravil več študij, ki 

so pokazale, da se ADHD deduje. V eni od teh študij so proučevali posameznike z motnjo in 

njihove sorodnike v prvem kolenu. Ugotovili so, da je za te sorodnike petkrat bolj verjetno, 
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da bodo tudi sami imeli ADHD. Tudi dr. Florence Levy z univerze Novega Južnega Walesa v 

Avstraliji, je ugotovila, da če  ima eden od dvojčkov ADHD, ima v 81 % primerov tudi drugi 

(Strong, Flanagan, 2011:25).   

  

1.3.2 TEŽAVE V PRENATALNEM, PERINATALNEM IN POSTNATALNEM   OBDOBJU 

 

             Možni vzroki kasnejšim učnim in vedenjskim težavam, vključno z ADHD, so tudi šibko 

zdravstveno stanje matere, intenzivno kajenje, uživanje alkohola in drog v času nosečnosti, 

porodne komplikacije, kleščni porod, pomanjkanje kisika med porodom, poškodbe in bolezni 

osrednjega živčevja v prvih letih življenja. Različne raziskave skozi leta so dokazale, da prva 

ocena novorojenčka (Apgar) ne more napovedati, ali bo otrok hiperaktiven ali ne.  

K prenatalnim poškodbam prištevamo vse eksogene poškodbe in bolezni nosečnice od 

šestega meseca nosečnosti naprej. Med povzročitelje možganskih poškodb sodijo tudi 

konzumacija in zloraba alkohola, drog, zdravil, nikotina, različne bolezni matere (rdečke, 

zaušniki, ošpice), kot tudi diabetes, krvavitve med nosečnostjo, slaba prehrana matere, 

pretirana in visoka stopnja stresa ter psihične napetosti matere. 

Perinatalne poškodbe  skoraj zmeraj povezujemo s pomanjkanjem kisika med porodom. 

Manj težav povzročajo poškodbe, povzročene s komplikacijami med porodom: popkovnica 

ovita okoli otrokovega vratu, prezgodnji porod, umetni, instrumentalni in operativni porod. 

Postnatalne poškodbe pretežno povzroča zvišana telesna temperatura, nalezljive bolezni, 

prehranjevalne motnje, zastrupitve, poškodbe po rednem cepljenju ipd. 
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1.3.3 KRONIČNE BOLEZNI 

  

            Hiperaktivnost je lahko tudi stranski pojav nekaterih bolezni oz. zdravstvenih stanj. Pri 

epilepsiji so lahko povod  za oškodovanje pozornosti, prav tako pa tudi oškodovanje 

vedenjskega vzorca, grand mal in petit mal (veliki in mali) napadi 

(http://www.vrem.si/index.php?option=com_content&view=article&id=20&Itemid=35). 

Hiperaktivno vedenje je lahko tudi posledica nepravilnega delovanja žleze ščitnice. Žleza 

ščitnica proizvaja hormone, ki so potrebni za normalen fizični in mentalni razvoj. Za večino 

otrok, pri katerih ščitnica proizvaja preveč ščitničnih hormonov, je značilen hiter srčni utrip, 

vlažna koža in živčno, hiperaktivno vedenje. Z uravnavanjem hormonov se simptomi 

hiperaktivnosti omilijo.  

 

1.3.4 MEDIKAMENTOZNA TERAPIJA 

            

         Pri zdravljenju epilepsije se uporablja zdravilo Phenobarbital, ki pri nekaterih otrocih 

povzroči pojavljanje znakov hiperaktivnosti. Ti znaki minejo, ko se tak način zdravljenja 

prekine. 

Tudi zdravila za zdravljenje astme pri nekaterih otrocih povzročijo hiperaktivno vedenje, 

vendar pri večini otrok, ki uživajo ta zdravila, sprememb ni opaziti (Kaučevič, 2006; 16). 

1.3.5 EKOLOŠKI DEJAVNIKI 

 

          Prisotnost umetnih in zdravju škodljivih snovi v naši prehrani in okolju je vedno večja. 

Negativni vplivi le-teh so na naše psihično in telesno počutje že dokazani. Vzrok 

hiperaktivnosti niso škodljive snovi iz okolja. Dokazano je, da pravilna prehrana (hrana brez 

umetnih aditivov in sladkorjev) pri nekaterih otrocih omili hiperaktivnost. V sedemdesetih 

letih prejšnjega stoletja se prvič pojavi sum, da bi lahko škodljivi učinki umetnih luči ali 

spreminjanje in oženje stanovanjskih in igralnih razmer vplivali na motnje pozornosti in 
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koncentracije ali na motorični nemir pri otrocih. Zadovoljive razlage za pojav motnje ti 

dejavniki ne nudijo, kajti ni raziskav, ki bi empirično podprle hipotetično povezavo med 

otroškim vedenjem in družbeno pogojenimi dejavniki. Ko govorimo o ekoloških dejavnikih, ki 

direktno ali indirektno poškodujejo možgane in centralni živčni sistem, moramo omeniti 

strupene težke kovine, kot so svinec, kadmij in živo srebro. Svinec deluje nevrotoksično in že 

v majhnih količinah vpliva na izmenjavo snovi v možganih (Kaučevič, 2006; 17). 

Dokazano je, da že majhna količina svinca v krvi lahko povzroči posebnosti v vedenju in 

motnje v kognitivnem delovanju. Leta 1972 so David, Clark in Voeller izvedli raziskavo o  

povzročitvi hiperkinetične motnje, nastale zaradi prisotnosti svinca v krvi. Dokazali so, da 

imajo vsi ekstremno motorično nemirni otroci zvišano koncentracijo svinca v krvi. 

Takšnim zastrupitvam so izpostavljeni predvsem otroci, ki živijo v industrijskih predelih mest. 

Tudi povečan promet je poskrbel za drastično zvišanje te nevarne snovi v zraku. Svinec ne 

prehaja v organizem le preko vdihnjenega zraka, pač pa ga v veliki meri zaužijemo preko živil, 

predvsem s sadjem in zelenjavo. Otroci so s svincem iz živil veliko bolj ogroženi in 

obremenjeni kot odrasli, saj njihovo telo svinec 40−50 % močneje absorbira kot telo 

odraslega. Tudi svinčena vodovodna inštalacija, ki jo najdemo v starih gradnjah, onesnažuje 

pitno vodo s svincem (Kaučevič, 2006; 18). 

Ne moremo šteti le svinec, kot edini ekološki vzrok, saj so različni dodatki v živilskih 

proizvodih prav tako eden od možnih dejavnikov. 

Hafnerjeva je odkrila, da fosfatni dodatki, ki so prisotni v mnogih gotovih produktih, in 

naravno visoka koncentracija fosfata v določenih živilih, povzročajo motnje v izmenjavi snovi, 

povezanih z nevrohormoni (dopamin, norepinefirin), ki vodijo do sprememb v delovanju 

možganov in do motenj v vedenju (Kaučevič, 2006; 18). 
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1.3.6 POŠKODBE GLAVE 

 

                  Pomembna ugotovitev dolgoletnih raziskav je bila, da se sposobnost pozornosti in 

koncentracije po poškodbi možganov poslabšajo, ne glede na to, kateri del glave oz. 

možganov je bil prizadet. Med poškodbe glave lahko uvrstimo različne udarce, padce, 

prometne nesreče, poškodbe strelnega orožja ipd.  

Poškodbe glave, ki povzročijo motnje v delovanju možganov, naj bi bile posledica 

prenatalnih, perinatalnih in postnatalnih poškodb (http://newideas.net/adhd/neurology). 

 

1.3.7  VPLIVI OKOLJA 

 

               Ne glede na to, da se med primarne vzroke hiperaktivnosti prištevajo nevrofiziološke 

disfunkcije, je za pojavljanje znakov pomanjkanja pozornosti, impulzivnosti in hiperaktivnosti  

pomembna tudi vloga fizičnega in socialnega okolja. 

 

1.3.7.1 FIZIČNO OKOLJE 

                 Za intenziteto nemira so pri mnogih otrocih zelo pomembne vremenske razmere in 

vremenske spremembe. Spremembe pritiska, spremembe vremena na boljše ali slabše in 

nekatera druga atmosferska dogajanja sovpadajo s poslabšanjem otrokovega stanja – s 

porastom nemira, z manjšo učinkovitostjo pri učenju. Mnogi starši pravijo, da so njihovi 

nemirni otroci »vremenski« (Mikuš - Kos, Žerdin, Strojin, 1990; 5). 

Nemirnost in motnje pozornosti se povečujejo ob prisotnosti motečih dražljajev v otrokovem 

okolju – vidnih, slušnih ali drugačnih, kot so hrup, neustrezna oprema sobe, veliko ljudi in 

dogajanj v prostoru (Mikuš - Kos idr., 1990; 5). 

Pomemben dejavnik je tudi čas. Nemirni otroci zdržijo le kratek čas pri miru in pri delu. Čim 

dalj časa traja dejavnost, čim dalj so prisiljeni bivati v istem prostoru, tem bolj narašča njihov 

nemir (Mikuš - Kos i dr., 1990; 5).  
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1.3.7.2  SOCIALNO OKOLJE 

 

                   Socialno okolje ima velik vpliv na pojav hiperaktivnega vedenja pri otrocih. 

Predvsem so pomembni medosebni odnosi znotraj družine, komunikacija, razumevanje ter 

pozicija otroka v ožjem krogu družine. Otroka lahko prizadene in s tem tudi spremeni 

njegovo vedenje, če je slučajno postavljen v ospredje ali prikrajšan za pozornost. V skupino 

dejavnikov socialnega okolja lahko prištejemo tudi zakonske težave staršev. Kakršne koli 

težave v odnosih med starši spodbudijo v otroku občutek ogroženosti. 

Vrtec in šola imata vlogo sekundarnega socializatorja. Nujna naloga je pripraviti otroka do 

želenega vedenja, tako da bo znal svoje vzgibe dušiti ter kontrolirati in ga ne bodo motili pri 

zanimanju za posredovano snov. Medtem ko otrok v vrtcu svoje gibalne impulze relativno 

svobodno izživi, se z vstopom v šolo pred otroka postavijo stroge zahteve in pravila. 

Drastično se zoži gibalni prostor, otrok pa se mora navaditi na dolgotrajno sedenje in 

vzdrževanje pozornosti in koncentracije (Kaučevič, 2006; 17). 

 

 1.2 ZNAKI MOTNJE POZORNOSTI IN HIPERAKTIVNOSTI  

 

              Na splošno velja, da se znaki ADHD  pojavijo že v zgodnjem otroštvu, razen, če je 

motnja povezana z neko vrsto poškodb možganov kasneje v življenju. Oblika, intenzivnost in 

narava znakov motnje pozornosti in hiperaktivnosti se z razvojem posameznika spreminja. 

Nekateri znaki ostajajo v odrasli dobi in lahko predstavljajo dejavnik tveganja za celo 

življenje. Čeprav uradna diagnostična merila predvidevajo, da se začetek znakov mora  

pojaviti pred sedmim letom starosti, vodilni raziskovalci na področju ADHD menijo, da se 

kriteriji morajo razširiti ter vključiti začetek v katero koli obdobje otroštva (Kaučevič, 2006; 

20). 

Simptome, ki se pojavljajo pri otroku z ADHD,  lahko razdelimo na tri ključna področja: 

motnja pozornosti, hiperaktivnost in impulzivnost.
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1.2.1 POMANJKANJE POZORNOSTI 

 

                  Pozornost je kompleksen proces, sestavljen iz različnih veščin. Da bi otrok obdržal 

pozornost, je potrebno, da obvlada številne pozornostne veščine. Če otrok ni zmožen veščine 

med seboj  uskladiti, jih ne obvlada. Otroci z ADHD pogosto naloge ne opravijo in ne 

dokončajo, ker njihovo pozornost zelo hitro zmotijo različni dražljaji. 

Na splošno ne moremo trditi, da otroci z ADHD sploh ne morejo posvetiti pozornost. Če 

otrok počne stvari, v katerih uživa, ali posluša o temi, ki mu je zanimiva, vidimo, da pozornost 

zadrži. 

Nihanje pozornosti je izrazito ter otrok ob svojih „dobrih dnevih“ ima dobro koncentracijo, 

ob svojih „slabih dnevih“ pa njegova koncentracija ne traja dlje kot npr. 5 minut. V šoli 

običajno učitelji opažajo, da je otrokova koncentracija veliko boljša zjutraj in da se zmanjšuje 

čez dan (Kocijan - Hercigonja, Buljan - Flander, Vučković, 2002; 26).  

Vedenje otroka s pomanjkljivo pozornostjo: 

- ni pozoren na podrobnosti, pogosto dela napake pri šolskem delu in ostalih 

aktivnostih; 

- težko zadrži pozornost na posamezni nalogi ali igralni dejavnosti; 

- daje vtis,  kot da ne posluša, čeprav mu govorimo neposredno; 

- pogosto ne sledi navodilom in ne uspe dokončati nalog in drugih opravil; 

- ima težave pri organiziranju nalog in dejavnosti; 

- se izogiba, ne mara ali pa se upira nalogam, ki zahtevajo daljši mentalni napor (npr. 

domače naloge); 

- preskakuje potrebne ukrepe v postopkih; 

- ima težave z organiziranjem šolskega dela in prostega časa; 

- zelo pogosto izgublja stvari, ki jih potrebuje za delo in druge dejavnosti (igrače, šolske 

pripomočke, delovne liste); 

- hitro ga zmotijo nebistveni dražljaji; 

- je pozabljiv. 
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1.2.2 HIPERAKTIVNOST 

 

                 Vsako človekovo vedenje, dejanje lahko imenujemo aktivnost in je s tem povsem 

običajno. Psihopatološko pa je hiperaktivnost definirana kot nehoten, pretiran in brezciljni 

motorični nemir (Kaučevič, 2006; 20). 

Osnovna značilnost hiperaktivnosti je otrokov nemir, potreba za prekomerno in nesmotrno 

aktivnostjo in gibanjem. Otrok je v nenehnem gibanju in ima nenehno potrebo po 

spoznavanju novih objektov, ki so zanj zanimivi le kratek čas. V šoli vedno počne nekaj 

drugega, kot počnejo ostali otroci (obrača se, vstaja, sprehaja se po učilnici, odpira torbo in 

jemlje stvari, ki jih v tem času sploh ne potrebuje) (Kocijan - Hercigonja, Buljan - Flander, 

Vučković, 2002; 25).  

