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Povzetek 

 

Motnja pozornosti in hiperaktivnosti (v nadaljevanju ADHD) je najpogosteje diagnosticirana 

motnja v obdobju otroštva. Ocene o pogostosti ADHD v šolski populaciji so različne, 

prevladujejo ocene pogostosti od 3 do 7 % (APA, 2000; NCCMH, 2009). Značilnosti, ki so v 

diagnostičnih klasifikacijah primarno opredeljene kot pomanjkljiva pozornost, impulzivnost 

in hiperaktivnost, lahko v veliki meri ovirajo posameznikovo funkcioniranje na vseh 

pomembnih življenjskih področjih.  

Nedorečenosti na področju etiologije, narave in dinamike težav ter uspešnosti različnih 

obravnav omogočajo oblikovanje raznolikih prepričanj, razumevanj in pristopov k obravnavi 

posameznikov z ADHD. V šolskem obdobju je eden pomembnejših ciljev obravnave 

posameznikov z ADHD, če ne najpomembnejši, oblikovanje ustreznega vzgojno 

izobraževalnega (VIZ) programa oz. ustrezna individualizacija in diferenciacija izvedbe učnega 

procesa, ki je v največji meri odgovornost učiteljev. Učitelj oz. učiteljeva usposobljenost za 

poučevanje učencev z ADHD je torej ključnega pomena za zagotavljanje kakovostnega VIZ 

procesa za otroke z ADHD. 

V doktorskem delu predstavljamo sodobne koncepte razlage in trenutno sprejeta dejstva o 

motnjah pozornosti in hiperaktivnosti, vpliv motnje pozornosti in hiperaktivnosti na učenje in 

poučevanje ter temeljne predpostavke socialno kognitivne teorije in teorije 

samoučinkovitosti, na osnovi katerih smo želeli ugotoviti in pojasniti izbrane dejavnike 

učiteljeve usposobljenosti za učinkovito poučevanje učencev z ADHD. Predstavljamo tudi 

ugotovitve drugih raziskovalcev o obravnavanem problemu kot izhodišče za načrtovanje 

raziskovanja obravnavanega problema v slovenskem prostoru. 

Osnovni cilj doktorskega dela je raziskati v slovenskem prostoru še neraziskano učiteljevo 

polje znanj, izkušenj, prepričanj, zaznave samoučinkovitosti, ravnanj in potreb, povezanih s 

poučevanjem učencev z ADHD. V vzorec smo vključili osnovnošolske učitelje iz različnih 

slovenskih regij. Podatke smo zbrali z baterijo merskih pripomočkov oblikovano posebej za 

namen raziskave. Skladno z namenom raziskave in oblikovanimi raziskovalnimi vprašanji smo 

v procesu pridobivanja in analize podatkov komplementarno uporabili kvantitativne in 

kvalitativne metode raziskovanja s prevladujočo kvantitativno metodologijo. 
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Rezultati kažejo, da učitelji potrebujejo, kar zaznavajo tudi sami, dodatno usposabljanje o 

poučevanju učencev z ADHD, poleg izbranih splošnih znanj o fenomenu ADHD predvsem 

specifična znanja o učinkovitih elementih poučevanja te skupine učencev. To sta tudi 

dejavnika, ki po različnih analizah v največji meri vplivata na učinkovitost reševanja 

problemov učencev z ADHD. V manjši meri in v določenih podskupinah se izkažeta kot 

vplivna tudi učiteljeva zaznava samoučinkovitosti ter doživljanje sistemske podpore pri delu z 

učenci z ADHD. Identificirali smo tri skupine učiteljev, ki dosegajo pomembno različne 

rezultate pri večini merjenih vsebinskih sklopov, razen pri prepričanjih o učencih in 

poučevanju učencev z ADHD, kar smo upoštevali pri oblikovanju smernic za nadaljnje 

profesionalno izobraževanje in usposabljanje učiteljev za delo z učenci z ADHD ter predlogu 

modela sistemske podpore učiteljev pri delu z učenci z ADHD. Oblikovani sklop 

inštrumentarija za ugotavljanje učiteljevega znanja, prepričanj, samoučinkovitosti, reševanja 

problemov in doživljanja podpore pri delu z učenci z ADHD se je izkazal kot vsebinsko in 

psihometrično primeren ter ob manjši modifikaciji uporaben za učiteljevo samoevalvacijo 

lastnega znanja, prepričanj in ravnanj, ter samoregulacijo nadaljnjega profesionalnega 

razvoja za bolj učinkovito delo z učenci z ADHD.  

Menimo, da so ugotovitve pomembne za ustreznejše razumevanje učiteljevega ravnanja, 

ustreznejšo komunikacijo z učitelji in oblikovanje bolj realnih pričakovanj do učiteljev, torej 

za vse, ki sooblikujejo podporo učiteljem pri njihovem delu, programe nadaljnjega 

profesionalnega usposabljanja učiteljev in tudi izobražujejo bodoče učitelje in šolske 

svetovalne delavce.  V sklepnih ugotovitvah smo izpostavili tudi nekatere omejitve izvedene 

raziskave in podali predloge za nadaljnje raziskovanje obravnavanega problema. 

 

 

Ključne besede: motnja pozornosti in hiperaktivnost (ADHD), učenci z ADHD, poučevanje 

učencev z ADHD, dejavniki učiteljeve usposobljenosti, znanje, prepričanja, zaznava 

samoučinkovitosti, sistemska podpora 
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Abstract 

 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) is the most frequently diagnosed disorder 

during the childhood period. Prevalence estimates of ADHD among the school population 

vary, with the dominating estimates ranging from 3 to 7 per cent (APA, 2000; NCCMH, 2009). 

The characteristic features that are primarily defined as attention deficit, impulsivity and 

hyperactivity by diagnostic classifications may to a great extent inhibit a person’s functioning 

in every important aspect of their life. 

The vagueness concerning the aetiology, nature and dynamics of the problems as well as the 

success rate of different treatments have resulted in various beliefs, understanding of and 

approaches to the treatment of individuals with ADHD. During the schooling period, one of 

the most important aims of the treatment of ADHD individuals is to form an appropriate 

educational programme, i.e. suitable individualisation and differentiation of the learning 

process, which is mainly carried out by the teacher. The teacher’s competence to teach 

students with ADHD is therefore of key importance to ensure a quality educational process 

for children with ADHD.  

The thesis presents modern concepts of definitions as well as currently accepted facts 

concerning the ADHD. This is followed by a presentation of the impact of ADHD on both 

learning and teaching as well as some basic tenets of social cognitive theory and self-efficacy 

theory that were used to determine and explain selected factors of the teacher’s 

qualification for efficient teaching of ADHD students. The findings made by other researchers 

on ADHD are presented as a starting point for the planning of the research on this, until now 

rarely treated issue in Slovenia.  

The basic aim of the thesis is to explore the teacher's scope of knowledge, experience, and 

beliefs, the sense of self-efficacy, practice and self-perceived needs related to the teaching 

of ADHD students. The sample included primary school teachers from various Slovene 

regions. The data was gathered by a battery of assessment tools made especially for the 

purpose of this research. In the process of gathering and analyzing the data, both 

quantitative and qualitative research methods were used to suit the needs of the present 

research as well as the research questions formed; however, the prevailing methodology 

was quantitative.  
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The results show that teachers need extra in-service training to be able to teach ADHD 

students, which is what they have sensed themselves. Apart from selected general 

knowledge on the ADHD phenomenon, they require specific knowledge on efficient teaching 

elements for this group of students. Different analyses have shown that these two factors 

have the greatest impact on the efficiency of the solving of problems of ADHD students 

(vignettes). The teacher’s sense of self-efficacy and a sense of systemic support when 

working with ADHD students also turn out to be quite influential factors, but to a lesser 

extent and only in specific subgroups. The teachers who have achieved statistically 

significant different results in the majority of the content sections measured (except for 

beliefs about ADHD students and teaching students with ADHD) were identified and 

classified into three groups. Present findings were considered when creating guidelines for 

further professional development and in-service training and when proposing a model of 

systemic support for teachers working with ADHD students. The set of instruments thus 

formed to ascertain a teacher's knowledge, beliefs, sense of self-efficacy, problem-solving, 

and sense of support when teaching ADHD students has proved to be appropriate in terms 

of content and psychometric characteristics. Following some modification, it could be used 

for the teacher's self-evaluation of their knowledge, beliefs and practice as well as for self-

regulation of their further professional development resulting in more efficient work with 

ADHD students. 

We believe that the findings presented are important for a better understanding of the 

teacher's practice, for appropriate communication with teachers, and the creation of more 

realistic expectations of teachers; the findings may therefore be of help to all those involved 

in providing teacher support, in forming programmes for further in-service training as well as 

pre-service training of teachers and school counsellors. Finally, some limitations of the 

research are presented and some suggestions for further research on the issue given. 