 

Vedenjske značilnosti hiperaktivnih otrok so:  

- nemirne roke in noge, kar naprej se premika in zvija na stolu; 

- vstaja s svojega prostora v razredu in v drugih situacijah; 

- ne more biti tiho pri igri in drugih prostočasnih dejavnostih; 

- ves čas je v gibanju, daje vtis, kot da ga nekaj žene; 

- ne morejo mirno sedeti, silijo v prostor z neomejenim gibanjem; 

- delajo hitro in hlastno; nesposobni so hoteno upočasniti gibanje; 

- čezmerno trošijo telesno moč; kljub ogromni količini porabljene energije so 

storilnostno neuspešni, 

- vihravi so v gibanju in govorno preglasni; 

- željni uspeha, a nezadovoljivi s svojim delom, zlasti pri pisanju in natančnih opravilih; 

- pogosteje imajo učne težave in razvojne motnje in so s tem prikrajšani za izkušnje; tudi 

inteligentni otroci v šoli pogosto odpovejo zaradi svoje nemirnosti; 

- kažejo potrebo po izživetju primitivnih arhaičnih vzorcev, zaradi pomanjkanja različnih 

gibalnih izkušenj, predvsem s svojim telesnim občutenjem in telesno energijo; 
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- zaradi neprestanega gibanja se ne morejo osredotočiti na delo, zato je usmerjeno 

gibanje oteženo; 

- težko izberejo in uredijo dražljaje iz okolja in imajo težave pri povezovanju in obdelavi 

različnih čutnih obvestil; 

- nimajo pregleda in nadzora nad seboj, zato ne uvidijo nevarnost in se pogosto 

poškodujejo; pravimo, da so nagnjeni k nesrečam; 

- vedenjsko so velikokrat nadležni in vsiljivi.    

Pri nekaterih otrocih z ADHD je prisotna tudi nerodnost. Nerodnost in nestabilnost sta 

posebno opazni  pri pouku športne vzgoje (težko hodijo po ravni liniji, imajo težave s 

preskakovanjem, težje se naučijo voziti kolo, nerodni so pri igrah z žogo). Nerodnost je 

izražena tudi pri oblačenju (težje se naučijo zapeti oblačila, zavezati čevlje) (Kocijan -

Hercigonja, idr., 2002; 25).  

Takšno otrokovo obnašanje pogosto povzroča nezadovoljstvo odraslih, kar lahko privede do 

manj ustreznih interakcij odraslih z otrokom. Zaradi takšnega obnašanja ima otrok pogosto 

tudi slabši status v družbi vrstnikov, kar lahko privede do različnih sekundarnih odstopanj v 

obnašanju (Kocijan - Hercigonja, idr., 2002; 25−26).  

 

1.2.3 IMPULZIVNOST 

 

                  Impulzivnost je reakcija, ki ne vključuje razmišljanje o možnih posledicah. 

Impulzivne otroke velikokrat doživljamo kot nespoštljive, čudne, agresivne. V primeru ADHD 

sindroma je impulzivnost prisotna v veliki meri. Ta sklop težav je temelj socialne izključenosti 

in obsojanja otrok kot „nasilneža“. Impulzivnost je najbolj izražena ob nestrukturiranem 

času. V šoli so to pavze, odmori med šolskimi urami, prosti čas pred začetkom pouka, čas po 

pouku ob odhajanju domov. V tem času otroci niso pod nadzorom odraslih oseb, zato jih 

velikokrat njihova impulzivnost pelje v razprave in obračune.

Čeprav v senci primanjkljaja pozornosti in hiperaktivnosti, menimo, da je impulzivnost ključni 

element za prihodnjo socialno določitev ljudi z ADHD in uspešen vzgojno-izobraževalni 

proces, ki oblikuje otroka, mlado osebo, za prihodnje obveznosti kot odrasle osebe 
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(http://www.zivosrebro.hr/index.php?option=com_content&view=article&id=11&Itemid=11

). 

Impulzivnost se v vedenju otroka lahko izraža na naslednje načine:  

- odgovori prehitro, še priden je vprašanje izgovorjeno do konca; 

- težko čaka, da pride na vrsto; 

- pogosto prekinja in moti druge; 

- ne premisli, preden kaj naredi, sledi prvemu impulzu; 

- težko sledi pravilom; 

- ni se zmožen učiti iz izkušenj; 

- naloge rešuje brez načrta; 

- ne zmore predvidevati posledice; 

- težko in slabo se odloča med alternativami; 

- ima nizko mejo frustracijske tolerance. 

 

1.3 SOPOJAVLJAJOČE TEŽAVE 

 

            Ob osnovnih težavah s pozornostjo in hiperaktivnostjo se kot posledica pogosto 

sekundarno pojavijo oz. pridružijo še težave na področju učenja (učenec npr. ne zmore biti 

učinkovit v skladu s svojimi zmogljivostmi, dela pogoste napake, ki niso posledica neznanja, 

ne dokonča začetnih nalog, se ne zna organizirati, ne sledi navodilom ipd.), medosebnih 

odnosov (učenci so pogosto – kljub temu, da si želijo družbe – bolj izolirani ali celo odklanjani 

s strani vrstnikov), vedenja (zaradi šibkega samonadzora se ne držijo pravil, so vedenjsko 

moteči) in čustvovanja (zlasti zaradi stalnih negativnih povratnih informacij, ki jih prejemajo 

iz okolja, imajo velikokrat nizko samopodobo, motnje razpoloženja, občutke krivde, 

doživljajo stiske ipd.). v primerjavi z učenci, ki nimajo motenj pozornosti in hiperaktivnosti, 

imajo učenci z ADHD na splošno več znakov anksioznosti, depresivnosti ter tudi slabše 

samospoštovanje  (Pulec Lah, Rotvejn Pajič, 2011; 167).   

Otroci izkazujejo težave tudi na področju slušne in vizualne percepcije. Ena izmed najbolj 

pogostih težav je nezmožnost oz. težje usklajevanje vidnih dražljajev, kognitivnih dejavnosti 
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in psihomotorike, kar pripelje do težav z branjem in pisanjem. Veliko težavo otrokom 

povzroča hitrost pri pisanju po nareku, prepisovanje s table ter učenje računskih pojmov. 

Otroci se upirajo risanju. Risbe so  slabe, neurejene ter  neustrezne, glede na starost otroka. 

Težave se pojavljajo tudi na področju intelektualnih funkcij: slabše vizualno in grafično 

pomnjenje, slabša vizualna percepcija ter zmožnost vizualne analize in sinteze. Otrok 

funkcionira pod nivojem lastnih zmožnosti, vendar, splošne intelektualne sposobnosti so  

običajno boljše od ravni, ki jo nakazuje otrokov izdelek oz. otrokovo funkcioniranje (Kocijan -

Hercigonja, idr., 2002; 28).  

Učenci z ADHD imajo tudi težave  v  odnosih z okoljem (Kocijan - Hercigonja, idr., 2002; 29):  

- otroci z omenjeno motnjo težko sprejemajo in izpolnjujejo socialne zahteve, ki se 

povečujejo z otrokovo starostjo (toleranca na frustracije, odlaganje zadovoljevanja 

potreb); 

- ne izražajo  anksioznosti zaradi ločitev; 

- enostavno pridobivajo nove prijatelje, vendar jih ne morejo obdržati dlje časa; 

- zelo težko se prilagodijo skupini; 

- imajo trajno prisotno potrebo za dominacijo; 

- velikokrat se igrajo z mlajšimi otroki ali otroki nasprotnega spola. 

 

 

1.4  RAZVOJNI IZID MOTENJ POZORNOSTI IN HIPERAKTIVNOSTI 

 

             Večina posameznikov, pri katerih so prisotne težave s pozornostjo, nemirnostjo in 

impulzivnostjo, se s posebnostmi v svojem funkcioniranju sooča vse življenje. Cantwell 

(1996, v Pulec, 1998) opisuje tri možne razvojne izide težav. 

Približno 30 odstotkov posameznikov z motnjami pozornosti in hiperaktivnosti naj bi v 

določenem obdobju, običajno po adolescenci, ne imelo več izrazitih funkcionalnih težav. 

Druga skupina, približno 40 odstotkov posameznikov z motnjami pozornosti in 

hiperaktivnosti, se s posebnostmi v funkcioniranju zaradi težav s pozornostjo, nemirnostjo in 
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impulzivnostjo bolj ali manj uspešno sooča tudi v obdobju odraslosti. Pogosto pa se ob 

osnovnih težavah pojavijo tudi dodatne socialne in čustvene težave. 

Pri približno 30 odstotkih posameznikov z osnovno motnjo ADHD pa se razvije še dodatna 

psihopatologija (npr. antisocialne osebnostne motnje, zloraba drog, delikventnost), zaradi 

česar pristanejo na socialnem obrobju, brez osnovne poklicne izobrazbe, z zmanjšano 

možnostjo aktivnega, uspešnega vključevanja v družbo (Pulec Lah, Rotvejn Pajič, 2011; 

167−168).   

 

 

1.5 DIAGNOSTIČNI KRITERIJI ZA OCENJEVANJE ADHD 

 

       Trenutno veljavni diagnostični kriteriji za prepoznavanje in ocenjevanje motenj 

pozornosti in hiperaktivnosti izhajajo iz dveh mednarodno veljavnih medicinskih klasifikacij. 

V evropskem prostoru in tudi pri nas prevladuje uporaba Mednarodne klasifikacije bolezni 

MKB-10, ki jo izdaja Svetovna zdravstvena organizacija WHO (World Health Organization). V 

svetovnem prostoru pa je najpogosteje uporabljen Priročnik za diagnosticiranje duševnih 

motenj DSM-IV,  ki ga izdaja Ameriška zveza za psihiatrijo APA (American Psychiatric 

Association) (Pulec Lah, Rotvejn Pajič, 2011; 167).   

Kriteriji za postavitev diagnoze ADHD so v Mednarodni klasifikaciji za diagnosticiranje 

duševnih motenj DSM-IV razdeljeni v dve glavni podskupini: 

- v skupino kriterijev za določanje pomanjkljive pozornosti in 

- v skupino kriterijev za določanje hiperaktivnosti in impulzivnosti. 

Posamezen kriterij je izpolnjen oz. ga lahko potrdimo pri otroku, kadar je za vedenje značilno 

bolj pogosto in/ali intenzivno kot pri vrstnikih iste mentalne starosti. 

Na osnovi DSM-IV klasifikacije lahko opredelimo tri podskupine težav: 

- povsem izražena pomanjkljiva pozornost (kategorija 314.00); 

- povsem izražena hiperaktivnost in impulzivnost (kategorija 314.01); 
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- kombinirana oblika (kategorija 314.01). 

Poleg prisotnosti kriterijev pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti/impulzivnosti v zadnjih 

šestih mesecih se mora za potrditev motnje pozornosti in hiperaktivnosti vzorec težav 

pojavljati pri otroku v več situacijah, nekateri znaki oz. težave pa morajo biti prisotne že pred 

vstopom v šolo. Zaradi težav s pozornostjo, nemirnostjo in impulzivnostjo mora biti 

pomembno ovirano posameznikovo funkcioniranje na šolskem, socialnem in kasneje 

delovnem področju. Izključiti je potrebno kriterije za prisotnost nekaterih drugih razvojnih 

motenj (npr. motnje v duševnem razvoju, motnje avtističnega spektra, vedenjske težave 

ipd.). Dopuščena pa je tudi potrditev te motnje ob drugih razvojnih motnjah, kadar so znaki 

težav s pozornostjo, nemirnostjo in impulzivnostjo pretirani za otrokovo mentalno starost in 

drugo razvojno motnjo (Pulec Lah, Rotvejn Pajič, 2011; 168−170).   

Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov MKB-10 poimenuje 

težave s pozornostjo, nemirnostjo in impulzivnostjo kot hiperkinetično motnjo. Motnjo 

uvršča v skupino vedenjskih in čustvenih motenj, ki se navadno začnejo v otroštvu in 

adolescenci (kategorije od F90 do F98), in jih označuje kot »skupino motenj, za katere so 

značilni zgodnji nastanek (navadno v prvih petih letih življenja), pomanjkanje vztrajnosti pri 

dejavnostih, ki zahtevajo kognitivno zavzetost, težnja prehajati od ene aktivnosti k drugi, ne 

da bi katero koli dokončal, skupaj z dezorganizirano, slabo usmerjeno in pretirano 

aktivnostjo«.  

Hiperkinetična motnja po MKB-10 vključuje naslednje podskupine težav (Pulec Lah, Rotvejn 

Pajič, 2011; 167−168): 

- motnja aktivnosti in pozornosti (kategorija F90.0 – motnja deficita pozornosti s 

hiperaktivnostjo); 

- hiperkinetična motnja vedenja (kategorija F90.1 – hiperkinetična motnja, povezana z 

vedenjsko motnjo); 

- druge vrste hiperkinetične motnje (kategorija F90.8); 

- hiperkinetična motnja, neopredeljena (kategorija F90.9 – neopredeljena 

hiperkinetična reakcija v otroštvu in adolescenci, neopredeljen hiperkinetični 

sindrom). 
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1.6  OSNOVNI PRINCIPI PREPOZNAVANJA IN DIAGNOSTIČNEGA OCENJEVANJA 

MOTENJ POZORNOSTI IN HIPERAKTIVNOSTI 

 

      Čeprav so motnje pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti nevrobiološko pogojene, za 

diagnostično ocenjevanje ne obstaja noben biološki ali psihološki test, s katerim bi 

enoznačno lahko potrdili ali zanikali prisotnost težav s pozornostjo, nemirnostjo in/ali 

impulzivnostjo. V procesu diagnostičnega ocenjevanja zbiramo informacije iz različnih virov 

in na različne načine, da bi ugotovili (National Colaborating Centre for Mental Health, 2009, 

povzeto po: Pulec Lah, Rotvejn Pajič, 2011; 173): 

- obseg in intenzivnost ključnih znakov težav s pozornostjo, nemirnostjo in 

impulzivnostjo ter katerih koli drugih težav; 

- izražanje oz. značilnosti težav v različnih situacijah in kontekstih; 

- začetek pojavljanja in razvojni potek težav; 

- primerljivost (podobnosti, razlike) znakov težav z vedenji, ki so tipična za vrstnike na 

isti razvojni stopnji; 

- prisotnost morebitnih drugih motenj (zdravstvenih, učnih, vedenjskih ipd.). 

Zaradi kompleksnosti ter razvojne in situacijske variabilnosti težav mora biti prepoznavanje 

in diagnostično ocenjevanje proces,: 

- v katerega so vključeni različni strokovni delavci ter tudi starši in učenec; 

- v katerem pridobivamo informacije o znakih težav in funkcioniranju učenca na 

različne načine in 

- v katerem ocenjujemo težave na vseh pomembnih področjih funkcioniranja ter v 

različnih situacijah in kontekstih. 

Povzamemo lahko, da mora biti celovito diagnostično ocenjevanje procesno in 

multidisciplinarno (Pulec Lah, Rotvejn Pajič, 2011; 174).   
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1.7  POMOČ OTROKU Z ADHD 

 

Pred začetkom nudenja pomoči je potrebno, da starši poznajo nekaj splošnih 

dejstev o obravnavah: 

- za vsakega otroka je potrebno postaviti cilj obravnave, ki temelji na dobro 

opravljenem diagnostičnem ocenjevanju in kliničnem vrednotenju; 

- staršem hiperaktivnih otrok je potrebna pomoč, da razumejo problem. Potrebno jim 

je razložiti, kaj je težava ter kakšna je njihova vloga pri preprečevanju velikih razhajanj 

v mladostnikovem obdobju; 

- potrebno je postaviti realistična pričakovanja oz. cilje za vsakega otroka; 

- že na samem začetku je potrebno identificirati težave, ki bodo kasneje povzročale 

težave pri učenju ter glede na njih narediti kompromis s šolo; 

- čim prej je potrebno ugotoviti sekundarne učinke, kot so socialne in emocionalne 

težave ter družinska disfunkcija; 

- potrebno je izboljšati komunikacijo med šolo in domom; 

- potrebno je izboljšanje samozavesti ter  razvoj občutka varnosti 

(http://www.odgoj.com/index.php?option=com_content&view=article&id=234:hiper

aktivnost-&catid=51:studentski-radovi).  

 

1.7.1 VRSTE OBRAVNAV 

 

Veliko je načinov, kako se lotiti simptomov ADHD. Pri načrtovanju pomoči in 

podpore se lahko odločimo za konvencionalno pot z zdravili, svetovanjem in modifikacijo 

vedenja. Lahko raziščemo zmeraj bolj priljubljeno rabo vitaminov, zelišč in prehranskih 

dopolnil, čeprav ti pristopi največkrat niso znanstveno potrjeni kot učinkoviti. Lahko pa 

proučimo nove metode vplivanja na možgane z urjenjem možganov, zvokom, vidom in 

vzpostavljanjem ravnovesja v telesu (Strong, Flanagan, 2011; 95). 
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Najučinkovitejši način obravnave ADHD je celosten (multimodalen) pristop − tak, ki 

kombinira biološke, psihološke in socialne strategije. 

1.7.1.1 Biološki pristop 

Biološka obravnava vpliva na to, kako delujejo naši možgani. To se lahko doseže na več 

različnih načinov in je lahko začasno ali trajno – odvisno od pristopa. Obstajajo različne 

oblike:  

- zdravila;  

- prehrana (nekatere vrste hrane se pri ljudeh z ADHD dobro obnesejo, nekatere 

skupine živil pa lahko okrepijo simptome); 

- vitaminski dodatki in zeliščni pripravki (čeprav je opravljenih le malo kontroliranih 

študij, njihovo uporabo za blažitev simptomov podpira kar precej izkušenj iz prakse); 

- urjenje možganov (s tem pristopom skušate v teku časa doseči spremembo v načinu 

delovanja možganov, to so npr. terapija s povratno zvezo ali nevrofeedback, ritmična 

sinhronizacija, trening slušne integracije in vizualna terapija); 

- ponovno vzpostavljanje ravnovesja (tovrstne terapije skušajo bolj uravnovesiti 

delovanje živčnega sistema, to so npr. akupunktura, manualna terapija in terapija 

senzorne integracije). 

 

1.7.1.2 Psihološki pristop 

 

Psihološke obravnave so v pomoč pri spoprijemanju s primarnimi znaki in z občutki, ki jih 

doživljamo zaradi teh znakov – to so sekundarni znaki, ki se pojavljajo kot posledica 

primarnih. Psihološki pristop nam pomaga razumeti, kako lahko spremenimo način svojega 

razmišljanja ter ravnanja in tako izboljšamo svoje življenje. Psihološke obravnave so:  

- svetovanje in psihoterapija; obstaja več različnih oblik, najpogosteje so: 

psihodinamska terapija, podporna terapija, kognitivno-vedenjska terapija, igralna 

terapija in psihoedukacijsko svetovanje;  
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- urjenje in usposabljanje; z njimi se naučimo specifičnih spretnosti, ki olajšujejo 

življenje z ADHD, to sta: trening veščin in izobraževanje za starše;  

- obvladovanje vedenja; predstavlja zelo pomemben del obravnave ljudi z ADHD, to so: 

modifikacija vedenja, kognitivno-vedenjska terapija in razvijanje samozavedanja.  

 

1.7.1.3 Socialni pristop 

Da lahko v življenju učinkovito funkcioniramo, moramo obvladati določene spretnosti – teh 

spretnosti ljudem z ADHD velikokrat manjka. Obstajajo tri velika področja, ki zahtevajo 

socialni pristop:  

- Dom – ADHD ima močan vpliv na celotno družino, zato je treba v razvijanje strategij 

za bolj harmonično družinsko življenje vključiti vse družinske člane. Nekatere od 

strategij so: vzpostavljanje zdravih družinskih odnosov, učinkovito starševstvo otroku 

z ADHD, uspešno življenje z odraslim z ADHD ter pridobivanje dobrih navad.  

 

- Šola – šola je brez dvoma največji izziv za otroke z ADHD. Za spopadanje s težavami v 

šoli obstajajo strategije, ki jih lahko razdelimo v štiri kategorije: poznavanje zakonskih 

pravic, sodelovanje z otrokovimi učitelji, spoprijemanje s težavnimi obdobji v šoli, 

delo z  otrokom doma.  

- Služba – pomembne strategije so: poznavanje svojih zakonskih pravic, obvladovanje 

vedenja, vzpostavljanje zdravih delovnih odnosov, skrb za uspešen vsakdanjik, uspeh 

v poklicu (Strong, Flanagan, 2011; 100). 

 

1.7.1.4 Edukacijski pristop 

Šola s svojo organiziranostjo, načinom dela in pravili pogosto predstavlja pred učenca 

zahteve, ki jih ta zaradi svojih odzivnih posebnosti ne more izpolniti. Program pomoči in 

podpore učencu z ADHD mora biti vedno usmerjen v razvoj učenčevih spretnosti, izkušenj, 

znanj in interesov ter v razvoj razumevanja narave ADHD, prilagajanja okolja ter oblikovanja 

ustreznih pričakovanj in zahtev okolja, tako šolskega kot domačega. Shematično bi lahko 
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načrtovanje celostne pedagoške obravnave ponazorili z naslednjim miselnim vzorcem (Pulec 

Lah, Rotvejn Pajič, 2011; 165): 

Slika 1: Celostna obravnava v šolskem okolju 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Pri načrtovanju obravnave se moramo zavedati, da ni mogoče izpostaviti enega pristopa ali 

strategije, ki bi bila najboljša za vse in vsakega učenca z ADHD. Potrebno je poznati različne 

strategije in  izbrati ustrezne glede na naravo učnih težav pri posameznemu učencu z ADHD 

(Pulec Lah, Rotvejn Pajič, 2011; 165).  
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2 FUNKCIONALNA OCENA VEDENJA 
 

Funkcionalna ocena vedenja (FOV) je neformalna ocenjevalna tehnika, namenjena 

zbiranju informacij, potrebnih za načrtovanje pozitivnega vedenjskega načrta za učence z 

manj primernim vedenjem (Taylor,2009, v Pulec Lah, Janjušević, 2011; 58). 

Nanaša se na postopke, s pomočjo katerih skušamo ugotoviti, zakaj učenec določeno 

neprimerno vedenje uporabi, kaj s tem pridobi oz. čemu se s tem izogne. Funkcionalna 

ocena vedenja nam nato pomaga pri načrtovanju podpornega, vedenjskega načrta, s 

pomočjo katerega skušamo neprimerno vedenje nadomestiti s primernejšim, socialno bolj 

zaželenim in bolj učinkovitim. Funkcionalna ocena vedenja je izrazito idiografski pristop, saj 

ga vsakokrat prilagodimo posameznemu otroku, čeprav imamo na voljo različne sheme in 

obrazce, ki nas vodijo skozi postopek (Pulec Lah, Janjušević, 2011; 58). 

Izraz "funkcionalna ocena vedenja" izhaja iz tega, kar se imenuje "funkcionalna ocena" ali 

"funkcionalna analiza" na področju analiz obnašanja. To je proces določanja vzrokov 

obnašanja pred razvojem intervencije. Intervencije morajo temeljiti na hipotezi vzrokov 

vedenja (http://www.wrightslaw.com/info/discipl.fab.starin.htm). 

 

2.1 ZGODOVINA RAZVOJA FUNKCIONALNE OCENE VEDENJA 

 

Čustvene in vedenjske potrebe otrok in mladostnikov so strokovnjaki ocenjevali že 

desetletja nazaj z uporabo različnih lestvic vedenja in profilov. Te lestvice so se navadno 

uporabljale za primerjavo vedenja določenega posameznika s splošno oz „normalno“ 

populacijo (http://www.ldinfo.com/fba1.htm). 

Informacije o funkcionalni oceni vedenja lahko najdemo v literaturi s področja vedenjske 

analize že v osemdesetih letih (npr. Carr in Durand, 1985; Touchette, MacDonald in Langer, 

1985).  Vedenjska analiza človekovo vedenje razumeva s pomočjo funkcionalne analize 

vedenja, kar pomeni, da raziskuje odnose med dejavniki, ki spreminjajo in vzdržujejo 

vedenje. Funkcionalna ocena vedenja je osnova za načrtovanje pozitivnih pristopov k 
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obravnavi vedenja. Pozitivni pristopi k obravnavi manj primernega vedenja oz. pozitivna 

podpora vedenja – PPV (ang. positive behavior support – PBS) − izhaja iz pristopov uporabne 

analize vedenja (ang. applied behavior analyisis – ABA). Uporabna analiza vedenja se je 

izoblikovala v šestdesetih letih kot aplikativna znanost, ki sistematično uporablja principe 

učenja za doseganje socialno pomembnih sprememb v vedenju (Cooper, Heron in Heward, 

1987). Pristop pozitivne podpore vedenja pa se je razvil v poznih 80-ih oz. zgodnjih 90-ih letih 

prejšnjega stoletja, kot splošna strategija podpore in obravnave, ki je vključevala metode in 

principe iz uporabne analize vedenja in drugih disciplin; s pomočjo tega pristopa naj bi 

izboljšali posameznikovo kakovost življenja in omilili pojavnost manj primernega vedenja 

(Carr in Sidener,2002, v Pulec Lah, Janjušević, 2011; 60−61). 

 

2.2 ZAKAJ UPORABLJAMO FUNKCIONALNO OCENO VEDENJA 

 

Funkcionalno oceno vedenja naj bi uporabili, da bi: 

- ugotovili, kakšen namen ali funkcijo ima za posameznika vedenje, ki ga označujemo 

kot problematično, moteče, manj primerno oz. nezaželeno; 

- ugotovili, kako različni dejavniki v okolju pogojujejo pojavljanje, ohranjanje ali 

stopnjevanje manj primernega vedenja; 

- na osnovi ugotovitev bolj ciljno načrtovali pristop oz. obravnavo za omilitev motečega 

vedenja oz. za nadomeščanje tega vedenja z bolj sprejemljivim. 

Z uporabo funkcionalne ocene vedenja torej preusmerimo pozornost s same pojavne oblike 

vedenja na iskanje možnih vzrokov vedenja. Uvid oz. razumevanje, zakaj otrok uporablja 

vedenjske vzorce, ki jih ocenjujemo kot manj primerne, in kakšno vlogo imajo pri tem različni 

dejavniki v okolju (fizični, kulturni, socialni ...), predstavlja izhodišče za načrtovanje ustreznih 

prilagoditev oz. sprememb v okolju ter bolj ciljni izbor strategij za preprečevanje ali 

spreminjanje manj primernih vzorcev vedenja pri otroku (Pulec Lah, Janjušević, 2011; 59).
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2.3 KDO LAHKO IZVAJA IN KDO VSE SODELUJE PRI IZVEDBI FUNKCIONALNE 

OCENE VEDENJA?  

 

Funkcionalno oceno vedenja lahko uporabljajo oz. izvajajo učitelji, šolski svetovalni delavci in 

drugi strokovni delavci v vzgojno-izobraževalnem procesu.  

V proces funkcionalnega ocenjevanja naj bi bili vključeni tudi starši. Za izvajanje funkcionalne 

ocene vedenja strokovni delavci ne potrebujejo dolgotrajnega, specializiranega 

usposabljanja (Pulec Lah, Janjušević, 2011; 59). 

 

2.4 TEHNIKE ZBIRANJA PODATKOV PRI FUNKCIONALNI OCENI VEDENJA 

 

V postopku funkcionalne ocene vedenja uporabljamo različne neformalne ocenjevalne 

tehnike. Dve tehniki sta vedno uporabljeni: 

- direktno opazovanje učenca z namenom natančnega opisovanja vedenja, ki ga 

obravnavamo, ter 

- intervjuji s samim učencem  ter z osebami, ki dobro poznajo učenca in njegovo 

vedenje (npr. z učitelji, starši, otrokom in drugimi). 

V nekaterih primerih uporabljamo tudi druge tehnike, npr.: 

- pregled dokumentacije (medicinska, pedagoška, anamneza); 

- analiza nalog in izdelkov; 

- ocenjevanje, ki temelji na kurikulumu (ang. Curriculum-based assessments-CBA) 

 (Pulec Lah, Janjušević, 2011; 61).  

Omenjene tehnike običajno imenujemo funkcionalne ocene, medtem pa obstaja še ena 

tehnika, ki je znana kot manipulacija različnih okoljskih dogodkov, z namenom, da bi videli, 

kako okolje vpliva na spremembe v obnašanju. To tehniko po navadi imenujemo 

funkcionalna analiza. V nekaterih primerih neposredno opazovanje ne daje jasne slike o 

vzroku obnašanja ter sistematična manipulacija različnih okoljskih dogodkov postane 
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potrebna. Pri tem je najučinkoviteje, če postavimo učenca v isto situacijo v različnem okolju  

(http://www.wrightslaw.com/info/discipl.fab.starin.htm). 

 

2.5 POSTOPEK OZ. IZVEDBA FUNKCIONALNE OCENE VEDENJA 

 

Obstajajo različni pristopi k funkcionalni oceni in vsak pristop vključuje nekoliko različen niz 

postopkov. Vsi pa vključujejo naslednje osnovne korake (povzeto po Tylor, 2009; O'Neill idr., 

1997): 

- identifikacija in opis vedenja, ki ga obravnavamo, vključno s sklopi ali zaporedjem 

vedenj, ki se običajno pojavljajo skupaj; 

- identifikacija dejavnikov, ki vplivajo na vedenje; 

- identifikacija dogodkov, obdobij, situacij, ki sprožajo vedenje in napovedujejo, kdaj se 

neprimerno vedenje bo ali ne bo pojavilo tekom različnih tipičnih dnevnih rutin; 

- identifikacija posledic, ki vplivajo (vzdržujejo, spodbujajo, blažijo) na neprimerno 

vedenje; 

- oblikovanje in preverjanje hipotez, ki razlagajo vedenje (opisujejo specifično vedenje, 

specifično vrsto situacije, v katerih se pojavlja vedenje, ter posledice ali podkrepitve, 

ki vzdržujejo vedenje v tej situaciji); 

- oblikovanje načrta pozitivne podpore vedenja 

(Pulec Lah, Janjušević, 2011; 61−62). 

 

2.6 OPIS VEDENJA, KI GA OBRAVNAVAMO 

 

Vedenje si lahko v najbolj bazični obliki zamislimo kot sosledje                                                                              

             A – B – C, 

kjer je A antecedent oz. predhodnik vedenja, B je vedenje, C pa so posledice, ki sledijo 

določenemu vedenju, s katerim se ukvarjamo.   
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Prvi korak je identifikacija, natančna opredelitev in opis neprimernega vedenja učenca. 

Vedenje mora biti opredeljeno v čim bolj objektivnih, konkretnih in merljivih terminih.  