 

 

Key words: attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), ADHD students, teaching ADHD 

students, factors of teachers’ competence, knowledge, beliefs, self-efficacy, system support  
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1 UVOD 

 

Motnja pozornosti in hiperaktivnosti (v nadaljevanju ADHD1) je najpogosteje diagnosticirana 

motnja v obdobju otroštva, ki običajno ovira posameznikovo funkcioniranje na vseh pomembnih 

življenjskih področjih, v šolskem in domačem okolju ter v drugih socialnih situacijah. 

Nedorečenosti na področju etiologije, narave in dinamike težav ter uspešnosti različnih obravnav 

omogočajo oblikovanje raznolikih prepričanj, razumevanj in pristopov k obravnavi posameznikov 

z ADHD. V šolskem obdobju je eden izmed pomembnejših ciljev obravnave posameznikov z 

ADHD, če ne celo najpomembnejši, oblikovanje ustreznega vzgojno izobraževalnega (VIZ) 

programa oz. ustrezna individualizacija in diferenciacija izvedbe VIZ procesa. Učinkovito 

načrtovanje in izvajanje VIZ procesa je v največji meri odgovornost in dolžnost učiteljev.2 

Namen doktorske naloge je primerjalno teoretično predstaviti sodobne koncepte razlage motenj 

pozornosti in hiperaktivnosti, ki vplivajo na načrtovanje ustreznega VIZ procesa za učence z 

ADHD, ter v skladu s socialno kognitivno teorijo in teorijo samoučinkovitosti ugotoviti in pojasniti 

izbrane dejavnike (znanje, izkušnje, prepričanja, ravnanja) učiteljeve usposobljenosti za 

učinkovito poučevanje učencev z ADHD. 

Temeljni cilj doktorskega dela je raziskati v slovenskem prostoru še neraziskano učiteljevo polje 

znanj, izkušenj, prepričanj, zaznave samoučinkovitosti, ravnanj in potreb, povezanih s 

poučevanjem učencev z ADHD. Učiteljeva usposobljenost za poučevanje učencev z ADHD je 

ključnega pomena za zagotavljanje kakovostnega VIZ procesa za otroke z ADHD. Ugotovitve bodo 

omogočale  ustreznejše razumevanje učiteljevega ravnanja, ustreznejšo komunikacijo z učitelji in 

oblikovanje realističnih pričakovanj do učiteljev. Na osnovi ugotovitev bodo oblikovane smernice 

za načrtovanje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev za bolj učinkovito poučevanje 

učencev z ADHD, smernice za sistemsko podporo učiteljem pri vključevanju otrok z ADHD v VIZ 

                                                        

1
  V besedilu bomo za poimenovanje motenj pozornosti in hiperaktivnost uporabljali kratico ADHD, ki predstavlja okrajšavo 

za diagnostično poimenovanje motnje v angleškem jeziku: Attention Deficit Hyperactivity Disorder in je v svetovnem merilu 
najpogosteje uporabljen termin za poimenovanje deficitov na področju pozornosti in aktivnosti.  
2
 Z namenom racionalizacije besedila uporabljamo za poimenovanje učiteljic in učiteljev praviloma moško obliko 

samostalnika učitelj oz. učitelji. Enako uporabljamo moško obliko samostalnika učenec oz. učenci, ko govorimo o učenkah in 
učencih z ADHD. 
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proces ter baza znanj in priporočil o fenomenu ADHD, s poudarkom na dobri praksi poučevanja 

učencev z ADHD. 

Motnja pozornosti in hiperaktivnosti je najpogosteje diagnosticirana motnja v obdobju otroštva. 

V šolski populaciji kar od 3 do 7 odstotkov otrok izkazuje značilnosti ADHD (CHADD, 2007). Zaradi 

značilnosti, ki so v diagnostičnih klasifikacijah primarno opredeljene kot pomanjkljiva pozornost, 

impulzivnost in hiperaktivnost, imajo posamezniki z ADHD običajno izrazite težave na vseh 

pomembnih življenjskih področjih, predvsem v šolskem in domačem okolju ter v drugih socialnih 

situacijah. 

Za večino posameznikov z ADHD je prav obdobje šolanja najbolj težavno in rizično/ranljivo 

obdobje njihovega življenja. Vzgojno-izobraževalni (v nadaljevanju VIZ) prostor postavlja otroku 

zahteve (organiziranost, sistematičnost, osredotočenost miselnega napora, vztrajnost, 

upoštevanje pravil, refleksivnost, samokontrola…), ki jih ta zaradi svojih značilnosti 

funkcioniranja ne more uspešno zadovoljevati. Da bi zadovoljivo sledili in sodelovali v VIZ 

procesu, potrebujejo posamezniki z ADHD, odvisno od kompleksnosti in intenzivnosti njihovih 

težav, kontinuum prilagoditev VIZ procesa. Načrtovanje in izvajanje prilagoditev je v največji meri 

odgovornost in dolžnost učiteljev.  

Za uspešno vključevanje in poučevanje učencev z ADHD je pomembno, da učitelj pozna in 

razume sodobna dognanja o fenomenu ADHD in izkazovanju znakov ADHD pri učencih, obvladuje 

znanja in spretnosti za učinkovito individualizacijo VI procesa glede na posameznikove posebne 

potrebe, se čuti dovolj usposobljenega za obvladovanje učnih in vedenjsko-čustvenih težav 

učencev z ADHD in čuti ustrezno sistemsko podporo.  

Ob srečevanju z učitelji v okviru usposabljanj za delo z učenci s posebnimi potrebami, v katerih 

avtorica sodeluje vrsto let, učitelji konstantno in kontinuirano izražajo svoj dvom ali celo 

prepričanje o nezadostni usposobljenosti za poučevanje učencev z izrazitejšimi oblikami ADHD in 

potrebo po dodatnem usposabljanju na tem področju. 

Da bi ustrezno razumeli učiteljeva ravnanja in pričakovanja pri poučevanju učencev z ADHD ter 

da bi čim bolj ustrezno zadovoljili potrebo po nadaljnjem usposabljanju učiteljev, je koristno in 

pomembno spoznati učiteljevo znanje/védenje, prepričanja, spretnosti in zaznavo 

samoučinkovitosti ter sistemske podpore pri poučevanju učencev z ADHD. 
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2.1  SODOBNA DOGNANJA O ADHD3 

 

Pojmovanje težav, ki jih danes označujemo kot motnja pozornosti in hiperaktivnost ali 

hiperkinetična motnja, se je skozi čas pomembno spreminjalo in se še vedno spreminja oz. 

dopolnjuje z novimi spoznanji. Kljub številnim raziskovanjem fenomena ADHD z različnih 

strokovnih vidikov ostaja še vedno mnogo nedorečenega o sami konceptualizaciji motnje, naravi, 

vzročnosti in najbolj učinkovitih načinih obravnave, predvsem z vidika učne uspešnosti učencev z 

ADHD. 

V nadaljevanju predstavljamo le najbolj ključna dognanja oz. splošno sprejeta spoznanja o 

fenomenu ADHD, predvsem tista, ki so pomembna za analizo in interpretiranje rezultatov o 

ustreznosti znanja in prepričanj učiteljev o fenomenu ADHD ter učinkovitih elementih 

poučevanja učencev z ADHD, pridobljenih in predstavljenih v empiričnem delu doktorske 

disertacije.  

 

2.1.1  Osnovno pojmovanje in definicije  

 

V svetu se za opredeljevanje različnih odstopanj na področju (duševnega) zdravja najpogosteje 

uporabljata dve klasifikaciji, in sicer klasifikacija Ameriške psihiatrične zveze (American 

Psychiatric Association – APA) – Diagnostični in statistični priročnik za duševne motenje (DSM) 

ter klasifikacija Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) – Mednarodna klasifikacija bolezni in 

sorodstvenih zdravstvenih problemov (MKB oz. ICD).  

Po definiciji Ameriške psihiatrične zveze je motnja deficita pozornosti in hiperaktivnosti razvojna 

motnja, ki jo opredeljujejo znaki pomanjkljive pozornosti, hiperaktivnost in impulzivnost, ki 

pomembno ovirajo posameznikovo funkcioniranje na učnem, socialnem in delovnem področju 

(APA, 1994). »Čeprav novejša dognanja poudarjajo številne nevrološko kognitivne posebnosti in 

osnove težav, se motnjo pozornosti in hiperaktivnosti, ker temelji na vedenjskih znakih, trenutno 

še vedno uvršča med vedenjske motnje« (Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011, str. 162).  

                                                        

3
 Vsebina poglavij 2.1 Sodobna dognanja o ADHD, 2.2 ADHD v obdobju šolanja in 2.3 Poučevanje učencev z 

ADHD je v določenem obsegu objavljena že v monografijah Učne težave v osnovni šoli, in sicer v delu 
Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje kot poglavje Prepoznavanje in diagnostično ocenjevanje motenj 
pozornosti in hiperaktivnosti (Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011) ter v delu Pomoč in podpora kot poglavje 
Spodbujanje učne uspešnosti učencev z učnimi težavami zaradi motnje pozornosti in hiperaktivnosti (Pulec Lah 
in Rotvejn Pajič, 2011). 
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Trenutna klasifikacija Svetovne zdravstvene organizacije MKB-10 (1995, str. 47) skupino znakov 

pomanjkljive pozornosti, hiperaktivnosti in impulzivnosti opredeljuje kot hiperkinetično motnjo,  

ki je umeščena v skupino vedenjskih in čustvenih motenj, ki se navadno začnejo v otroštvu. 

Zaradi številnih nejasnosti in raznolikosti v pojmovanju ter posledično tudi proučevanju motenj 

pozornosti in hiperaktivnosti je mednarodna skupina več kot osemdesetih priznanih kliničnih 

raziskovalcev leta 2002 objavila Mednarodno usklajeno opredelitev ADHD, v kateri je motnja 

ADHD definirana kot razvojno nevrobiološka motnja, za katero so značilni izraziti primanjkljaji v 

nizu psiholoških zmožnosti, ki se izražajo v razvojno neprimernih stopnji pozornosti, prekomerni 

aktivnosti in impulzivnosti (Barkley idr., 2002).  

Shaywitz in Shaywitz (1992, v Teeter, 1998) navajata, da so motnje pozornosti in hiperaktivnosti 

najbolj pogosta nevrološko vedenjska motnja v otroštvu, s kompleksno etiologijo in relativno 

kronično naravo (Biederman, 2011). 

V letu 2004 so bile izdane tudi Evropske smernice za klinično obravnavo hiperkinetične motnje 

(Taylor idr., 2004), ki naj bi evropskim državam omogočale pripravo na teh smernicah temelječe 

in lokalnim razmeram prilagojene prakse klinične obravnave ADHD motenj. V smernicah je 

hiperkinetična motnja definirana kot trajna in težka oviranost psihološkega razvoja zaradi 

nepozornosti ter nemirnega in impulzivnega vedenja, ki se začne v zgodnjem otroštvu in običajno 

traja v obdobje adolescence in odraslosti ter predstavlja dejavnik tveganja za številna odstopanja 

v razvoju osebnosti posameznika z ADHD (prav tam, str. 7).  

Nacionalni kolaborativni center za duševno zdravje (National Collaborating Centre for Mental 

Health – NCCMH) britanskega združenja psihologov in psihiatrov je v smernicah za 

diagnosticiranje in obravnavo ADHD pri otrocih, mladostnikih in odraslih (2009) združil 

pojmovanje motenj pozornosti in hiperaktivnosti po DSM-IV ter hiperkinetične motnje po ICD-

10. Pojmovanje motnje temelji na neprilagojeno visoki stopnji impulzivnosti, hiperaktivnosti in 

nepozornosti, ki se odraža v vedenju posameznika: impulzivnost kot prenagljeno in 

nepremišljeno ravnanje, hiperaktivnost kot nemirno in prekomerno gibanje ter nepozornost kot 

neorganizirano izvajanje, ki preprečuje vzdrževanje napora ob določeni aktivnosti. Omenjene 

lastnosti se pri posamezniku kažejo različno izrazito ter v različnih kombinacijah, in sicer v 

odvisnosti od konteksta ter posameznikove konstitucije (NCCMH, 2009, str. 15). 
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2.1.2 Osnovni znaki težav in diagnostični kriteriji za ocenjevanje motenj pozornosti in 

hiperaktivnosti 

 

Trenutno veljavni diagnostični kriteriji za prepoznavanje in ocenjevanje motenj pozornosti in 

hiperaktivnosti izhajajo iz dveh, že omenjenih mednarodno veljavnih medicinskih klasifikacij. V 

evropskem prostoru prevladuje uporaba Mednarodne klasifikacije bolezni MKB-10 Svetovne 

zdravstvene organizacije. V svetovnem prostoru pa je najpogosteje uporabljen Priročnik za 

diagnosticiranje duševnih motenj DSM-IV Ameriške zveze za psihiatrijo. 

Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov MKB-10 (1995) 

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 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 katerokoli dokončal, skupaj z 

dezorganizirano, slabo usmerjeno in pretirano aktivnostjo. Pridružena so lahko še druga 

odstopanja. Otroci s hiperkinetično motnjo so pogosto brezobzirni in impulzivni, nagibajo se k 

nezgodam in se pogosto znajdejo v disciplinskih konfliktih zaradi nepremišljenih kršitev pravil, ne 

pa zaradi namernega kljubovanja. Njihovi odnosi z odraslimi so pogosto brez socialnih zavor, 

manjka jim običajne previdnosti in zadržanosti. Med drugimi otroki niso priljubljeni in lahko 

postanejo izolirani. Prisotna je splošna prizadetost kognitivnih funkcij in pogostejši specifični 

zaostanki v motoričnem in govornem razvoju. Sekundarni znaki vključujejo disocialno vedenje in 

nizko samospoštovanje (MKB-10, 1995, str. 378). 

Hiperkinetična motnja po MKB-10 (prav tam, str. 378–379) vključuje štiri podskupine težav:  

 motnjo aktivnosti in pozornosti,  

 hiperkinetično motnjo vedenja (hiperkinetična motnja, povezana z vedenjsko motnjo),  

 druge vrste hiperkinetične motnje in  

 neopredeljeno obliko hiperkinetične motnje.  

 

V Diagnostičnem in statističnem priročniku duševnih motenj (Diagnostic and statistical manual 

of mental disorders: DSM-IV), klasifikaciji Ameriške psihiatrične zveze so težave s pomanjkljivo 

pozornostjo in hiperaktivnostjo poimenovane s krovnim pojmom motnja pomanjkljive 

pozornosti in hiperaktivnosti (Attention Deficit Hyperactivity Disorder – ADHD) (APA, 1994, str. 

78).  
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Kriteriji za postavitev diagnoze ADHD, ki so določeni v obliki znakov vedenja, opredeljujejo dve 

glavni podskupini težav: pomanjkljivo pozornost ter hiperaktivnosti in impulzivnosti (prav tam, 

str. 83–84). Posamezen diagnostični kriterij lahko pri posamezniku potrdimo, kadar se 

opazovano, ciljno vedenje pojavlja značilno bolj pogosto in/ali intenzivno kot pri vrstnikih iste 

mentalne starosti. 

Da bi pri otroku potrdili prisotnost težav s pozornostjo oz. pomanjkljivo pozornost, mora biti 

prisotnih vsaj šest od spodaj navedenih devetih kriterijev oz. znakov (simptomov), ki morajo 

trajati vsaj šest mesecev:  

1. težave pri osredotočanju na detajle, pogoste napake pri šolskem delu in drugih 

aktivnostih zaradi nepazljivosti, 

2. težave pri vztrajanju in vzdrževanju pozornosti pri nalogah ali igri, 

3. pogosto se zdi, kot da otrok ne sliši, kaj mu govorimo, 

4. težave pri sledenju navodilom in dokončanju šolskih nalog, drobnih opravil ali drugih 

zadolžitev (vendar ne zaradi nerazumevanja ali opozicionalnega vedenja), 

5. težave pri načrtovanju in organiziranju dejavnosti, 

6. izogibanje zadolžitvam in težave pri izvajanju nalog, ki zahtevajo določen mentalni 

napor (šolske naloge, domače naloge), 

7. izgubljanje stvari, šolskih potrebščin, 

8. otroka pogosto zmotijo nebistveni zunanji dražljaji in 

9. pozabljivost v vsakodnevnih aktivnostih. 

Za potrditev težav s hiperaktivnostjo in impulzivnostjo pa mora biti pri otroku prisotnih vsaj šest 

v nadaljevanju predstavljenih kriterijev (znakov oz. simptomov), ki trajajo vsaj šest mesecev:  

I. Hiperaktivnost 

1.  Pogosto nemirni gibi rok in nog, »zviranje« na stolu, 

2. težko sedi mirno, kadar se to zahteva, 

3.  pogosto bega, teka naokoli, ko to ni primerno (v adolescenci lahko omejeno na 

subjektivne občutke nemirnosti),  

4.  težko se tiho, umirjeno igra oz. vključuje v sproščujoče aktivnosti,  

5.  vedno je v gibanju, deluje kot »perpetum mobile« in 

6.  pogosto prekomerno govori. 

II. Impulzivnost 

1.  Pogosto odgovori na vprašanje, še preden je to v celoti izgovorjeno, 

2. težko počaka, da pride na vrsto v skupini, pri igri in 

3.  pogosto moti ali nadleguje druge; npr. plane in prekine pogovor ali igro drugih otrok. 
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Glede na prisotnost znakov, DSM-IV klasifikacija opredeljuje tri podskupine težav (APA, 1994, str. 

80):  

 predvsem izražena pomanjkljiva pozornost,  

 predvsem izražena hiperaktivnost in impulzivnost ter  

 kombinirana oblika (izraženi tako znaki pomanjkljive pozornosti kot znaki 

hiperaktivnosti/impulzivnosti). 