Informacije o neprimernem vedenju lahko pridobimo na različne načine: 

- posredno preko že obstoječih poročil in zapisov o otrokovem funkcioniranju, preko 

učenčevih izdelkov, preko intervjuja z učencem in podobno ali 

- neposredno, z opazovanjem v konkretnih in različnih situacijah in okoljih, kjer se 

osredotočimo na pogostost, intenzivnost in trajanje neprimernega vedenja. Pozorni 

smo tudi na okoliščine, v katerih se vedenje pojavi, in na posledice, ki neprimernemu 

vedenju sledijo. 

Glede na vedenje lahko izberemo različne opazovalne strategije: 

- narativno poročanje (ang. narrative reporting), sprotno beleženje (ang. continuous 

recording); 

- analizo zaporedja (ang. sequence analysis); 

- beleženje dogodkov (ang. event recording), beleženje trajanja, pogostosti in 

intenzivnosti. 

Pri opisu vedenja moramo opredeliti bistvene dimenzije, ki jih lahko za vedenje določimo z 

opazovanjem: 

- topografija – opis vedenja, kaj se dejansko dogaja (npr. sedi, piše ...); 

- frekvenca – kako pogosto se vedenje pojavlja; 

- trajanje – kako dolgo opazovano vedenje poteka; 

- intenziteta – gre za magnitudo, na primer šepetanje nasproti glasnemu govorjenju; 

- latenca – čas, ki preteče med „A“ in „B“, na primer čas, ki preteče medtem, ko učitelj 

poda navodilo, in tem, da učenec to navodilo prične izvajati; 

- lokus – kje se vedenje pojavlja, na primer pri športni vzgoji/matematiki; tekom 

strukturirane/nestrukturirane dejavnosti. 

Učenčevo vedenje je potrebno opazovati v različnih okoljih, da lahko ugotovimo, v katerih 

pogojih se vedenje pojavlja oz. ne pojavlja. O'Neill idr. (1997) priporočajo, da se vedenje 

opazuje vsaj 2−5 dni  (Pulec Lah, Janjušević, 2011; 62−63). 
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Funkcionalna ocena vedenja nadgrajuje običajno opazovanje vedenja, saj zbrane podatke 

opazovanja uporabi za prepoznavanje dejavnikov, ki vplivajo na vedenje učenca. Rezultati 

običajnega direktnega opazovanja pomagajo opisati vedenje, redko pa pojasnijo, kaj ga 

povzroča. Da bi prišli do hipotez o možnih vzrokih, je potrebno pridobiti informacije iz 

različnih virov. Poleg neposrednega opazovanja so najboljši viri ljudje, ki učenca najbolje 

poznajo: učenec sam, učenčev učitelj in drugi, ki delajo z učencem v učnem okolju. 

Najpogosteje se za zbiranje poudarkov uporabijo intervjuji, v nekaterih primerih pa tudi 

vprašalniki. 

Vedenje je potrebno opredeliti glede na tri dejavnike: 

- okoliščine – v katerih situacijah se vedenje pojavlja (širši kontekst, ang. setting 

events); 

- sprožilni dejavniki – možni neposredni sprožilci (nag. antecedents); 

- posledice (ang. consenquences) 

(Pulec Lah, Janjušević, 2011; 63). 

 

2.7 NAČRTOVANJE PROGRAMA POMOČI 

 

Ko smo ugotovili možne vzroke za manj primerno vedenje učenca, ki smo jih izrazili v 

hipotezah, nadaljujemo z načrtovanjem in razvojem načrta pomoči, ki naj bi vodil k 

zmanjševanju neprimernih oblik vedenja ter povečanju primerov primernega, pozitivnega 

vedenja. 

Načrt programa podpore in pomoči naj bi vključeval (prirejeno po Mitchell, 2008): 

- opis neprimernega vedenja in opis nadomestnega primernega, ciljnega vedenja; 

- izbor strategij, ki se povezujejo z vedenjem in komunikacijo (npr. razvoj prosocialnih 

spretnosti, trening socialnih veščin; kognitivna vedenjska terapija; vedenjski pristopi, 

ki vključujejo kontrolo vzrokov in posledic vedenja, širša šolska podpora pozitivnega 

vedenja) ter potrebne prilagoditve učnega okolja; 
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- načrt naj bi vseboval tudi informacije o tem, kdo, kako, kdaj, kje bo intervencija 

izvajana (operativni načrt izvajanja) ter  kako bomo spremljali in vrednotili napredek 

učenca (spremembe v vedenju) 

(Pulec Lah, Janjušević, 2011; 66). 
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1 NAMEN RAZISKAVE 
 

              V današnjem času se vse več učiteljev pritožuje nad neolikanostjo in neprimernim 

vedenjem učencev. Kot sami pravijo, učenci postajajo vse bolj težavni in jim je vse težje 

ugoditi. Večina učiteljev ter drugih strokovnih delavcev se tega zaveda, se o tem pogovarja in 

išče načine ter strategije, s katerimi bi takšno vedenje preusmerili v bolj sprejemljivo.  

V svetu je za načrtovanje podpornih načrtov ter za spreminjanje manj primernih oblik 

vedenja že dalj časa aktualna, uporabljena in poglobljena raziskovana metoda funkcionalne 

ocene vedenja. Metoda v našem prostoru še ni pogosto uporabljena, saj je literature v 

slovenskem jeziku zelo malo. Zato sem se odločila poglobiti v njeno teorijo in jo empirično 

preizkusiti v praksi. Funkcionalna ocena vedenja izhaja iz samega učenca in vsakokratnih 

realnih dejavnikov v okolju. Glede na to, da je funkcionalna ocena vedenja izrazito idiografski 

pristop, kar pomeni, da se vsakokrat prilagodi posameznemu otroku in upošteva dejavnike  

okolja, v katerem se obravnavano vedenje pojavlja, je večja verjetnost, da bo rezultat 

pozitiven, kar pomeni, da otroku pomagamo razviti oz. uporabiti takšne vzorce vedenja, ki so 

zanj učinkoviti in za okolje sprejemljivi.  

V diplomski nalogi me je zanimalo, ali funkcionalna ocena vedenja res pomaga pri 

načrtovanju bolj individualiziranega pristopa pomoči za razvijanje in usmerjanje ustreznega 

vedenja pri učencu.  Hotela sem ugotoviti, ali je funkcionalna ocena vedenja učinkovita tudi 

za načrtovanje individualiziranega pristopa pomoči na področju vedenja pri učencu z ADHD 

ter znižanimi kognitivnimi potenciali.  

        

2 CILJI IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 

2.1 CILJI 

 

Cilja raziskovalnega dela sta: 
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- S pomočjo temeljnih principov funkcionalne ocene vedenja analizirati neprimerno 

vedenje učenca z ADHD in znižanimi kognitivnimi potenciali. 

- Na osnovi ugotovitev izvedene funkcionalne ocene vedenja oblikovati in izvesti 

podporni načrt vedenja za nadomeščanje manj primernega vedenja s primernejšim, 

socialno bolj zaželenim in učinkovitim vedenjem. 

 

 

2.2  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  

 

Skladno z zastavljenima ciljema smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja: 

- Ali nam identifikacija in opis vedenja, ki ga obravnavamo, ter identifikacija okoljskih 

dejavnikov, dogodkov in situacij, pomaga pri razumevanju možnega vzroka 

neprimernega vedenja pri učencu z ADHD in znižanimi kognitivnimi potenciali? 

- Ali lahko s pomočjo podpornega načrta vedenja, nastalega na osnovi ugotovitev 

izvedene funkcionalne ocene vedenja, pri učencu z ADHD in znižanimi kognitivnimi 

potenciali neprimerno vedenje nadomestimo s primernejšim, socialno bolj 

zaželenim? 

 

 

 

 

3 METODE DELA 
  

V nadaljevanju bom predstavila metodo dela, ki sem jo uporabila pri nastajanju diplomskega 

dela. 
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3.1 OSNOVNA RAZISKOVALNA METODA  

 

            V empiričnem delu diplomske naloge sem kot osnovno raziskovalno metodo uporabila 

kvalitativno študijo primera. Za študijo primera sem se odločila zato, ker funkcionalna ocena 

vedenja zahteva idiografski pristop, ki terja izrazito poglobitev v učenca.  

S študijo primera raziščemo in predstavimo posamezen primer: osebo (neko njeno 

dejavnost, njene posebne potrebe, življenjsko situacijo, življenjsko zgodovino itn.), skupino 

oseb (šolski oddelek, skupino učencev s posebnimi potrebami, učiteljski zbor …),  institucijo 

(šolo, vzgojni zavod, ustanovo za izobraževanje odraslih …) ali del institucije, dogodek,  

prireditev itn. Študija primera je torej lahko kvalitativna ali kvantitativna ali mešana (Sagadin, 

1991; 465).  

Kvalitativno raziskovanje temelji na predpostavki, da je z opisovanjem kompleksnega in 

dinamičnega pojava v življenjskem kontekstu, pri katerem upoštevamo različne razsežnosti 

in dejavnike, možno prodreti v globino tistega, kar vidimo na površju. Raziskovalci poskušajo 

razumeti, “kako” se nekaj dogaja in “zakaj” tako. Pojav opisujejo z različnih vidikov in ga 

poskušajo razumeti, pri čemer se zavedajo svoje subjektivnosti in jo poskušajo ubesediti. 

Kvalitativno raziskovanje je odprto: raziskovalec ima vprašanja in neka predvidevanja, ko se 

loti raziskovanja, pa mora prisluhniti praksi in skladno z opažanji, predvsem specifičnosti, 

prilagajati potek raziskovanja. Zato so metode raziskovanja – intervju in opazovanje – samo 

na pol strukturirane in jih mora raziskovalec sproti prilagajati. Namesto hipotez raziskovalci 

oblikujejo vprašanja in dopuščajo možnost, da se spreminjajo in preoblikujejo glede na to, 

kaj raziskovalec npr. vidi ali sliši pri pouku. Kvalitativna študija ima manj togo, “porajajočo 

se” strukturo, ki ni zaključena do pisanja poročila. Študija primera kot kvalitativna, 

interpretativna metoda raziskovanja ima pomembno mesto v evalvacijskih študijah in ima 

različne oblike, npr. razlaganje vzorčnih povezav med inovacijo v resničnem življenju, ki je 

preveč kompleksno, da bi jo opisali z anketo ali eksperimentalnimi metodami (Glažar, 2005; 

108). 

 



 
 

46 
 

3.2 OPIS UDELEŽENCA 

 

              Udeleženec v študiji primera je učenec 8. razreda osemletne osnovne šole s 

prilagojenim programom v Čakovcu, v Republiki Hrvaški. Učenca sem izbrala in sprejela po 

nasvetu psihologinje in specialne pedagoginje na šoli.  

Učenec je bil v času opravljanja študije star 15 let.  Ima brata dvojčka in šest let mlajšo 

sestro. Živi z obema staršema, dvojčkom in mlajšo sestrico. Doma je deležen ustrezne skrbi. 

Mati ni zaposlena in se ves čas ukvarja z otroki in gospodinjskimi dejavnostmi. Oče je 

zaposlen in predstavlja pravo avtoriteto za učenca. Učencu so pred vstopom v šolo 

diagnosticirali ADHD ter znižane kognitivne potenciale, zato je bil v prvi razred vpisan v 

osnovno šolo s prilagojenim programom, kjer obiskuje isti razred kot njegov brat dvojček.  

 

Splošna ocena otrokovega funkcioniranja 

Učenec je uspešen na področju motorike. Groba, fina, obrazna in grafomotorika so ustrezno 

razvite. Trenira nogomet, plavanje in trikrat mesečno tudi jahanje. Učenčev vid in sluh sta 

ustrezno razvita, kakor tudi vidno in slušno zaznavanje, pomnjenje ter razločevanje. 

Senzorična integracija je pri učencu primerno razvita. Časovno in prostorsko je orientiran. 

Njegova prednostna roka je desna, kakor tudi noga, oko in uho. Uporablja narečje, pri 

govorjenju v standardnem knjižnem jeziku je opaziti reven besedni zaklad. Pri branju 

prepozna in imenuje vse črke, vendar ne bere ritmično, hitro se utrudi in preneha z branjem. 

Pri prepisu krajšega besedila je uspešen, vendar je njegov zapis neurejen in razmerja med 

črkami so različna. Pri računanju je uspešen, obvlada tudi poštevanko. Učna uspešnost 

učenca je pohvalna. Učenec ima pri vseh predmetih pozitivne, visoke ocene. Največ ima 

petk, ima pa tudi nekaj štiric in trojk. Pozornost je kratkotrajna, nanjo močno vplivajo zunanji 

dražljaji − bolj je intenzivna in produktivna pri individualnem delu. Učenec je zelo aktiven, 

impulziven ter zelo kratko motiviran za določeno dejavnost. Ima veliko energije, vendar je 

pretežno usmerjena v dejavnosti, ki niso zaželene v tem trenutku. Učenec ima dobre odnose 

s sošolci, vendar pri vsem želi dominirati. Bratu noče pomagati, niti se z njim pogovarjati. 
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Učenec ima spoštljiv odnos do razrednika, ostale profesorje ne spoštuje in ne uboga. 

Njegova močna področja so motorične dejavnosti: nogomet, plavanje in jahanje. 

 

3.3 MERSKI PRIPOMOČKI 

 

V nadaljevanju bom opisala merske pripomočke, ki sem jih uporabila pri zbiranju in obdelavi 

podatkov. 

  

3.3.1  INTERVJU 

 

Intervju je pri funkcionalni oceni vedenja ključnega pomena, saj je poleg neposrednega 

opazovanja najboljši vir. Izvedemo ga s staršem, učiteljem in drugimi, ki delajo z učencem v 

učnem okolju, ter z učencem samim. Največ informacij, ki nam odpirajo pot do ugotavljanja 

vzroka učenčevega vedenja, lahko izvemo od ljudi, ki najbolj poznajo učenca oz. z njim 

preživljajo veliko časa.   

Posredne ocene, ki nam v veliki meri pomagajo, nam lahko dajo učitelji in drugi odrasli, ki so 

v neposrednem stiku z učencem. Poleg  tega, nam njihov kritični vpogled v perspektivo 

učenčevega stanja prinese bolj popolno razumevanje razlogov učenčevega neprimernega 

vedenja. Posredni ukrepi nam lahko prinesejo dragocene informacije, vendar so lahko tudi 

subjektivni in nas navedejo na krivo pot (www.ped.state.nm.us/RtI/.../4.fba.11.28.pdf ). 

Z namenom, da dobim čim več informacij o učencu in o njegovem funkcioniranju v šoli, sem 

izvedla polstrukturiran intervju s šolsko psihologinjo, učenčevim razrednikom in učencem 

samim (priloga 7.3 in 7.4). Želela sem dobiti povratno informacijo o tem, kako je učenec 

sprejet v šoli ter kakšen je njegov odnos  do učiteljev ter šolskih prijateljev, in druge 

informacije, pomembne za funkcionalno oceno vedenja. 
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3.3.2  »OBRAZEC A-B-C« ZA OPAZOVANJE VEDENJA V KONTEKSTU 

 

           Sestavni del procesa funkcionalne ocene vedenja je opazovanje vedenja s pomočjo 

sheme A-B-C. »Obrazec A-B-C« za opazovanje učenčevega vedenja (priloga 7.1) nam pomaga 

natančno določiti neustrezno vedenje in možne vzroke tega vedenja. Obrazec je sestavljen iz 

treh elementov, ki jih opazujemo: A − antecedent oz. predhodnik vedenja, B − vedenje in C − 

posledice.  