Poleg prisotnosti kriterijev (znakov) pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti /impulzivnosti v 

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

posamezniku pojavljati 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 pozneje 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 mnogo bolj intenzivni in pogosti, kot je običajno za otrokovo 

mentalno starost in drugo razvojno motnjo (APA, 1994, str. 78, 84–85, v Pulec, 1998). 

Med podskupinama težav s pozornostjo in hiperaktivnostjo/impulzivnostjo, ki ju omogoča 

klasifikacija DSM-IV (prevladujoče težave pozornosti ter prevladujoče težave nemirnosti in 

impulzivnosti), obstajajo nekatere pomembne razlike, iz katerih je razvidno, da je treba posebno 

pozornost posvetiti odkrivanju in prepoznavanju ter obravnavi učencev s prevladujočimi 

težavami pozornosti brez hiperaktivnosti. 

Tabela 1: Nekatere ključne razlike med podskupinama prevladujočih motenj pozornosti ter 

prevladujoče hiperaktivnosti in impulzivnosti. 

 Pomanjkljiva pozornost Hiperaktivnost/impulzivnost 

Vtis ob otroku Počasni, zasanjani, delujejo 

zdolgočaseni in leni. 

Zelo nemirni, neorganizirani, se ne 

odzivajo na pobude. 

Prevladujoče težave Šibka koncentracija, nevztrajnost, 

slaba organizacija, pozabljivost.  

Impulzivnost, nemirnost, glasnost. 

Kognitivno procesiranje 

informacij 

Upočasnjen kognitivni tempo in 

počasno procesiranje informacij. 

Hitro, manj učinkovito procesiranje 

informacij. 

Pri obeh podskupinah Slabše delovno pomnjenje 

Pozornost Učenci so bolj počasni, pozabljivi, 

dremavi, apatični, nagnjeni k 

sanjarjenju. 

Učenci so neorganizirani, ne zmorejo 

dokončati zadolžitve, imajo  potrebo po 

večjem nadzoru. 
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Impulzivnost Praviloma ni prisotna. Zelo impulzivni na vseh področjih 

delovanja. 

Nemir Manj opazen ( so notranje nemirni, 

begajo bolj v mislih kot v dejanjih). 

Zelo nemirni, stalno v gibanju (drobni gibi 

rok, nog ali gibi celega telesa). 

Razpoloženje Prevladuje slabo razpoloženje, bolj 

zlovoljnost, zaprtost vase. 

Težave v obvladovanju čustev, afekti, 

razdražljivost, vzkipljivost. 

Učna  učinkovitost Slabši rezultati predvsem zaradi 

težav z osredotočanjem in 

vzdrževanjem pozornosti. Pri 

reševanju naredijo veliko napak. 

Pogosto prisotne specifične učne 

težave. 

Slabši rezultati predvsem zaradi  

impulzivnosti, slabše inhibicije in težav z 

organiziranjem. 

Prevladujejo splošne učne težave. 

Medosebni  odnosi Se bolj umikajo socialnim situacijam. 

Vrstniki jih pogosto spregledajo. 
Vrstniki jih pogosto odkrito zavračajo. 

Družinska  anamneza V družini je več internaliziranih motenj 

(zlasti anksiozne motnje, depresija) in 

učnih težav.  

V družini je več eksternaliziranih motenj 

(antisocialne oblike vedenja, agresivnost, 

vedenjske težave). 

Starost, ko se težave 

prepoznajo  
Osnovna ali srednja šola. Praviloma že v predšolskem obdobju. 

Razmerje po spolu Pogostejše pri deklicah. Enako po spolu. 

Sopojavljajoče  težave Pridružujejo se predvsem  

internalizirane oblike težav: 

depresivnost, anksioznost ter 

specifične učne težave.  

Pogosteje se pridružujejo vedenjske 

motnje: opozicionalno vedenje, 

agresivnost. 

Razvojni izid Impulzivnost in hiperaktivnost sta močnejša napovedovalca negativnega razvoja 

v adolescenci kot nepozornost sama po sebi. 

Razvojni izid je odvisen od spleta številnih preddispozicijskih, ogrožajočih in 

varovalnih dejavnikov, kot so intelektualne sposobnosti, samopodoba, družinska 

situacija, učna uspešnost, socialne spretnosti ipd. 

(Povzeto in prirejeno po Barkley, 1998; APA, 1994; Hinshaw, 1994; Pulec, 1998; Potočnik 

Dajčman, 2006 v Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011, str. 172–173) 

Med obema predstavljenima diagnostičnima klasifikacijama (ICD-10 in DSM-IV) obstajajo 

podobnosti in nekatere razlike, vendar načeloma velja, da se oba izraza, tako motnje pozornosti 

in hiperaktivnost oz. ADHD kot hiperkinetična motnja, uporabljata za poimenovanje težav s 

pozornostjo, impulzivnostjo in nemirnostjo. 

Mnogi strokovnjaki opozarjajo na nekatere pomanjkljivosti v trenutno veljavnih definicijah 

motenj pozornosti in hiperaktivnosti (npr. poudarjanje vedenjske slike težav in zanemarjanje 

kognitivnih osnov, neprilagojenost diagnostičnih kriterijev glede na starost in spol ipd.) (Wright, 
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2002). Posodobljene uradne definicije in diagnostične smernice naj bi bile objavljene v letih 2013 

in 2015 v novejših izdajah DSM-V in ICD-11. Obe izdaji naj bi vključevali mednarodno usklajene 

termine in definicije, ki naj bi odražali trenutno raziskovalno védenje o motnjah pozornosti in 

hiperaktivnosti. 

 

2.1.3 Narava težav pomanjkljive pozornosti, impulzivnosti  in nemirnosti  

 

Skupina težav s pozornostjo, impulzivnostjo in nemirnostjo je zelo heterogena. Težave se pri 

posameznikih kažejo na različne načine, v različnem obsegu in kombinacijah ter z različno 

intenzivnostjo. Čeprav govorimo o skupnih ključnih značilnostih motnje, kar je tudi pogoj za 

veljavnost obstoja diagnostične kategorije, je pojavna slika težav oz. funkcioniranja pri vsakem 

posamezniku specifična. Ta specifičnost je pogojena tudi z osebnostnimi značilnostmi 

posameznika in njegovimi individualnimi močnimi področji (Rotvejn Pajič in Pulec Lah, str.163). 

Za ustrezno razumevanje funkcioniranja posameznika z ADHD je potrebno razumeti, da je 

izražanje težav pri posamezniku razvojno, okoljsko in interaktivno pogojeno ter 

večdimenzionalno.  

 Razvojna in okoljska pogojenost  

Znaki težav se spreminjajo z zorenjem posameznika in se v različnih razvojnih obdobjih kažejo 

različno. Variabilnost je povezana tudi z značilnostmi in zahtevnostjo okolja oz. nalog glede 

vzdrževanja samokontrole (Taylor in Sonuga-Barke, 2008, v U.S. Department of Education, 2008). 

Težave učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo so lahko različno izražene pri različnih 

učnih predmetih, nalogah, pri različnih oblikah dela, v interakcijah z različnimi ljudmi. Prav tako 

pa se intenzivnosti težav lahko spreminja iz dneva v dan oz. tekom dneva. Praviloma učenci lažje 

aktivno sodelujejo v prvih urah pouka (Rotvejn Pajič in Pulec Lah, str.163).  

 Interaktivna pogojenost 

Težave s pozornostjo, nemirnostjo in impulzivnostjo so interaktivno pogojene (Teeter, 1998), kar 

pomeni, da ima posameznik težave predvsem ob soočanju z zahtevami okolja, ki jih ne more 

zadovoljiti zaradi svojih posebnosti v odzivanju in ravnanju (Kos Mikuš, Žerdin in Strojin, 1993). 

Pojmovanje težav je odvisno tudi od pričakovanj oz. toleriranja nivoja aktivnosti in pozornosti v 

določenem okolju. Hiperaktivnost je običajno moteča tako za učitelje kot za starše (Barkley, 

1998; DuPaul in Stoner, 2003; Goldstein in Goldstein, 1990), vendar je od stopnje njihove 

tolerance in načinov soočanja z otrokovo nemirnostjo odvisno, ali bo določeno nemirno vedenje 
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pojmovano kot težava ali ne. Ker težave s pozornostjo niso tako izstopajoče oz. moteče za okolje, 

so pogosto spregledane ali niso pojmovane kot težava, čeprav lahko posameznika pomembno 

ovirajo v njegovem funkcioniranju in so pomemben dejavnik tveganja za učno manj uspešnost 

(Rotvejn Pajič in Pulec Lah, str.163). 

 Večdimenzionalnost 

Težave učencev s pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo se lahko kažejo na vseh 

pomembnih področjih funkcioniranja, učnem in socialnem, tako v šoli kot doma (APA, 1994; 

Barkley, 1998; National Colaborating Centre for Mental Health, 2009). 