- A − antecedent oz. predhodniki vedenja so dogodki, ki se pojavljajo neposredno pred 

vedenjem in lahko napovedujejo pojavljanje neprimernega vedenja. 

- B − vedenje predstavlja neprimerno vedenje ali odziv oz. reakcijo. 

- C − posledice ali rezultati predstavljajo vse, kar se zgodi neposredno po vedenju ter 

ga lahko tudi ohranja.    

 

3.3.3 SOCIOGRAM 

 

Da bi lažje ugotovili vzroke učenčevega vedenja, je dobro izvesti tudi sociogram. Sociogram 

nam odkriva družbene odnose neke skupine. Torej, z njim ugotavljamo, kakšna je povezanost 

med posamezniki v skupini oz. opredelimo, koliko je nek posameznik v skupini priljubljen ali 

je morda iz skupine izločen, v kolikšni meri se s člani skupine ne razume in ali se z njimi rad 

druži ali ne. Sprožilni dejavniki neprimernega vedenja so lahko tudi ljudje, sošolci, prijatelji in 

aktivnosti, v katere je učenec vključen, zato nam sociogram pomaga ugotoviti, v kakšnem 

položaju, glede na skupino, se nahaja učenec. Da bi sociometrična preizkušnja dosegla svoj 

učinek, mora biti učencem popolnoma jasno, kaj želimo od njih. Pogoj je tudi, da se med 

seboj dobro poznajo, da so motivirani za odgovarjanje in da ne odgovarjajo prenagljeno. 

Sociogram sem izdelala z namenom odkrivanja družbenih odnosov znotraj učenčevega 

razreda. Zanimalo me je, kakšen je sociometrični status učenca v razredu, torej, kako 

priljubljen je učenec in s kom se najraje druži. 
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3.3.4 LESTVICA POJMA SEBE ZA OTROKA (Piers in Harris 1964) 

 

Samopodoba je predstava, ki jo ima posameznik o sebi, in je pomembno področje osebnosti 

vsakega posameznika. Samopodoba vpliva na naše vedenje, delo, na kvaliteto naših 

odnosov, postavljanje in doseganje ciljev ter uspešnost v življenju. Vendar samopodoba 

vpliva tudi na naše dojemanje in reakcije. Glede na to, da je eden od ključnih elementov 

funkcionalne ocene vedenja dojemanje vzrokov učenčevega vedenja, nam ocenjevanje 

samopodobe izrazito pomaga. Nivo samopodobe učenca nam odkriva njegov pogled in način 

spopadanja z vsakdanjimi dejavnostmi. Dobimo vpogled v to, kako se učenec spoprijema z 

vsakdanjimi težavami, kako jih doživlja, premošča ter kako to vpliva na njegovo obnašanje. 

Piers in Harris sta leta 1964 oblikovali „Lestvico pojma sebe za otroke“. Lestvica je 

namenjena otrokom  od 8. do 16. leta. Sestavljena je iz 80-ih vprašanj, na katera ocenjevalec 

lahko odgovori z  „DA“ ali „NE“. Vprašanja so točkovana, tako da vsak odgovor, ki se sklada s 

ključem, dobi 1 točko. Visoko število točk pomeni ugoden pojem sebe oziroma 

samospoštovanje.  

 

 

  3.4 POSTOPEK ZBIRANJA IN OBDELAVE PODATKOV 

 

        V septembru 2011 sem predstavila temo svojega diplomskega dela šolski psihologinji in 

defektologinji  »Centra za odgoj i obrazovanje« v Čakovcu. S pomočjo njihovih nasvetov sem 

se odločila za učenca, ki bi bil najbolj primeren za študijo primera. Nato sem spoznala 

učenčevega razrednika, kateremu sem pojasnila mojo prisotnost in ga prosila za pomoč. Dva 

tedna sem hospitirala v učenčevem razredu, da bi pridobila splošen vpogled na šolsko in 

razredno klimo oz. učno okolje ter funkcioniranje izbranega učenca. Takrat učenec še ni 

vedel, da sem v razredu zaradi njega. V tem času sem izvedla intervju s šolsko psihologinjo, 

razrednikom in učencem samim. Intervju z učenčevimi starši nisem izvedla, saj mi ga je 

šolska psihologinja odsvetovala. Naredila sem sociogram razreda, da bi odkrila odnose 

razredne skupine. Glede na to, da samopodoba vpliva na naše vedenje, sem se odločila 

oceniti učenčevo samopodobo. Oceno lastne samopodobe sem izvedla na način, da sem 
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učencu brala trditve, na katere je moral odgovoriti z »DA« ali »NE«. Nato sem začela z 

opazovanjem učenca. Opazovala sem njegovo vedenje in reakcije. Neustrezno vedenje, ki je 

bilo najbolj pogosto oz. se je v dveh tednih največkrat ponovilo, sem izločila in bolj natančno 

analizirala. Za natančnejšo analizo sem uporabila »Obrazec A-B-C« za opazovanje vedenja v 

kontekstu. Učenčevo vedenje sem opazovala dva tedna in si rezultate zapisovala v tabelo. Na 

osnovi pridobljenih podatkov sem oblikovala hipoteze, katere so razlagale  vedenje in 

dejavnike, ki vplivajo na pojav vedenja. Nato sem načrtovala program podpore in pomoči v 

času velikih odmorov, v trajanju dveh tednov. Program je sestavljen iz opisa neustreznega 

vedenja, opisa nadomestnega, predlaganega vedenja in strategije podpore. Strategije 

podpore predstavljajo predlagano dejavnost, katero naj bi učenec počel namesto 

dosedanjega neustreznega vedenja. Program podpore in pomoči sem predstavila učencu in 

njegovemu razredniku. Učenca sem prosila za sodelovanje. Skupaj smo oblikovali tabelo, ki 

je ponazarjala dva tedna. Torej, učenec je za vsak dan narisal prazen prostorček, v katerega 

naj bi zalepil 3D nalepko avtomobila, pod pogojem, da v času velikega odmora ni prišlo do 

neustreznega vedenja. V času velikih odmorov, skozi načrtovana dva tedna, sem bila vsak 

dan prisotna. Moj namen je bil preveriti kratkoročni in dolgoročni učinek funkcionalne ocene 

vedenja. Kratkoročni učinek sem opazila takoj, saj se zelo lahko razbere iz dvotedenske 

tabele, v kateri je učenec zbiral nalepke za primerno vedenje. Po dveh tednih se je moja 

prisotnost v času velikih odmorov nehala. Po petih mesecih sem ponovno prišla na šolo z 

namenom ugotoviti dolgoročni učinek funkcionalne ocene vedenja. Zato sem ponovno 

naredila sociogram učenčevega razreda in intervju z učenčevim razrednikom. Dolgoročni 

učinek funkcionalne ocene vedenja sem ocenila na podlagi rezultatov prvega in drugega 

sociograma ter intervjuja z učenčevim razrednikom. 

 
4  REZULTATI IN INTERPRETACIJA  
 

V nadaljevanju bom predstavila rezultate in odgovore na zastavljena raziskovalna vprašanja. 

Pri vsakem raziskovalnem vprašanju bom razložila vse postopke, ki sem jih naredila, in 

podatke, ki sem jih pridobila. Na koncu bom obrazložila ugotovitve in glede na rezultate 

odgovorila na raziskovalna vprašanja. 
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4.1 PRVO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

Prvo raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila, je: Ali nam identifikacija in opis vedenja, ki 

ga obravnavamo, ter identifikacija okoljskih dejavnikov, dogodkov in situacij, pomagata pri 

razumevanju možnega vzroka neprimernega vedenja pri učencu z ADHD in znižanimi 

kognitivnimi potenciali? 

 

Pridobivanje podatkov za odgovor na prvo vprašanje je potekalo v dveh fazah. V prvi fazi  

sem najprej hospitirala na šoli in opazovala učenca oz. njegovo vedenje pri različnih 

aktivnostih. Nato sem v drugi fazi identificirala in opisala izbrano neprimerno vedenje učenca 

ter dejavnike, ki vplivajo na vedenja, izvedla intervju s šolsko psihologinjo, učenčevim 

razrednikom in učencem samim ter naredila sociogram učenčevega razreda in ocenila 

učenčevo samopodobo. V nadaljevanju bom prikazala rezultate.  

 

4.1.1  IDENTIFIKACIJA IN OPIS VEDENJA 

 

Prva faza identifikacije vedenja je zajemala moje hospitacije na šoli. Dva tedna sem 

hospitirala na šoli, v učenčevem razredu. Smernice za izvajanje funkcionalne ocene vedenja 

narekujejo, da je dovolj le 4−5 dni opazovanja, vendar sem se zaradi svoje neizkušenosti 

odločila za dva tedna. Vzela sem si več časa za to, da bi pridobila čim več informacij, ki so 

pomembne za funkcionalno oceno vedenja. Bila sem prisotna pri vseh predmetih, šolskih in 

izvenšolskih aktivnostih. Želela sem dobiti vpogled v šolsko oz. razredno klimo, v kateri se 

nahaja učenec, in vedenje, ki ga učenec izkazuje v različnih okoliščinah.  Predvsem sem bila 

pozorna na različne oblike socialno nesprejemljivega vedenja. Zato sem oblikovala tabelo, v 

katero sem zapisovala neprimerna vedenja, ki so se pojavila pred, med poukov in v času 

velikega odmora v dveh tednih opazovanja (tabela 1). 

Tabela 1: Neprimerna vedenja učenca v obdobju dveh tednov 
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DATUM 
PRED 

POUKOM 
MED POUKOM ČAS VELIKEGA ODMORA 

07. 11. 2011 / / Učenec pride do učiteljice in ji glasno 

zakriči na ušesa. 

Učenec pride do učiteljice in ji glasno 

ploskne ob ušesih. 

08. 11. 2011 / / Učenec ropota po omarah in glasno 

kriči. 

09.11.2011. / / / 

10. 11. 2011 / / Učenec večkrat trka na vrata zbornice 

in zbeži. 

11. 11. 2011 / / Učenec je agresiven do svojega brata 

dvojčka in enega sošolca, brca ju in 

poriva. 

14. 11. 2011 / / Učenec se useda na klavir. Odpira klavir 

in „igra“.  

15. 11. 2011 / Učenec odklanja 

sodelovanje pri 

predmetu hrvaški 

jezik. Brca v stol 

brata dvojčka in je 

razburjen, saj mu 

je učiteljica dala 

domačo nalogo, 

njegovemu bratu 

pa ne. 

Učenec večkrat zapored zvoni na šolski 

zvonec. 

16. 11. 2011 / / / 
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17. 11. 2011 / / Učenec odide v šolsko kuhinjo, ukrade 

banano in z njo udarja sošolko. 

18. 11. 2011 / / Učenec hodi za učiteljico ter ji večkrat 

glasno zakriči na ušesa. Odide do 

šolskega zvonca in večkrat pozvoni. 

 

Po dvotedenskem opazovanju sem ugotovila, da učenec pred in med poukom praviloma ne 

izkazuje neprimernega vedenja. Med šolskimi urami primerno in aktivno sledi. Učenec 

aktivno sodeluje pri vseh učnih predmetih.  Neprimerno vedenje se pri učencu pojavlja med 

velikimi odmori,  ko učenec nima ponujene strukturirane dejavnosti in ne ve, kaj bi počel. 

Neprimerno vedenje med velikim odmorom se kaže v: 

- odnosu do učiteljic (kričanje na ušesa, ploskanje ob ušesu, trkanje na vrata zbornice 

in bežanje); 

- odnosu do učencev (nagajanje sošolcem – udarjanje sošolke z banano); 

- odnosu do predmetov (zvonjenje na šolski zvonec, ropotanje po vratih šolskih omaric, 

sedenje na klavirju). 

 

4.1.2  IDENTIFICIRANJE DEJAVNIKOV, KI VPLIVAJO NA VEDENJE 

 

Za razumevanje možnih vzrokov neprimernega vedenja je pomembno identificirati okoljske 

dejavnike, dogodke in situacije, ki potencialno vplivajo (spodbujajo ali omiljujejo) na 

izražanje neprimernega vedenja.   

Da bi prišla do hipotez o možnih vzrokih neprimernega vedenja, sem potrebovala informacije 

iz različnih virov. Delne informacije sem dobila s pomočjo opazovanja vedenja v kontekstu 

(»Obrazec A-B-C«), poleg tega pa sem izvedla še intervjuje s šolsko psihologinjo, razrednikom 

učenca in učencem samim. Intervju s starši nisem izvedla, saj so mi šolski strokovni delavci 

svetovali, da to ni potrebno, ker bi mogoče starši narobe razumeli smisel mojega dela. 

Nadalje sem izdelala sociogram odnosov v učenčevem razredu. Učenec je rešil ocenjevalno 
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lestvico pojma sebe za otroke, s pomočjo katere je razviden nivo učenčeve samopodobe. V 

nadaljevanju predstavljam informacije, ki sem jih dobila iz različnih virov. 

 

4.1.2.1 Opazovanje vedenja s pomočjo Obrazca »A-B-C« 

 

Glede na to, da si vedenje lahko zamislimo kot sosledje A-B-C, kjer je A predhodnik vedenja 

oz. antecedent, B vedenje in C posledice, sem izbrala »Obrazec A-B-C« za bolj natančno 

opazovanje vedenja v kontekstu. S pomočjo tega obrazca sem opazovala in opisala učenčevo 

neprimerno vedenje pri velikih odmorih v obdobju dveh tednov oz. 10-ih dni. Po 10-ih dneh 

sem izločila dve manj primerni vedenji, ki se najbolj pogosto pojavljata. Ti neprimerni vedenji 

bom poskušala s pomočjo podpornega načrta nadomestiti s primernejšimi. Izbrani 

neprimerni obliki vedenja sta predstavljeni v »Obrazcu A-B-C« , kjer sem opredelila vedenje, 

predhodnike vedenja in posledice (tabela 2 in tabela 3). 

Tabela 2: Identificirano in izbrano kritično vedenje 1 – »Obrazec A-B-C« za opazovanje  

Ime in priimek: 

Xxxxx      Xxxxxx  

Datum opazovanja:  

23. 11. 2011 

Čas opazovanja: 

15.05−15.20, čas velikega 

odmora  

 

A (antecedent) B (vedenje) C (posledice) 

Dogajanje med velikim 

odmorom. Učenec poje 

malico in si umije roke. Gre 

do svojega brata dvojčka, ki 

se pogovarja z učiteljico. 

Ravno v tem času si želi nekaj 

povedati učiteljici, pride do 

nje in išče njeno pozornost, 

Učenec preneha s klicanjem 

učiteljice, se obrne in gre 

proti šolskemu zvoncu. 

Trikrat zazvoni in opazuje 

učiteljico, kako bo reagirala. 