Praviloma se težave s pozornostjo in predvsem nemirnostjo izražajo že pred vstopom v šolo, 

čeprav so najpogosteje prepoznane in obravnavane šele v obdobju šolanja. Po definiciji se 

pojavijo pred sedmim letom starosti, skoraj vedno pred petim letom in pogosto pred drugim 

letom starosti (Taylor idr., 2004). Pojavljajo se na kontinuumu od blažjih, manj kompleksnih in 

manj ovirajočih do intenzivnih, kompleksnih ter pomembno ovirajočih glede na različna področja 

posameznikovega funkcioniranja. V določenem obsegu in določenih razvojnih obdobjih so 

posamezni znaki težav s pozornostjo, nemirnostjo in impulzivnostjo del običajnega, razvojno 

sprejemljivega funkcioniranja. Ob intenzivnejšem, pogostejšem ter bolj kompleksnem 

sopojavljanjem več znakov pa je posameznikovo funkcioniranje lahko pomembno ovirano (v 

šolskem okolju učna in socialna učinkovitost) ter posledično pojmovano kot težave ali motnje 

ADHD. Blažje oblike, ki posameznika ne ovirajo v njegovem funkcioniranju, običajno v začetnem 

obdobju šolanja niso prepoznane.  

 

»Motnje pozornosti in hiperaktivnosti so bile tradicionalno pojmovane kot problem s 

pozornostjo, zaradi nezmožnosti možganov, da bi učinkovito filtrirali senzorične dražljaje« 

(Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011, str. 164). Danes ugotavljajo, da to ni temeljni vzrok. V 

nadaljevanju predstavljamo dva teoretična modela bolj kompleksnega pojmovanja težav.  

 

2.1.3.1  Izbrani teoretični modeli pojasnjevanja narave težav 

Čeprav se v diagnostičnih klasifikacijah kot diagnostične kriterije še vedno izpostavlja vedenjske 

znake in se osnovne značilnosti motenj pozornosti in hiperaktivnosti predstavljajo z vedenjskega 

vidika, številne ugotovitve o kognitivnih, učnih in socialnih težavah posameznikov z ADHD ter 

velika spremenljivost težav v različnih socialnih situacijah, nakazujejo potrebo po definiciji, ki bi 

upoštevala tudi kognitivno naravo ter interaktivno pogojenost težav. 
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Strokovnjaki so za razlago motenj pozornosti in hiperaktivnosti oblikovali različne teoretične 

modele, s katerimi pojasnjujejo dinamično povezanost različnih znakov in kliničnih značilnosti 

motnje. Poleg kognitivno interakcijskega modela (Douglas, 1983 v Teeter, 1998) sta bolj znana 

inhibicijski model vedenja (Barkley, 1998; 2005) in transakcijski, nevrorazvojni model (Teeter in 

Semrud-Clikeman, 1995; 1997 v Teeter, 1998). 

 

 Hibridni model sistema inhibicije vedenja  

Razlago hiperkinetičnega in impulzivnega vedenja, ki povezuje šibkost izvršilnih funkcij s 

primanjkljaji v sistemu inhibicije vedenja, predstavlja Barkleyjev hibridni model (Barkley, 2005), 

ki pojasnjuje, da je vzrok hiperkinetične motnje v slabo razvitem »inhibicijskem sistemu 

vedenja«, ki onemogoča učinkovito samoregulacijo vedenja. Inhibicijski sistem vedenja je 

namreč ključni kontrolni mehanizem vedenja, odvisen od zorenja struktur v frontalnem delu 

možganske skorje (Potočnik Dajčman, 2006, v Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011, str. 164). 

Barkleyjev model želi pojasniti, kako osnovne težave inhibicije vplivajo na pojavljanje pogostih 

sekundarnih in drugih težav, ki so značilne za posameznike z ADHD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Barkleyjev hibridni model povezanosti deficitov inhibicije vedenja in izvršilnih funkcij pri 

ADHD (Barkley, 2005, str. 237)   

Sistem inhibicije vedenja 

Šibek delovni spomin 
(neverbalni) 

Težave pri ohranjaju 
dogodkov v mislih 

Pomanjkljivo razmišljanje o 
prihajajočih dogodkih 

Pomanjkljivo razmišljanje o 
preteklih dogodkih 

Omejeno samozavedanje 
Slabši občutek za čas 
Ipd. 

 

Počasnejši razvoj 
notranjega govora 

(omejen verbalni delovni 
spomin) 

Manj učinkovito samo-
spraševanje, reševanje 
problemov 

Pomanjkljivo uravnavanje 
vedenja s pravili 
(samousmerjanje) 

Manj učinkovito osvajanje in 
posploševanje pravil 

Ipd. 

Nezrelo samo-
uravnavanje čustev, 

motivacije, vzburjenja 

Omejeno samouravnavanje 
čustev, motivacije 

Manj objektivno/socialno 
uvidevno govorjenje 

Slabo samouravnavanje 
vzburjenja z namenom 
usmerjanja ravnanja k cilju 

Ipd. 

Šibka rekonstitucija 

(omejena analiza in sinteza 
vedenja) 

Manjša verbalna in 
vedenjska fluentnost 

Pomanjkljiva zmožnost 
oblikovanja pravil 

Manj ciljno usmerjene 
vedenjske kreativnosti in 
raznolikosti 

Nezrela sintaksa vedenja 
Ipd. 

Manjša motorična kontrola/tekočnost/sintaksa 

Neinhibiranje za nalogo nepomembnih odzivov 
Pomanjkljivo izvajanje k cilju usmerjenih dejanj 
Omejena kompleksnost in raznolikost motoričnih odzivov 
Vedenjska nefleksibilnost 
Manj pogosto vračanje k izvedbi naloge po vmesni prekinitvi (npr. 

ob motečem dražljaju) 
Slaba kontrola vedenja z notranjimi reprezentacijami informacij 
Ipd. 
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Razvojni zaostanek zmožnosti inhibicije (zmožnosti zaustaviti impulzivni odgovor in reakcijo 

glede na odzive okolja) ovira delovanje osnovnih izvršilnih funkcij, ki so odvisne od te inhibicije in 

lahko učinkovito delujejo le, če je posameznik zmožen zadržati impulzivni odgovor. Šibkosti v 

inhibiciji torej vodijo do šibkosti v ključnih procesih izvršilnih funkcijah, npr. delovnem spominu, 

samouravnavanju čustev, vzburjenja in motivacije, učinkoviti uporabi notranjega govora in 

rekostituciji (zmožnosti ocene nekega problema na podlagi predhodnih izkušenj), kar posledično 

vpliva na šibkejši nadzor izvedbe motorične aktivnosti (nadzor, tekočnost, sintakso). Interakcijsko 

delovanje omenjenih štirih procesov izvršilnih funkcij posamezniku omogoča napovedovanje in 

nadziranje dogodkov v njegovem okolju, učenje iz izkušenj ter načrtovanje želenih izidov 

lastnega delovanja (Barkley, 2005). Vpliv nezrele inhibicije in šibkosti izvršilnih funkcij pri učencih 

z ADHD se kaže v njihovih značilnih težavah, kot so »šibek nadzor vedenja s pomočjo notranjega 

predelovanja informacij, manj uspešna inhibicija nepomembnih odzivov, težave v izvajanju k cilju 

usmerjenega vedenja, težave v vztrajanju, neobčutljivost na kasnejšo povratno informacijo, 

nefleksibilnost vedenja, težave v zaustavljanju odzivov, ki niso smiselni, nadzorovani, ipd.« (Pulec 

Lah in Rotvejn Pajič, 2011, str. 165). 

Pri učencih z ADHD je zato njihovo vedenje bolj povezano s trenutnimi okoliščinami kot pa z 

notranjo reprezentacijo informacij (Nigg, 2006). Zanje so pomembnejše direktne posledice in 

trenutne okoliščine (notranji interes, zanimivost, novost situacije, utrujenost otroka, takojšnja 

posledica). Daljnoročna posledica (nagrada ali kazen) je v določenem trenutku zanje preveč 

oddaljena, da bi lahko vplivala na njihovo odločitev v trenutni situaciji (Frick in Kimonis, 2005). 

Odvisnost od trenutnih okoliščin jim tudi otežuje razmislek med dražljajem in odzivom (npr. 

ustrezno oceniti situacijo, predvideti možne odzive in izide, priklicati v spomin dogovor, obljubo) 

(Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011, str. 165).  

Predstavljeni Barkleyjev hibridni model (slika 1) torej ADHD pojmuje kot »razvojno motnjo 

inhibicije vedenja, ki ovira razvoj učinkovitega samousmerjanja (izvršilnega funkcioniranja), in ne 

kot motnjo pozornosti, kar nakazuje samo poimenovanje motnje« (Barkley, 2005, str. 46). 

Barkleyjev model torej praviloma pojasnjuje podtip motnje ADHD s prevladujočo 

hiperaktivnostjo in impulzivnostjo, in ne podtip s prevladujočimi težavami pozornosti. 

 Transakcijski, nevrorazvojni model 

Kognitivno naravo ter interaktivno pogojenost težav ADHD poudarja in v največji meri vključuje 

transakcijski, nevrorazvojni model avtoric Teeter in Semrud-Clikeman (1995, v Teeter, 1998) 

(slika 2), ki predpostavlja, da na razvoj in zorenje centralnega živčnega sistema vplivajo različni 

dejavniki: genetski dejavniki, temperament posameznika ter prenatalni in postanalni okoljski 

dejavniki. Dvosmerni odnos med kortikalnimi in subkortikalnimi predeli možganov (nevronske 
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mreže, ki vplivajo na uravnavanje pozornosti, inhibicije in motorične aktivnosti) vpliva na 

kognitivne – intelektualne, zaznavne, motorične kapacitete ter kapacitete pomnjenja in 

pozornosti posameznika. Na izražanje značilnosti in splošno prilagodljivost posameznika z ADHD 

nadalje vpliva tudi okolje, vključno z domačim, socialnim in šolskim oz. delovnim okoljem. 

Transakcijski, nevrorazvojni model naj bi predstavljal paradigmo za razumevanje kompleksne 

interakcije med razvojem in funkcioniranjem možganov ter kognitivnim, vedenjskim in 

psihosocialnim izražanjem motnje, na katero vplivajo tudi kontekstualni dejavniki (npr. šolsko ali 

delovno okolje ali stres v družini). 

Slika 2: Transakcijski, nevrorazvojni model ADHD (Teeter in Semrud-Clikeman, 1995, v Teeter, 

1998, str. 40) 

 

2.1.4 Pridružene in sopojavljajoče težave  

 

Osnovnim težavam s pozornostjo in hiperaktivnostjo se pogosto pridružijo in/ali se ob njih 

sočasno pojavijo tudi nekatere druge motnje ali težave, predvsem na področju učenja, socialnih 

odnosov ter vedenja  in čustvovanja (Barkely, 1998; Teeter, 1998). 

Podatki o sopojavljajočih težavah oz. motnjah se razlikujejo glede na izbrani vzorec, predvsem 

glede na to, ali je vzorec klinični ali epidemiološki, ter v kliničnih vzorcih tudi glede na to, ali je 

pediatrični ali psihiatrični (Cantwell, 1996). 

Okoljski dejavniki 
Prenatalne/postnatalne okvare ali 

strupi 
Zapleti ob rojstvu 

Biogenetski dejavniki 
Kromosomske nepravilnosti 
Temperament 

Trenutne okoliščine in razvojna anamneza 

Razvoj in zorenje centralnega živčnega sistema 

Subkortikalne strukture 

Senzorično pregledovanje 
Avtomatični refleksi 
Modulacija pozornosti 
Ipd. 

Kortikalne strukture 

Izvršilno funkcioniranje 
Inhibicija /neinhibcija refleksov 
Iniciacija in uravnavanje motorične 

kontrole 
Usmerjanje pozornosti 
Koordinacija infomacij 

Ipd. 

Intelektualne sposobnosti, kognitivne zmožnosti, kapaciteta pozornosti in spomina 

Verbalne sposobnosti 
Neverbalne sposobnosti 

Sklepanje in posploševanje 
Verbalna tekočnost 

Vedenjske, psihosocialne in učne pojavne oblike 

Težave v družini 
Partnerski konflikti 
Konflikti med sorojenci 
Neubogljivost 

Učne težave 

Počasnejše osvajanje znanj, 
spretnosti in veščin 

Šolski neuspeh 
Sopojavljajoče specifične učne 

težave 

Vedenjske in psihosocialne težave 

Vrstniško odklanjanje 
Nizka samopodoba 
Sopojavljajoče težave: depresija, 

opozicionalno vedenje, motnje vedenja  

Dvosmerni mehanizmi 



Pulec Lah (2013). Dejavniki učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo. 

 

15 

 

Podatki o sopojavljajočih težavah se večinoma nanašajo na kombinirani tip ADHD motnje. V 

vzorcu celotne populacije otrok z ADHD ima 44 odstotkov otrok vsaj še eno motnjo in 43 

odstotkov vsaj dve ali več dodatnih motenj (Szatmari, Offord in Boyle, 1989). V klinični populaciji 

otrok z ADHD pa je delež sopojavljajočih težav še večji. Vsaj eno dodatno motnjo naj bi imelo 87 

odstotkov otrok diagnosticiranih z ADHD in 67 odstotkov dve ali več dodatnih motenj (Kadesio in 

Gillberg, 2001). 

Ob osnovnih težavah s pozornostjo in hiperaktivnostjo se kot posledica pogosto sekundarno 

pojavijo, pridružijo še težave na področju učenja, medosebnih odnosov, vedenja in čustvovanja. 

V primerjavi z učenci, ki nimajo motenj pozornosti in hiperaktivnosti, imajo učenci z ADHD na 

splošno tudi več znakov anksioznosti, depresivnosti ter slabše samospoštovanje (Graham, Turk in 

Verhurst, 1999; Remschmidt, 2001, v Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011, str. 166). 

Pri velikem deležu učencev, ki izpolnjujejo kriterije za potrditev motnje pozornosti in 

hiperaktivnosti, se lahko ob težavah s pozornostjo in hiperaktivnostjo sočasno pojavljajo tudi 

druge motnje. Najpogostejši sopojavljajoči (komorbidni) motnji sta motnje vedenja oz. 

opozicionalno kljubovalna motnja vedenja ter specifične učne težave (Jensen, Martin in Cantwell, 

1997).  

 ADHD in učne težave 

Učenci z ADHD so pogosto manj uspešni na različnih področjih funkcioniranja. Kljub dejstvu, da 

imajo učenci z ADHD intelektualne sposobnosti v enakem razponu kot njihovi vrstniki brez težav, 

je v šolskem obdobju pri učencih z ADHD mnogo pogosteje prisotna učna neuspešnost. Na učno 

manjuspešnost lahko poleg osnovnih znakov ADHD vplivajo tudi zaostanki na različnih področjih, 

na primer v jezikovnem razvoju, ekspresivnem jeziku, senzomotorični koordinaciji, grafomotoriki 

in bralnih veščinah (Taylor idr., 2004). Pri 10 do 25 odstotkih otrok z ADHD pa otrokovo učno 

učinkovitost zmanjšujejo tudi pridružene specifične učne težave (Barkley, 1986; DuPaul in 

Stoner, 2003).  

 ADHD in motnje vedenja 

Poleg učnih težav imajo učenci z ADHD zaradi primarne hiperaktivnosti in impulzivnosti, 

sekundarnih težav na področju vedenja ali sopojavljajočih vedenjskih težav pogosto tudi težave v 

medosebnih stikih z vrstniki in v odnosu do avtoritete (Barkley, 1998; DuPaul in Stoner, 2003). 

Hiperaktivni učenci pogosto, kot odgovor na doživete strese, razvijejo uporniški ali odklonilni 

vzorec vedenja, zato je njihovo vedenje pogosto označeno kot opozicionalno ali celo agresivno. 

Ocene o dejanskem sopojavljanju različnih motenj vedenja in ADHD motnje se gibljejo od 30 do 

50 odstotkov populaciji otrok in mladostnikov (Pliszka, 2009). V vzorcu otrok z ADHD v MTA 
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študiji (MTA, 1999) je 46 odstotkov izkazovalo klinično pomembne znake agresivnosti, ki so ostali 

izraziti tudi po začetku medikamentozne obravnave (Jensen idr., 2007, v Pliszka, 2009).  

 ADHD in motnje čustvovanja 

Pogoste sekundarne ali sopojavljajoče težave učencev z ADHD so tudi težave na čustvenem 

področju oz. čustvene motnje. Klinične in epidemiološke študije so pokazale znatno prekrivanje 

med ADHD motnjo in depresijo, vendar so ocene o stopnji sopojavljanja zelo raznolike. Do ene 

tretjine otrok z ADHD naj bi dosegalo tudi kriterije za depresijo, 20 do 50 odstotkov otrok z 

depresijo pa naj bi imelo tudi ADHD motnjo (Pliszka idr., 1999, v Pliszka, 2009). Depresija naj bi 

se pogosteje pojavljala pri deklicah z ADHD (Biederman idr., 1993). Raziskave kažejo tudi mnogo 

večje povprečje anksioznosti pri učencih z ADHD kot v populaciji učencev brez težav. Ocene 

pogostosti se gibljejo v obsegu od 25 do 50 odstotkov (Costello, Egger in Angold, 2004, v Pliszka, 

2009). Prav tako so pri otrocih z anksioznostjo pogosteje kot v splošni populaciji prisotni znaki 

ADHD (Biederman idr., 1993; Pliszka, 2009). 

Pregled pogostosti drugih težav in motenj pri učencih z ADHD ter pogostost ADHD znakov pri 

drugih motnjah v otroštvu nakazuje izredno kompleksnost možnih vzročno posledičnih odnosov 

različnih težav in motenj ter s tem tudi razumevanja različnih pojavnih oblik vedenja pri učencih z 

ADHD.   