Ko vidi, da učiteljica gre proti 

njemu, zbeži do klavirja, na 

katerega se usede. Tam čaka 

Ko je učenec zazvonil na 

šolski zvonec, so vsi sošolci 

pogledali proti njemu. To ga 

je zelo razveselilo, kar je tudi 

pokazal s svojo neverbalno 

komunikacijo (poskočil je od 

sreče).  

Učiteljica pride do njega in 
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vendar ga ta ne posluša, saj 

se pogovarja z njegovim 

bratom dvojčkom. Večkrat 

poskuša in glasno kliče 

učiteljico: „Učiteljica! 

Učiteljica!“ Ta mu še vedno 

ne posveti pozornosti, ker 

ravno nekaj pojasnjuje 

njegovemu bratu dvojčku. 

učiteljico in se ji srčno smeji. mu mirno razlaga, da ne sme 

zvoniti na šolski zvonec in da 

se ne sme usedati na klavir. 

Nato ga učiteljica pusti 

samega in gre. Učenec ne 

dobi kazen in ne čuti nobenih 

posledic neprimernega 

vedenja. Neprimerno 

vedenje ponavlja do konca 

šolskega odmora. 

 

Tabela 3: Identificirano in izbrano kritično vedenje 2 – »Obrazec A-B-C« za opazovanje       

Ime in priimek: 

Xxxxxx  Xxxxxx 

 

Datum opazovanja:  

24. 11. 2011 

Čas opazovanja: 

15.05−15.20, čas velikega 

odmora 

 

A (antecedent) B (vedenje) C (posledice) 

Vedenje se dogaja med 

velikim odmorom. Učenec 

poje malico in si umije roke. 

Nekaj časa se sprehaja po 

avli šole, vendar ne najde 

nobene aktivnosti, s katero bi 

si polepšal veliki odmor. 

Ostali učenci so se že 

grupirali in začeli igrati oz. se 

pogovarjati.  

Učenec gre proti šolskim 

omaram in začne po njimi 

ropotati. Šolske omare so 

železne, zato se vsak udarec 

zelo močno sliši. Nato pride 

učiteljica, katera ga prime za 

roko in glasno prepove, da 

ropota. Učenec se glasno 

smeji in pokaže, da ga 

učiteljičina pozornost 

navdušuje. Učiteljica prime 

Učiteljica spet pride do 

učenca in mu pokaže, kako jo 

je spet spraskal. Govori 

učencu, da jo to boli in da bo 

to povedala njegovim 

staršem. Nato pove učencu, 

da je zaradi tega dobil kazen, 

in sicer mora sam sedeti 10 

min na stolu. Seveda, 

učiteljica nikoli ni povedala 

njegovim staršem, da jo Eric 



 
 

56 
 

učenca za roko, saj želi, da  

neha z ropotanjem in 

smejanjem ter da posluša, 

kaj mu govori. Nato učenec 

poriva učiteljico, ker pa ga 

ona ne spusti, jo začne 

praskati. Nato učenec zbeži 

učiteljici, katera gre potem za 

njim.  

praska.  

 

Navedena neustrezna vedenja predstavljajo le primer dveh dni. Tovrstna vedenja se pri 

učencu pojavljajo vsak dan ob velikih odmorih, ko dejavnosti oz. prosti čas ni strukturiran. Ta 

vedenja sem izbrala kot kritična zato, ker takšno vedenje negativno vpliva tudi na ostale 

učence, ker ga želijo posnemati.  Prvi sklop kritičnega vedenja, ki sem ga izbrala, je učenčevo 

zvonjenje na šolski zvonec, sedanje na klavir in ropotanje po šolskih omaricah v času velikega 

odmora. Učenec tako na neprimeren način pridobi pozornost učiteljice in sošolcev.  

4.1.2.2 Intervju s šolsko psihologinjo  

Najprej sem se odločila za pogovor oz. intervju s psihologinjo na šoli. Psihologinja zelo dobro 

pozna učenca, saj mi ga je tudi sama priporočila. Dala mi je konkretne informacije o 

učenčevem življenju, torej, kdaj je rojen, kje je rojen, kakšno življenje ima doma, kakšni so 

družinski odnosi oz. kako in kdo skrbi za njega. Veliko mi je povedala tudi o njegovem 

zdravstvenem stanju od rojstva naprej. Izvedela sem, da je učenec eden od dvojčkov, ki sta 

ee rodila v Avstriji in kasneje preselila na Hrvaško. Oba brata imata diagnozo znižanih 

kognitivnih zmožnosti, učenec, ki sem ga opazovala, pa tudi ADHD sindrom. Doma živijo s 

starši v veliki hiši, kjer za njih pretežno skrbi mati, saj je oče zelo zaposlen. Oče jim 

predstavlja avtoriteto, mati pa je bolj popustljiva. Pri osmih letih sta bila dečka vpisana v 

osnovno šolo s prilagojenim programom, in sicer v isti razred. Šolska psihologinja mi je 

opisala način dela z učencem in uporabljene strategije za spreminjanje neprimernega 

vedenja med velikim odmorom. V dogovoru z razrednikom so učencu v času velikega odmora 

ponudili igrice na računalniku, vendar se to ni izkazalo učinkovito, saj je bil učencu dolgčas, 
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ker je bil sam v učilnici za računalnikom. Izvedela sem tudi, da se neustrezno vedenje učenca 

pojavlja pretežno ob velikih odmorih, kar je potrdilo moja opažanja v dvotedenskih 

hospitacijah. Šolska psihologinja mi je namignila, da je učenčev odnos morebiti povezan z 

razmerami doma. Torej, glede na to, da mu doma oče predstavlja avtoriteto, se to odraža 

tudi v šoli. Učenec spoštuje učitelje in jih uboga, do učiteljic pa se vede neprimerno ter 

nespoštljivo. 

 

4.1.2.3 Intervju z učenčevim razrednikom 

Po intervjuju s psihologinjo sem izvedla intervju z učiteljem oz. učenčevim razrednikom. 

Povedal mi je, kako učenec funkcionira v razredu, kako dela, kje opaža njegove težave, ter 

način, s katerim skuša učenčeve težave ublažiti. Izvedela sem, da je učenec eden izmed 

boljših učencev v razredu. Velikokrat prvi reši nalogo, vendar ne mara pomagati sošolcem. 

Zlasti nerad pomaga bratu dvojčku, o katerem ima zelo slabo mnenje. Učitelj meni, da se 

učenec sramuje lastnega brata.  

 

4.1.2.4 Intervju z učencem  

Nato sem izvedla intervju še z učencem. Od učenca sem izvedela, da nikakor ne mara te šole 

ter da komaj čaka, da gre v srednjo šolo. Učenec mi je pojasnil, kako je njemu tukaj dolgčas 

in da šolska vsebina ni prilagojena njegovem znanju, saj on to že vse ve ter obvlada. Povedal 

mi je še eno zanimivo informacijo, in ta je, da nikakor ne mara lastnega brata dvojčka, saj ga 

vsi primerjajo z njim. Na lastno neprimerno vedenje gleda kot na nekaj pozitivnega, saj misli, 

da z neprimernim vedenjem pridobiva naklonjenost sošolk in sošolcev. Meni, da je takrat 

»frajer« in »faca« ter da ga zato sošolci dojemajo kot najpogumnejšega in najboljšega. Pravi, 

da se takrat počuti zadovoljno. 

 

4.1.2.5. Sociogram 

Da bi dobila boljši vpogled v socialno strukturo skupine oz. razreda, ki ga obiskuje učenec, 

sem naredila sociogram razreda. Ta je videti takole: 
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Slika 2: Sociogram razrednih odnosov z dne 7. 12. 2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda: 

            − deklice              − puščica enosmerne naklonjenosti 

            − dečki                − puščica obojesmerne naklonjenosti 

Iz sociograma je razvidno, da ima obravnavani učenec najnižji sociometrični status v razredu, 

saj ga noben sošolec ni izbral nikoli. Zanimivo je dejstvo, da je obravnavani učenec izbral dve 

sošolki in nobenega sošolca, ki pa so se izbrali med seboj. Čeprav je obravnavani učenec 

intelektualno najbolj močan v razredu, je bil največkrat izbran prav njegov brat dvojček, ki je 

intelektualno podpovprečen, vendar miren in priljubljen učenec.  

 

4.1.2.6 Lestvica pojma sebe za otroke  

 Za boljši vpogled na morebitne vzroke sem pri učencu poskušala ugotoviti nivo njegove 

samopodobe s pomočjo Piers in Harrisove „Lestvice pojma sebe za otroke“.  Rezultati so 

pokazali, da ima učenec relativno visoko samopodobo, saj je dobil 58 točk od možnih 80. 

BRAT 
DVOJČEK 

SOŠOLEC (C) 
OBRAVNANI 

UČENEC 

SOŠOLEC (D) 

SOŠOLKA (A) 

    SOŠOLKA (B) 
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Učenec ima zelo visoko mnenje o lastnem fizičnem izgledu in tudi psihičnem stanju, vendar 

ne verjame vase in v tisto, kar naredi. Vprašanje, ki je name pustilo največji vtis  in na katero 

je učenec negativno odgovoril, je bilo, ali ima rad svojega brata in sestro. Učenec se je 

negativno izjasnil tudi na ostala vprašanja, ki se nanašajo na družino. 

 

4.1.3 SINTEZA UGOTOVITEV – OPIS VEDENJA in DEJAVNIKOV, KI VPLIVAJO NA VEDENJE 

 

V nadaljevanju v »Obrazcu za zbiranje podatkov o vedenju in okoliščinah, ki vplivajo na 

pojavljanje vedenja« (Pulec Lah, Janjušević, 2011) shematično predstavljam podatke, ki sem 

jih zbrala iz različnih virov. 

Tabela 4 : Opis vedenja 

OPIS VEDENJA: 

V času velikega odmora učenec zvoni na šolski zvonec, ropota po vratih šolskih omaric, se 

useda na klavir, kriči in ploska učiteljicam na ušesa.  

OKOLJE, V KATEREM SE VEDENJE POJAVLJA:  

Obe vedenji se pojavljata ob velikih odmorih, ko aktivnosti niso vodene. 

POGOSTOST:  

Vsako tovrstno neprimerno vedenje se pojavlja vsaj  trikrat tedensko. 

INTENZIVNOST:  

Po neprimernem vedenju sošolci ponavljajo njegovo neprimerno vedenje in tudi sami 

začnejo ropotati in zvoniti na šolski zvonec. Ko želijo učiteljice preprečiti tovrstno vedenje 

(pridejo do njega, želijo s fizičnim dotikom preprečiti njegovo vedenje in mu verbalno 

prigovarjajo), učenec  učiteljice  opraska, brcne, zbeži. Učenec se ob tem smeji ter veseli, saj 

ga navdušuje količina pozornosti, ki mu je takrat posvečena. Če k njemu pristopi učitelj, 

potem učenec upošteva navodila in preneha z neprimernim vedenjem. 
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TRAJANJE:  

Vedenje traja 15 minut, v času med velikim odmorom. 

OPIS DOSEDANJE OBRAVNAVE:  

Za svoje vedenje je učenec bil kaznovan s sedenjem na stolu v avli šole in s sedenjem pri 

šolski psihologinji med velikim odmorom. Poskušali so tudi z igranjem računalniških igric v 

računalniški učilnici. S tem je učenec  bil kaznovan oz. nagrajen le en dan, zato se je 

neprimerno vedenje naslednji dan ponovno pojavilo. Pri uveljavljanju posledic na šoli niso 

bili dosledni in vztrajni, zato učinki niso bili vidni. 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5: Okoliščine, ki vplivajo na pojavljanje vedenja 

ČUSTVENI DEJAVNIKI (prepoznani čustveni elementi – nemirnost, depresivnost, jeza, nizka 

samopodoba, ki vplivajo na organiziranost, potek in usmerjanje vedenja):   

Učenec postaja nemiren, ko njegov brat dvojček pridobi več pozornosti sošolcev ali učiteljev 

od njega.  Jezen je, kadar mu nekdo nekaj prepove oz. ga omeji v lastnem prizadevanju. 

Jezen je, ko opazi, da ga nekdo ves čas nadzoruje. Agresivno reagira, ko začuti, da ni 

svoboden. Zelo ga prizadene, če mu nekdo od sošolcev reče, da je „retardiran“, zato reagira 

agresivno. 

MISELNE SHEME (prepoznane neprimerne misli, manj primerna prepričanja o sebi, samoobsodbe, 

ironičnost glede izida, prihodnosti …, ki vplivajo na vedenje):  

Učenec meni, da z neprimernim vedenjem pridobiva več pozornosti svojih sošolcev.  

...«Sem faca, frajer, vsi me gledajo.«...  

NEHOTNE PODKREPITVE V OKOLJU (prepoznane možne spodbude in podkrepitve neželenega 

vedenja iz okolja): 
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Učenčevo neprimerno vedenje ponavljajo mlajši učenci. To ga spodbuja, veseli  in navdušuje. 

Pridobi tudi pozornost učiteljev. 

POSNEMANJE (prepoznana stopnja posnema vedenja drugega/ih; čigavo vedenje učenec posnema, 

katere vzorce in zakaj):   / 

DRUŽINSKI VPLIVI (prepoznani vplivi, težave v družini, ki lahko vplivajo na pojavljajoče se vedenje):  

Učenčeva  družina zelo lepo skrbi za njega in njegovega brata dvojčka. Oče jim predstavlja 

avtoriteto in ga zelo spoštujejo in poslušajo. Mamo ima zelo rad, kot tudi ona njega, veliko 

več stvari mu dopušča kot oče. Učenec  to izkoristi in jo ne posluša, če mu nekaj prepove,ker 

mu ne predstavlja avtoritete. Po mnenju šolskih strokovnih delavcev se ta odnos zrcali tudi v 

odnosu do učiteljev oz. učiteljic. 

PSIHOLOŠKI/OSEBNOSTNI DEJAVNIKI (prepoznane psihološke in/ali osebnostne značilnosti, 

razvojne posebnosti, temperament, ki vplivajo na vedenjske težave): 

Učenčeva  diagnoza glasi: ADHD in znižani kognitivni potenciali; vedenjske in čustvene 

motnje, ki se običajno pojavljajo pri otrocih in mladostnikih.  Skupek motenj vpliva, da otrok 

manj realno presoja situacije, slabše predvideva posledice svojih dejanj in manj ustrezno 

kontrolira in usmerja svojo vznemirjenost in reakcije.  

Je zelo temperamenten, aktiven,  velikokrat tudi nekaj zavestno tvega. Njegova reakcija je 

odvisna od lastnega razburjanja, torej od tega, kako določeno dejanje vpliva na njegova 

čustva.  

UČNI NAČRT/POUČEVANJE (kako poučevanje, zahteve in učno okolje vplivajo na vedenje učenca): 

Ob učnih urah učenec ne kaže neprimernega vedenja. Rad dela individualno, kar pa 

spoštujejo tudi njegovi učitelji. Od učiteljev išče pozornost, potrjevanje in pohvale. Nerad 

ima zahteve, ukaze in ukore, saj na njih vedno reagira z neprimernim vedenjem. Nerad 

pomaga sošolcem, čeprav je intelektualno na višjem nivoju od njih in se tega zaveda. 
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4.1.4 ODGOVOR NA PRVO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

Prvo raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila, je bilo: Ali nam identifikacija in opis 

vedenja, ki ga obravnavamo, ter identifikacija okoljskih dejavnikov, dogodkov in situacij 

pomaga pri razumevanju možnega vzroka neprimernega vedenja pri učencu z ADHD in 

znižanimi kognitivnimi potenciali? 