  

2.1.5  Etiološke hipoteze  

 

Motnje pozornosti in hiperaktivnosti imajo heterogeno vzročno ozadje (Biederman, 2011), ki še 

ni povsem pojasnjeno (Taylor idr., 2004). Etiološke osnove vključujejo različne genetske in 

okoljske dejavnike, ki v različni meri in različnih kombinacijah sovplivajo na izkazovanje različnih 

»profilov« motenj pozornosti in hiperaktivnosti (NCCMH, 2009). 

 Nevrobiološki dejavniki 

Rezultati številnih, posebno novejših raziskav nakazujejo nevrofiziološke osnove težav, ki so 

lahko pogojene dedno (vpliv genetskih dejavnikov) ali okoljsko (različni prenatalni, perinatalni in 

postnatalni dejavniki) (Taylor idr., 2004). »Nevrološke posebnosti se kažejo v kemičnem 

neravnotežju centralnega živčnega sistema, pomanjkljivi aktivnosti in strukturalnih razlikah v 

možganskih predelih, ki so odgovorni za vzdrževanje pozornosti, kontrolo motorične aktivnosti in 

impulzivnosti« (National Colaborating Centre for Mental Health, 2009; Nigg, 2006, v Rotvejn 

Pajič in Pulec Lah, 2011, str.164). 
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Znaki ADHD imajo znatno genetsko ozadje. Študije dvojčkov kažejo, da genetski dejavniki 

prispevajo od 65 do 90 odstotkov fenotipske variance ADHD znakov v populaciji (Faraone idr., 

2005, v NCCMH, 2009). Tudi v družinah, kjer je prisotna motnja ADHD, je 3- do 5-krat večja 

verjetnost pojavljanja motnje med sorodniki prvega reda (Faraone in Biederman, 1994, v 

Barkley, 1998). Trenutno še niso odkrili izoliranega gena, ki bi imel velik vpliv na ADHD. S 

pojavljanjem ADHD je povezanih več DNA variacij, ki vsaka zase le v manjši meri povečajo 

tveganje za ADHD (Taylor idr., 2004).  

Povečano tveganje za pojavljanje ADHD simptomov je tudi pri nekaterih drugih boleznih in 

genetskih stanjih, kot so epilepsija, nevrofibromatoza tipa 1 ter Angelmanov, Prader-Willi, Smith 

Magenis in nekaterih drugih sindromih (Hagerman, 1999, v NCCMH, 2009). 

 

 Okoljski dejavniki 

Tudi različni okoljski dejavniki tveganja praviloma ne delujejo izolirano, ampak v medsebojni 

interakciji. Na pojavljanje motenj pozornosti in hiperaktivnosti vplivajo dejavniki, ki škodljivo 

vplivajo na razvoj možganov v času pred, med in po rojstvu, med njimi na primer materino 

kajenje, uživanje alkohola in drugih drog v nosečnosti, nizka porodna teža, obporodna dihalna 

stiska, zgodnje poškodbe glave oz. možganov, zastrupitev s svincem in pomanjkanje cinka 

(Barkley, 1998; NCCMH, 2009; Taylor idr., 2004). 

Veliko pozornosti, predvsem laične javnosti, se posveča učinkom različnih dietetičnih dejavnikov 

(sladkorja, prehranskih dodatkov, barvil ipd.) na pojavljanje znakov ADHD. Vpliv različnih diet na 

zmanjšanje znakov ADHD ni široko znanstveno potrjen.  

»Psihodinamične teorije, ki so vzroke iskale v dejavnikih okolja (npr. vzgojnem ravnanju staršev 

in učiteljev), niso široko sprejete in nimajo trdnih empiričnih osnov. Seveda pa okolje (starši, 

drugi pomembni odrasli in vrstniki) s svojim razumevanjem, prepričanji in ravnanjem v veliki meri 

lahko spodbuja ali blaži izražanje vedenjskih posebnosti posameznika z motnjami pozornosti in 

hiperaktivnostjo« (Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011, str. 164) ter tako predstavlja varovalni 

dejavnik ali dejavnik tveganja.  

 

2.1.6 Pogostost v šolski populaciji 

 

Različne ocene o pogostosti ADHD so vsaj delno posledica uporabe različne metodologije pri 

izbiri vzorca oz. populacije, v kateri se ocenjuje prisotnost ADHD znakov ter posledično sestave 
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vzorca (starost, spol ipd.) in različnih kriterijev za definiranje ADHD (npr. DSM kriteriji ali kritične 

vrednosti različnih ocenjevalnih lestvic). 

V metaanalitični študiji pogostosti ADHD motnje v različnih delih sveta so avtorji Polanczyk in 

sodelavci (2007) poročali o povprečnem deležu 5,5 odstotka v populaciji otrok in 3,4 do 4,4 

odstotka v epidemiološki študiji Kesslerja in sodelavcev (2006), ki je vključevala tudi odrasle. 

Na splošno velja, da je ADHD motnja prisotna pri 3 do 5 (7) odstotkih otrok v šolskem obdobju 

(APA, 1994; Barkley, 1998; National Colaborating Centre for Mental Health, 2009, v Rotvejn Pajič 

in Pulec Lah, 2011, str. 166). Podatki epidemioloških študij kažejo, da naj bi 5 učencev med 

stotimi imelo diagnozo ADHD, kar pomeni, da je velika verjetnost, da je v vsakem razredu vsaj en 

učenec s težavami pozornosti, nemirnosti in impulzivnosti (Barkley, 1998). 

Poročila o pogostosti hiperkinetične motnje, ki predstavlja nekoliko ožjo definicijo motenj 

pozornosti in hiperaktivnosti v evropskem prostoru, so razumljivo nekoliko nižja od pogostosti 

ADHD motnje. Različne študije so izpostavile mejo 1,5 odstotka v populaciji osnovnošolskih otrok 

(Swanson, Sergeant, Taylor, Sonuga-Barke, Jensen in Cantwell, 1998, v Taylor idr., 2004). 

Med otroki z ADHD naj bi bili tako v splošni kot klinični populaciji pogosteje diagnosticirani dečki 

kot deklice (Biederman idr., 1993), pri katerih se motnja pojavlja od 2- do 6-krat pogosteje (APA, 

1994; Gershon, 2002; NCCMH, 2009). »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 pozneje, zaradi pridruženih čustvenih ali psihosomatskih 

težav« (Carducci, 2009, v Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011, str. 166). 

Med dečki je manj diagnosticiranih posameznikov s prevladujočim nepozornim tipom težav, med 

deklicami pa manj diagnosticiranih s prevladujočo hiperaktivnostjo in impulzivnostjo (Gershon, 

2002). 

V Sloveniji še ni bila izvedena obsežnejša epidemiološka študija o pogostosti motenj pozornosti 

in hiperaktivnosti. V raziskavi avtorice Pulec (1998) je bilo ob uporabi prirejene Connersove 

lestvice za odkrivanje otrok z ADHD za učitelje (CTRS-R) in ob upoštevanju kriterija, da rezultat 

1,5 standardnega odklona nad povprečjem na podlestvici ADHD indeks nakazuje prisotnost 

težav, ugotovljeno, da je v populaciji od 7,6 do 8,9 letnikov pri 9,2 odstotka učencev nakazana 

prisotnost težav s pozornostjo in hiperaktivnostjo. Ob upoštevanju, da je ADHD indeks le eden 

izmed pripomočkov za ugotavljanje prisotnosti težav pri posamezniku in da je za potrditev 

diagnoze potrebno pridobiti informacije iz različnih virov, je dejanski odstotek zagotovo nižji. 
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2.1.7 Razvojni potek 

 

Večina posameznikov s težavami pozornosti, nemirnosti in impulzivnosti, se s posebnostmi v 

svojem funkcioniranju sooča vse življenje. Približno 71 odstotkov posameznikov ne prerase 

znakov ADHD v obdobju adolescence (Barkley, Fischer, Edelbrock in Smallish, 1990, v Barkley, 

1998). Približno 15 odstotkov posameznikov, ki so bili v otroštvu diagnosticirani kot posamezniki 

z ADHD, v starosti 25 let še vedno dosega vse kriterije za diagnozo ADHD (NCCMH, 2009), v 

odraslosti pa je pri okoli 66 odstotkih še vedno prisoten vsaj eden glavnih ovirajočih znakov 

ADHD iz otroštva (Weiss in Hechtman, 1993, v Teeter, 1998). 

Cantwell (1996, str. 982, v Pulec, 1998, str. 43) 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 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, delinkventnost), zaradi 

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

možnostjo aktivnega, uspešnega vključevanja v družbo. 

Longitudinalne študije prisotnosti ADHD znakov potrjujejo, da motnje pomanjkljive pozornosti, 

hiperaktivnosti in impulzivnosti predstavljajo izrazit dejavnik tveganja za posameznikov razvoj oz. 

pojavljanje številnih oviranosti v posameznikovem razvoju (Taylor idr. 2004). 