 

Glede na zbrane podatke lahko sklepam, da nam identifikacija in opis vedenja ter 

identifikacija okoljskih dejavnikov, dogodkov in situacij zelo pomaga pri razumevanju 

možnega vzroka neprimernega vedenja. Sistematično in analitično interaktivno opazovanje 

vedenja ter raznolikih okoljskih dejavnikov in dejavnikov znotraj otroka, nam v veliki meri 

pomaga pri razumevanju funkcije vedenja in razumevanju vzrokov za neprimerno vedenje. 

Tovrstna poglobljena analiza, ki jo zahteva funkcionalna ocena vedenja, je učinkovit način, ki 

nam pomaga pri razumevanju možnega vzroka učenčevega neustreznega vedenja in reakcij.  

V obravnavanem primeru sem prišla do naslednjih zaključkov o vzrokih manj primernih 

vedenj:  

- neprimerno vedenje se pojavlja ob velikih odmorih, ko učencu niso ponujene 

strukturirane dejavnosti in učenec ne ve, kaj bi počel oz. mu postane dolgčas;  

- neprimerno vedenje se pojavlja kot rezultat ljubosumja na brata dvojčka; 

- neprimerno vedenje se pojavlja, kadar učenec ni v centru pozornosti bodisi učiteljic 

ali učencev; 

- učenec je izločen iz razredne skupnosti; 

- učenec ima pomanjkljive socialne veščine in 

- učenec ne sprejema avtoritete učiteljic. 
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4.2 DRUGO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

  

Drugo raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila, je: Ali lahko s pomočjo podpornega 

načrta vedenja, nastalega na osnovi ugotovitev izvedene funkcionalne ocene vedenja, pri 

učencu z ADHD in znižanimi kognitivnimi potenciali neprimerno vedenje nadomestimo s 

primernejšim, socialno bolj zaželenim? 

Podporni načrt vedenja oblikujemo s pomočjo ugotovitev funkcionalne ocene vedenja, ki jih 

strnemo v hipotezah, ki razlagajo vedenje. Podporni načrt vedenja za učenca z ADHD in 

znižanimi kongnitivnimi potenciali sem torej načrtovala na osnovi splošne in specifične 

hipoteze, predstavljene v nadaljevanju.  V nadaljevanju bom predstavila tudi program, ki sem 

ga skupaj z učencem oblikovala in izvedla. 

 

4.2.1 OBLIKOVANJE HIPOTEZ, KI RAZLAGAJO VEDENJE 

 

Primerne hipoteze o funkciji in vzrokih manj primernega vedenja morajo upoštevati samo 

vedenje, okoliščine, sprožilne dejavnike in posledice, ki vplivajo na vedenje. Na osnovi 

podatkov, predstavljenih v prejšnjem poglavju, sem oblikovala naslednji razlagalni hipotezi o 

učenčevem vedenju. 

 

Splošna HIPOTEZA o funkciji učenčevega neprimernega vedenja:  

»Učenec želi z neprimernim vedenjem pridobiti pozornost učiteljic in/ali učencev ter pridobiti 

občutek pomembnosti, ker tega ne zna in ne zmore pridobiti s socialno sprejemljivimi 

oblikami vedenja.« 

Bolj specifično lahko HIPOTEZO oblikujem na naslednji način: 
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»V času velikega odmora, ko dejavnosti niso vodene, učenec zvoni na šolski zvonec, se useda 

na klavir, ropota po vratih šolskih omaric ipd., saj mu je dolgčas in je ljubosumen na brata 

dvojčka, ki se pogovarja z učiteljico.«  

 

4.2.2  NAČRTOVANJE PROGRAMA PODPORE IN POMOČI 

 

Načrtovanje programa pomeni oblikovanje programa podpore in pomoči, s pomočjo 

katerega bi učenec neprimerno vedenje nadomestil s primernejšim. Pri načrtovanju 

programa podpore in pomoči za odpravljanje manj primernega vedenja sem uporabila 

predhodno zbrane informacije (tabela 6 in tabela 7).  

Oblikovan operativni načrt ukrepanja je predstavljen v tabeli 6. 

Tabela 6: Operativni načrta ukrepanja (pomoči in podpore) 

 

Opis 
neprimerneg
a vedenja 

 

 

Opis 
nadomestnega 
primernega 
vedenja  

Pričakovani izid/ 
cilji 

 

 

Kaj?  Kdaj?  Kako?  Strategije podpore in pomoči 

 

 

 

Kdo? 

1.) Učenec 

zvoni na 

šolski 

zvonec in 

se poseda 

na klavir. 

 

2.) 

Učenec 

odriva in  

beži pred 

učiteljicami

, ki želijo 

Učenec se igra in 

druži s sošolci 

med odmorom. 

Cilj: Učenec  tri ali 

več dni tedensko 

med glavnim 

odmorom na 

lastno pobudo 

izbere aktivnost 

in k njej povabi 

tudi sošolce. 

 

Da bi se učenčevo neprimerno  vedenje  

zamenjalo s primernim, sem izbrala strategijo, 

ki temelji na kontroli vzrokov.  

Z učencem se bova najprej podrobno 

pogovorila, zakaj ne sme zvoniti na šolski 

zvonec, zakaj se ne sme usesti na klavir ter 

zakaj ne sme ropotati po omarah.  

Učenca bom skušala naučiti, kako aktivno 

preživeti veliki odmor. 

Prvi teden bom vsak dan pripravila načrt 

možnih aktivnosti med velikim odmorom. 

Torej, določila bom nekaj dejavnosti, ki jih 

lahko učenec med odmorom počne in katere 

 

Operativni  

načrt bom 

izvajala 

sama z 

učencem. 

Kot 

podporna 

oseba za 

realizacijo 

končne 

nagrade 

bo 
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preprečiti 

neprimerno 

vedenje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

sam izbere, da mu ne bo dolgčas. Vse 

dejavnosti se bodo razlikovale, da bi učenec 

dobil čim več idej, kaj naj bi delal med velikim 

odmorom, ko mene več ne bo tukaj. 

Dejavnosti bodo enostavne, vključevale bodo 

tudi ostale učence, tako da se učenec ne bo 

počutil izoliranega. 

V drugem tednu bom zmanjšala direktno 

podporo (osebno prisotnost) in učenca 

spodbujala k aktivnemu preživljanju velikega 

odmora le na začetku odmora (po potrebi 

pomoč pri izbiri aktivnosti, podpori pri 

vzpostavljanju stika s sošolci). 

Učencu bom povedala, da bo zbiral 3D nalepke  

avtomobilov ter da bo vsakič, ko bo odmor 

aktivno preživel in na odmoru ne bo zvonil, se 

posedal na klavir ali praskal učiteljic, dobil eno 

nalepko. Nalepke bo zbiral v tabeli, ki jo bo 

sam narisal na našem sestanku. Tabela se bo 

nahajala v zbornici. Dve minuti pred koncem 

odmora bom prišla do učenca in ga povabila v 

kabinet. Skozi pogovor se bova skupaj odločila, 

ali je ta dan zaslužil nalepko ali ne. Rezultate 

bova zbirala 2 tedna. Če zbere več kot 7 nalepk 

po dveh tednih, bo dobil nagrado. Nagrada je, 

da učenec postane osebni pomočnik  

razrednika, ki poučuje športno vzgojo. Z njim 

smo se dogovorili, da bo učenec, če uspe zbrati 

7 ali več nalepk, vsakič, ko imajo športno 

vzgojo, dobil ključe od dvorane in napotek 

učitelja, kaj naj pove ostalim sošolcem oz. kaj 

naj pripravi za uro. 

  

Glede na nizek sociometrični status učenca oz. 

njegovo izoliranost v razredu bom enkrat 

tedensko prihajala na razredno uro, kjer bom z 

razredom izvajala socialne igre, z namenom 

spodbujanja medsebojnega povezovanja vseh 

sodeloval 

učenčev 

razrednik. 
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sošolcev v razredu.    

 

 

4.2.3 IZVAJANJE IN SPREMLJANJE PODPORNEGA VEDENJSKEGA NAČRTA 

 

Po oblikovanju načrta sem ga tudi izvedla ter ga redno spremljala. Najprej sem želela videti 

kratkoročni učinek operativnega podpornega načrta ukrepanja, zato sem izpeljala oblikovan 

načrt v dveh tednih in ob tem bila vsak dan prisotna v času velikega odmora. Na koncu sem 

preverila dolgoročni učinek podpornega načrta ukrepanja, ob katerem nisem bila 

vsakodnevno prisotna. Po petih mesecih sem ponovno prišla v šolo in naredila sociogram 

učenčevega razreda ter izpeljala intervju z učenčevim razrednikom.  

4.2.3.1 Kratkoročni učinki podpornega načrta vedenja 

 

V nadaljevanju predstavljam kratkoročno učinkovitost oblikovanega podpornega programa 

(tabela 7), ki ponazarja učenčevo doseganje ciljev, zastavljenih v podpornem načrtu pomoči v 

obdobju dveh tednov.  

Tabela 7: Kratkoročni učinki operativnega načrta ukrepanja 

16. 01. 2012 

ponedeljek 

17. 01. 2012 

torek 

18. 01. 2012 

sreda 

19. 01. 2012 

četrtek 

20. 01. 2012 

petek 

Po malici učencu 

ponudim dve igri. 

Povem mu, da je 

izbira njegova in 

da lahko počne 

tudi kaj drugega. 

Torej, ni nujno, 

da izbira med 

igrami. Učenec je 

izbral igro „Črka 

Po malici 

učencu 

ponudim več 

iger. Izbral je  

igro „Trivial 

Pursuit Kids“, 

zato sem  mu 

namignila, naj 

povabi 

prijatelje. 

Po malici 

ponudim učencu 

več iger. Povem 

mu, da lahko 

počne kar koli 

želi in da ni 

nujno, da se igra 

s temi igrami. 

Spet je izbral 

igro „Trivial 

Po malici, 

učencu spet 

ponudim 

nekoliko iger. 

Tudi zdaj mu 

povem, da lahko 

počne kar koli 

želi in da ni 

nujno, da izbira 

le med temi 

Po malici učencu 

ponudim več 

iger. Že tretjič ta 

teden je izbral 

isto igro. Povabil 

je iste prijatelje 

in užival v vlogi 

vodje. Nobeno 

od neustreznih 

vedenj ni bilo 
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na črko“, vendar 

zraven ni povabil 

nikogar. Čez 

odmor se je 

ukvarjal z igro in 

ni pokazal 

neustreznega 

vedenja. Pred 

koncem odmora 

sem ga povabila v 

kabinet, kjer smo 

se skupaj odločili, 

da je danes 

zaslužil nalepko.    

 

 

 

 

 

Povabil je dva 

prijatelja iz 

razreda in 

vidno užival v 

vlogi vodje igre. 

Po odmoru 

smo se zmenili, 

da dobi 

nalepko tudi za 

danes.  

 

 

 

 

 

 

 

Pursuit Kids“ in 

povabil iste 

učence kot 

včeraj. Do konca 

odmora se je 

ukvarjal z igro in 

prijatelji. 

Nalepko je 

zaslužil tudi 

danes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

igrami. Učenec 

je izbral igro 

„Domino“. Med 

odmorom igro ni 

odprl, ampak jo 

je le držal v roki 

in gledal 

naokrog. Po 

nekem času je 

šel do šolskega 

zvonca in zvonil. 

Kasneje mi je 

pojasnil, da je 

zvonil zato, da 

bo čim prej 

konec odmora.  

Danes ni zaslužil 

nalepke.  

prisotno, zato je 

tudi danes 

zaslužil nalepko.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23. 01. 2012 

ponedeljek 

24. 01. 2012 

torek 

25. 01. 2012 

sreda 

26. 01. 2012 

četrtek 

27. 01. 2012 

petek 

Učencu ne 

ponudim 

nobenih 

dejavnosti, le 

opazujem 

njegove reakcije. 

Takoj po malici 

učenec ne ve, kaj 

bi počel in začne 

ropotati po 

omarah. Ko pride 

dežurna 

Po malici 

učencu povem, 

kaj lahko 

počne. 

Naštejem mu 

nekaj 

dejavnosti in 

ponudim nekaj 

iger. Učenec je 

izbral gledanje 

televizije. Med 

odmorom ni 

Po malici učenec 

pride do mene 

in me zaprosi za 

igro „Trivial 

Pursuit Kids“. Na 

lastno pobudo 

povabi prijatelje, 

s katerimi se 

igra do konca 

odmora. Za 

danes je zaslužil 

nalepko. 

Po malici 

ponudim učencu 

igro „Scrabble“ 

in mu 

namignem, naj 

povabi prijatelje 

ter naj jim pri 

igri  pomaga, saj 

zna dobro brati. 

Učenec je tako 

tudi naredil in 

spet prislužil 

Po malici sem 

učenca vprašala, 

kaj si želi delati 

med odmorom. 

Povedal je, da si 

želi igrati 

„Scrabble“ s 

prijatelji. Med 

odmorom je 

užival v igri in 

zaslužil novo 

nalepko. 
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učiteljica, 

pobegne in se 

smeje. Med 

pogovorom mi je 

učenec povedal, 

da mu je med 

velikim odmorom 

dolgčas, da ne ve, 

kaj naj počne  in 

da traja 

predolgo.  Danes 

ni dobil nalepke.  

 

 

 

pokazal 

neustreznega 

vedenja. Danes 

je zaslužil 

nalepko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nalepko. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz tabele je razvidno, da je učenec pridobil 8 nalepk in s tem tudi končno nagrado. Nagrade 

se je zelo veselil, saj uživa v vlogi „pomembnejšega“ oz. v pridobivanju pozornosti drugih.  

Na začetku prvega tedna sem začela učencu nuditi dejavnosti in igre, da bi dobil občutek, kaj 

vse lahko počne med odmori. Učenec je pokazal, da potrebuje določeno strukturo velikega 

odmora. Torej, če učencu ponudimo, da nekaj dela, bo to tudi naredil, medtem pa bo pozabil 

na neustrezno vedenje. Prvi teden sem učencu nudila različne dejavnosti, ki naj bi bile 

zanimive za njegovo dobo, vendar naj bi tudi razvijale socialne odnose. Zato sem se večkrat 

odločila za skupinske igre, v katerih bi učenec moral sodelovati s prijatelji. Glede na to, da je 

učenec intelektualno močan, sem mu ponudila takšne igre, v katerih to lahko tudi pokaže, 

medtem pa pomaga in razvija spretnosti sošolcev. Kot sem tudi predvidevala, je učenec je 

takoj prevzel vlogo vodje in užival. Njegove prijatelje to ni motilo, saj imajo tudi sami od tega 

veliko koristi (se zabavajo, družijo, delajo nekaj novega, se nekaj naučijo). Zanimivo je bilo, 

da je učenec vedno povabil k aktivnosti dva ista prijatelja, nikoli pa lastnega brata dvojčka. V 

prvem tednu je pridobil 4 nalepke. V četrtek, ko ni dobil nalepke, so mu bile ponujene 

standardne, vsem dobro znane, mogoče tudi malo manj zanimive, igre. Na začetku drugega 

tedna sem učencu pustila na voljo, naj dela kar koli hoče. Učenec se ni znašel ter je že v 
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ponedeljek začel z neprimernim vedenjem. Zato sem se odločila, da mu bom tudi ta teden 

nudila določene aktivnosti, vendar bom poskušala spodbujati, da se nečesa samostojno 

domisli. Proti koncu tedna je bilo to bolj vidno, saj me je učenec  sam vprašal, če se lahko 

igra določeno igro. Učenec je uspel zbrati 8 nalepk, kar mu je prineslo nagrado. Zato sem 

zadnji dan poleg učenca na razgovor povabila tudi razrednika in mu povedala, da si je učenec 

s svojim primernim vedenjem prislužil nagrado. Skupaj smo evalvirali tabelo in se pogovorili 

o dneh, ko učenec ni dobil nalepke. Na koncu sem povedala učencu, da  mora primerno 

vedenje med velikimi odmori še naprej uporabljati, čeprav sama ne bom več prisotna in on 

ne bo zbiral nalepk. Načrta motivacije za nadaljnje primerno vedenje nisem naredila, saj 

naprej ne bom  več prisotna in ga ne bi mogla evalvirati.  

Učenec pokazal, da ob ustrezni podpori neustrezno vedenje lahko zamenja z ustreznejšim, 

zato lahko potrdim, da je kratkoročni učinek podpornega načrta vedenja zadovoljiv. 
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4.2.3.2 Dolgoročni učinki podpornega vedenjskega načrta 

 

Kot sem že navedla,  sem za preverjanje dolgoročnega učinka podpornega načrta vedenja po 

petih mesecih od intenzivnega izvajanja podpornega vedenjskega načrta ponovila sociogram 

učenčevega razreda in intervju z učenčevim razrednikom. 

Slika 3: Sociogram razrednih odnosov z dne 09. 05. 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Legenda:  

            − deklice    

             − dečki   

             − puščica obojesmerne naklonjenosti 

SOŠOLEC (C) 

   SOŠOLKA (A) SOŠOLKA (B) 

     SOŠOLEC 

(D) 

OBRAVNAVANI 
UČENEC 

BRAT 
DVOJČEK 
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Iz sociograma je razvidno, da se je sociometrični status učenca izboljšal. Pred izvedbo 

funkcionalne ocene vedenja in podpornega načrta vedenja nobeden od sošolcev ni izbral 

učenca, nekaj mesecev po izvedbi pa sta ga izbrala dva učenca, sošolec (C) in sošolka (A). Pri 

obeh učencih je izbira vzajemna.  

a. Intervju z učiteljem 

Pet mesecev po izvedbi funkcionalne ocene vedenja in podpornega načrta vedenja sem  

izvedla intervju z učiteljem. Zanimalo me je, ali je bila funkcionalna ocena vedenja  učinkovita 

tudi po tem, ko sama nisem več bila prisotna. Izvedela sem, da se je neprimerno vedenje 

učenca ponovno pojavilo. Takoj, ko sem prenehala z izvedbo podpornega načrta, je učenec 

pokazal neprimerno vedenje. Učitelji so mu skušali pomagati in mu govorili, naj se igra, kakor 

se je igral ob moji prisotnosti, vendar učenec to ni hotel. Učitelji so mu govorili in ga verbalno 

spodbujali, vendar konkretno mu ni nobeden ponudil konkretne možnosti, ki jih lahko izvaja 

v času velikega odmora. 

 

4.2.3 ODOGOVOR NA DRUGO RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 

 

Drugo raziskovalno vprašanje, ki sem si ga zastavila, je bilo: Ali lahko s pomočjo podpornega 

načrta vedenja, nastalega na osnovi ugotovitev izvedene funkcionalne ocene vedenja, pri 

učencu z ADHD in znižanimi kognitivnimi potenciali, neprimerno vedenje nadomestimo s 

primernejšim, socialno bolj zaželenim?  

Po oblikovanem in izvedem podpornem načrtu pomoči sklepam, da na osnovi izvedene 

funkcionalne ocene vedenja lahko oblikujemo učinkovit podporni načrt vedenja, s pomočjo 

katerega učenec neustrezno vedenje nadomesti z ustreznim, socialno bolj zaželenim.  

Sklepam lahko na osnovi kratkoročnega učinka izvedenega podpornega načrta vedenja. 

Izboljšave so bile takoj opazne, saj je učenec svoje neprimerno vedenje skozi načrtovana dva 

tedna zamenjal s primernejšim, socialno bolj zaželenim. Namesto zvonjenja, usedanja na 

klavir, ropotanja in praskanja učiteljice je učenec izbral eno od načrtovanih dejavnosti. Tako 

se je med odmorom igral  različne igre, družil s sošolci, veselil in sproščal na sprejemljiv 

način, brez neprimernega vedenja. 
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Po intenzivnem dvotedenskem podpornem načrtu nisem izdelala načrta za vzdrževanje 

doseženih rezultatov, zato dolgoročni učinek podpornega načrta vedenja v tem primeru ni bil 

zadovoljiv. Kot sem že navedla predhodno, se je po mojem odhodu pri učencu spet pojavilo 

neprimerno vedenje. Po dveh tednih učenec še ni osvojil rutine, kako se samozaposliti v času 

velikega odmora. Učencu v času moje odsotnosti niso bile ponujene strukturirane dejavnosti 

oz. podpora pri izbiri teh dejavnosti, zato se je zaradi dolgčasa spet začel neprimerno vesti. 

Učencu tudi ni bila nudena preventivna pozitivna pozornost odrasle osebe, zato jo je 

ponovno začel pridobivati z neprimernim vedenjem.  
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IV. ZAKLJUČEK IN SKLEPNE MISLI 
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V današnjem času je vse več in več učencev z ADHD, ki kažejo različna asocialna, za šolo manj 

primerna vedenja. Skozi leta je veliko učiteljev, psihologov, specialnih pedagogov in drugih 

strokovnjakov s področja varovanja duševnega zdravja poskušalo ugotoviti vzroke in načine 

pomoči oz. oblikovati podporne programe, ki bi učenčevo neprimerno vedenje zamenjali s 

socialno bolj zaželenim. Ravno to nam omogoča funkcionalna ocena vedenja, ki je v 

slovenskem prostoru, na vzgojno-izobraževalnem področju, še manj sistematično 

uporabljena. Funkcionalna ocena vedenja je neformalna ocenjevalna tehnika, ki se nanaša na 

postopke, s pomočjo katerih skušamo ugotoviti vzroke in funkcijo neprimernega obnašanja 

ter nam nato pomaga pri načrtovanju podpornega, vedenjskega načrta, s katerim bi 

neprimerno vedenje nadomestili s primernejšim. V diplomski nalogi sem skušala ugotoviti, ali 

je njena uporabnost tako učinkovita kot navaja literatura, zato sem se odločila prikazati 

uporabnost funkcionalne ocene vedenja pri učencu z ADHD in znižanimi kognitivnimi 

potenciali. Zastavila sem si dve raziskovalni vprašanji in izvedla študijo primera. Ugotovila 

sem, da s pomočjo funkcionalne ocene vedenja zelo lahko ugotovimo vzrok učenčevega 

neprimernega vedenja. To je zelo pomembno, saj na podlagi tega lahko izdelamo učinkovit 

podporni načrt vedenja, ki neželeno, neprimerno vedenje zamenja s primernim bolj 

zaželenim. Po oblikovanju in izvedbi podpornega načrta vedenja sem ugotavljala rezultate 

kratkoročnega in dolgoročnega učinka. Kratkoročni učinek podpornega načrta vedenja je bil 

zadovoljiv, torej, neprimerno vedenje se je zamenjalo s primernejšim. Dolgoročni učinek pa 

ni bil zadovoljiv, kar pomeni, da se je neprimerno vedenje pri učencu, po sistematičnem 

izvajanju podpornega načrta vedenja spet pojavilo. To nam govori, da je pomembno, da 

funkcionalno oceno vedenja izvaja nekdo bližji otroku, nekdo, ki je vsak dan z njim (učitelj, 

razrednik), ker v nasprotnem dosežemo le kratkoročne cilje. Tudi sama doba izvajanja 

podpornega načrta vedenja ima velik vpliv, saj se, kot je vidno iz tega primera, pri kratki dobi 

izvajanja  ne zadovoljijo dolgoročni cilji. Da bi zadovoljili dolgoročne cilje, bi lahko naredili 

tudi načrt za sistematično zmanjševanje podpore, kateri bi navajal učenca na večjo 

samostojnost, ob kateri ne bi pokazal neprimernega vedenja. Vse to predstavljajo 

pomanjkljivosti oz. šibkosti izvedenega podpornega načrta vedenja in bi jim bilo potrebno v 

nadaljnjih študijah nameniti več pozornosti oz. jih bolj sistematično načrtovati. Glede na to, 

da je to samo študija primera, rezultatov ne moremo posploševati na celotno populacijo 

učencev z ADHD in znižanimi kognitivnimi potenciali. Da bi dobili vpogled v splošno 
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uporabnost funkcionalne ocene vedenja, pa bi bilo priporočljivo, da se omenjena poskuša 

tudi pri otrocih z drugimi težavami. 
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VI. PRILOGE 
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1 »ABC OBRAZEC« ZA OPAZOVANJE  
 

Ime in priimek učenca: _____________________________        Razred: ________________  

Opazovalec: ______________________________________       Datum: ________________ 

 

A (antecedent) 

 

 

B (vedenje) 

 

C (posledice) 
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2 OBRAZEC ZA ZBIRANJE PODATKOV O VEDENJU IN OKOLIŠČINAH, 
KI MOREBITI VPLIVAJO NA POJAVLJANJE VEDENJA, TER 
NAČRTOVANJE POMOČI IN PODPORE (Pulec Lah, Janjušević; 2011) 

 

OPIS VEDENJA 

Ime in priimek učenca: ____________________________      Datum: _________________ 

Vir informacij: opazovanje, intervju z učencem, intervju s starši, intervju s strokovnim 

delavcem ___________________ . 

OPIS VEDENJA: 

 

 

 

OKOLJE, V KATEREM SE VEDENJE POJAVLJA: 

 

 

POGOSTOST: 
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INTENZIVNOST:  

 

 

TRAJANJE: 

 

 

OPIS DOSEDANJE OBRAVNAVE: 

  

 

 

OKOLIŠČINE, KI VPLIVAJO NA POJAVLJANJE VEDENJA 

ČUSTVENI DEJAVNIKI (prepoznani čustveni elementi − nemirnost, depresivnost, jeza, nizka 

samopodoba, ki vplivajo na organiziranost, potek in usmerjanje vedenja): 

 

MISELNE SHEME (prepoznane neprimerne misli, manj primerna prepričanja o sebi, 

samopodobe, ironičnost glede izida, prihodnosti …, ki vplivajo na vedenje): 

 

NEHOTNE PODKREPITVE V OKOLJU (prepoznane možne spodbude in podkrepitve neželenega 

vedenja iz okolja): 

 

POSNEMANJE (prepoznana stopnja posnema vedenja drugega/oh; čigavo vedenje učenec 

posnema, katere vzorce in zakaj): 
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DRUŽINSKI VPLIVI (prepoznani vplivi, težave v družini, ki lahko vplivajo na pojavljajoče se 

vedenje): 

 

PSIHOLOŠKI/OSEBNOSTNI DEJAVNIKI (prepoznane psihološke in/ali osebnostne značilnosti, 

razvojne posebnosti, temperament, ki vplivajo na vedenjske težave): 

 

UČNI NAČRT/POUČEVANJE (kako poučevanje, zahteve in učno okolje vplivajo na vedenje 

učenca): 

 

DRUGO: 

 

SPOROČANJE (kaj učenec želi sporočiti s svojim vedenjem): 

 

 

 

 

OPERATIVNI NAČRT UKREPANJA (POMOČI, PODPORE) 

 

Zap. št. 

Vedenja 

 

Pričakovani 

izid/cilji 

Kaj? Kdaj? 

Kako? 

Strategije 

podpore in 

pomoči 

 

Kdo? 

 

Evalvacija 

ukrepanja/doseženega 

cilja 
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3 VPRAŠANJA ZA INTERVJU S ŠOLSKO PSIHOLOGINJO IN UČITELJEM 
 

Povejte mi, splošne informacije o učencu? Kdaj je rojen, kje, kdo skrbi za njega? 

Kakšna je učenčeva diagnoza? 

Kdaj je začel obiskovati „Centar za odgoj i obrazovanje“? 

Kaj mislite, ali ima učenec veliko prijateljev v šoli? 

Kakšna je učna uspešnost učenca? 

V čem oz. pri čem je učenec najbolj uspešen? 

Kje vidite učenčeve težave? 

Kaj menite o učenčevem vedenju? Ali je vedenje primerno ali ne? 

Kdaj se neprimerno vedenje pretežno dogaja? 

 Kako pogosto se  pojavlja? 

 Kako intenzivno je učenčevo neprimerno vedenje? 

 Kaj mislite, zakaj se tovrstne vedenje pojavlja? 

 Ali učenčevo neprimerno vedenje vpliva na ostale sošolce? 

 Ali ga ostali sošolci posnemajo? 

 Ali je učenec kznovan za neprimerno vedenje? 

 Kako učenec reagira na kazen? 

 Kakšne strategije ste uporabili za to, da bi se neprimerno vedenje učenca izboljšalo? 

 Kakšne so bile posledice teh strategij? 
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4 VPRAŠANJA ZA INTERVJU Z UČENCEM 
 

Kaj najraje počneš doma? 

Imaš kakšen hobi? 

 Povej mi, kaj ti je všeč oz. kaj najraje počneš v šoli? 

Kateri je tvoj najbolj priljubljen predmet? 

Kateri/a učitelj ali učiteljica ti je najbolj priljubljen/a? Zakaj?  

Ali v šoli raje delaš v skupini ali individualno? 

Povej mi, kaj ti v šoli ni všeč? 

Zakaj ti to ni všeč? 

Povej mi nekaj o tvojem razredu? 

 Ali imaš v šoli prijatelje?  

 Koliko prijateljev imaš v šoli? 

Ali imaš prijatelje doma? 

 Ali ti je kdaj doma dolgčas? 

 Kaj počneš, ko ti je doma dolgčas? 

 Ali ti je v šoli dolgčas? Kdaj? 

 Kaj počneš, ko ti v šoli postane dolgčas? 

 Ali se kdaj v šoli vedeš neprimerno? Kdaj? 

 Kako se takrat počutiš? 

 Kaj ti na to povejo učitelji? 

 Ali si kdaj dobil kazen zaradi neprimernega vedenja v šoli? Kakšno? 

 Kako si se takrat počutil? 

 Ali meniš, da bi svoje neprimerno obnašanje lahko izboljšal? 

 Imaš kakšno idejo, kako bi izboljšal svoje neprimerno vedenje v šoli? 
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