 

2.1.8  Temeljni principi prepoznavanja in diagnostičnega ocenjevanja 

 

»Vedenja, ki nakazujejo motnje pozornosti in hiperaktivnosti, so eden najpogostejših razlogov za 

napotitev učencev v postopke poglobljenega diagnostičnega ocenjevanja« (Barkley, 1998, v 

Rovejn Pajič in Pulec Lah, 2011, str. 162).  

»V prvih razredih je najbolj izstopajoče vedenje nemirnost in impulzivnost, zato so pogosteje 

prepoznani učenci, pri katerih prevladuje ta tip težav. Učenci, pri katerih prevladujejo težave s 

pozornostjo, pa so pogosto napačno razumljeni kot manj motivirani ali tudi manj sposobni. 
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Starejši učenci imajo poleg osnovnih težav s pozornostjo in nemirnostjo tudi že obsežno 

zgodovino negativnih izkušenj, ki negativno vplivajo na vedenje in dosežke. V procesu 

ocenjevanja starejših učencev je zato potrebno proučiti tudi šolsko zgodovino, izkušnje od 

všolanja naprej ter dokumentacijo o napredovanju težav« (Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011, str. 

176).  

Značilnost diagnostičnega ocenjevanja ADHD je, za razliko od večine drugih težav v otroštvu, ta, 

da odločujoči kriterij ni prisotnost ali odsotnost določenih znakov, ampak intenzivnost, 

pogostost, trajanje in večplastnost težav v določenem razvojnem obdobju (Ross in Ross, 1982, 

str. 53 v Pulec, 1998, str. 46). 

Čeprav so motnje pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti nevrobiološko pogojene, za 

diagnostično ocenjevanje ni nobenega biološkega ali psihološkega testa, s katerim bi enoznačno 

lahko potrdili ali zanikali prisotnost težav s pozornostjo, nemirnostjo in/ali impulzivnostjo. V 

procesu diagnostičnega ocenjevanja ocenjujemo težave in prednosti na vseh pomembnih 

področjih funkcioniranja ter v različnih situacijah in kontekstih. Pomembno je, da pridobivamo 

informacije iz različnih virov in na različne načine (NCCMH, 2009, v Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 

2011, str. 174). Informacije naj bi podali vsi ključni subjekti v življenju posameznika z ADHD, 

predvsem starši, učitelji, drugi strokovni delavci, in seveda sam učenec. Za pridobivanje 

informacij o posameznikovem funkcioniranju uporabljamo različne formalne in neformalne 

postopke diagnostičnega ocenjevanja, najpogosteje intervju, različne ocenjevalne lestvice, 

opazovalne sheme, psihološko-pedagoške preizkuse kognitivnega in učnega funkcioniranja ter 

tudi različne elemente medicinskega diagnostičnega ocenjevanja. 

Zaradi kompleksnosti ter razvojne in situacijske variabilnosti težav mora biti prepoznavanje in 

celovito diagnostično ocenjevanje procesno in multidisciplinarno naravnano.  

»Osnovni cilj diagnostičnega ocenjevanja bi moral biti načrtovanje celostne in individualizirane 

(učinkovite) pomoči in podpore učencu z motnjami pozornosti in hiperaktivnosti ter po potrebi 

ključnim osebam, ki so v odnosu z učencem (staršem, učitelju, sošolcem)« (Rotvejn Pajič in Pulec 

Lah, str. 175).  

V ta namen moramo oceniti vedenje, ki ga bomo obravnavali: težave s pozornostjo, nemirnostjo, 

impulzivnostjo, odnose z vrstniki in učno učinkovitost (Pelham, Gregory in Massetti, 2005), ter 

dejavnike, ki bi jih bilo morda potrebno prilagoditi: npr. učno okolje (Teeter, 1998). Poleg težav 

in oviranosti moramo pri učencu oceniti tudi prilagoditvene spretnosti in močna področja 

(Magajna, 2011; Rotvejn Pajič in Pulec Lah, str. 175).  

Z vsemi pristopi ocenjevanja bi morali sistematično ocenjevati vpliv določenega vedenja na 

funkcioniranje učenca ter kontekst (okoliščine, predhodnike, sprožilce in posledice), v katerem se 
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vedenje pojavlja. Poleg prepoznavanja in določanja pomembnih ciljev obravnave na področjih 

manj učinkovitega funkcioniranja bi se morali v ocenjevanju usmeriti v funkcionalno oceno 

vedenja (DuPaul in Stoner, 2003; Pelham idr., 2005; Wright, 2002, v Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 

2011, str. 175).  

Pomemben vir informacij v procesu prepoznavanja in ocenjevanja motenj pozornosti in 

hiperaktivnosti je tudi učitelj (Barkley, 1998; DuPaul in Stoner, 2003). 

Učitelji in drugi šolski strokovni delavci imajo številne pomembne informacije o učenčevem 

vedenju v šoli oz. razredu, ki za učenca z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo predstavlja 

zahtevno učno okolje. Učitelj lahko poda številne pomembne informacije o naravi težav in vplivu 

težav na funkcioniranje učenca v šolskem, posebej razrednem okolju. Pri šolskem delu, ki zahteva 

vzdrževanje pozornosti pri učnih, ciljno usmerjenih aktivnostih in ob tem zadrževanje impulzivnih 

ali hiperaktivnih vedenj, razredno okolje pred učenca z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo 

postavlja pogoje, v katerih se v večji meri pojavljajo odstopanja v vedenju in ravnanju, kot bi se 

to pojavljalo v klinični situaciji (DuPaul in Stoner, 2003). Diagnoze ADHD naj ne bi pripisali 

učencu, ki v šolskem okolju ne kaže težav (Ulman idr., 1985, v Wright, 2002, v Rotvejn Pajič in 

Pulec Lah, str. 176). 

 

2.1.9 Obravnava – pristopi in oblike  

 

Čeprav je ADHD ena najbolj raziskovanih motenj v otroštvu, ostaja še mnogo nedorečenega 

glede učinkovitosti posameznih vrst obravnav. Najpogosteje se učinkovitost obravnave vrednoti 

glede na zmanjšanje intenzivnosti in/ali pogostosti osnovne simptomatike. V šolskem okolju pa 

bi moralo biti merilo učinkovitosti izboljšanje otrokovega celostnega šolskega funkcioniranja. 

Učinke obravnav na učno učinkovitost je težko dokazovati (MTA Colaborative Group, 1999), saj je 

povezanost ADHD znakov in učnih dosežkov kompleksna (DuPaul, 2007). 

Posamezni pristopi pomoči so se v času, odkar je fenomen ADHD prepoznan in raziskovan, 

spreminjali v skladu z razumevanjem, pojmovanjem motnje ter predvsem glede na razlago njenih 

vzrokov. Iz bioloških teorij izhajajo pristopi k obravnavi, ki so podobni kot pri dolgotrajnih 

obolenjih (stalno, dolgoročno spremljanje in obravnava, medikamentozna terapija, diete, 

omogočanje dodatnih stimulacij ipd.). Psihosocialne teorije pa so vodile v razvoj različnih 

pristopov, usmerjenih v otroka, starše in šolsko okolje oz. šolske strokovne delavce. Danes je 

splošno sprejeto dejstvo, da zahteva obravnavanje motenj pozornosti in hiperaktivnosti 

večdimenzionalen pristop, ki kombinira psihosocialne in – v bolj izrazitih primerih ADHD – tudi 
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medicinske oblike pomoči in podpore (NCCMH, 2009; Taylor idr., 2004). Najbolj običajna in tudi 

proučevana pristopa sta medikamentozna obravnava (najpogosteje psihostimulansi) in strategije 

vedenjske modifikacije v šoli in v domačem okolju (Barkley, 1998). 

V nadaljevanju predstavljamo nekatera temeljna izhodišča celostne obravnave učencev z ADHD: 

večdimenzionalnost, interaktivnost, avtentičnost, individualizacija in longitudinalnost. 

 Večdimenzionalnost  

Potrebe učencev z ADHD so večdimenzionalne oz. več- ali mnogo-vrstne, kar pomeni, da se 

pojavljajo na različnih področjih njihovega funkcioniranja (učnem, socialnem, čustvenem in 

drugih), zato mora biti tudi obravnava učencev z ADHD večdimenzionalna, kompleksna in 

integrativna. V obravnavi je potrebno zajeti vse pomembne vidike otrokovega življenja oz. se 

usmeriti na različna področja učenčevih posebnih potreb, npr. socialno-emocionalno in učno 

učinkovitost, zdravje ipd. Glede na vrsto posebnih potreb je potrebno kombinirati različne 

pristope, s katerimi lahko čim bolj zaobjamemo raznolikost teh potreb. Usmerjenost obravnave 

na vsa področja, kjer učenec potrebuje pomoč in podporo, je pomembna, ker se uspešni dosežki 

na enem področju le redko samodejno prenesejo tudi na druga področja (Barkley, 1998; DuPaul 

in Stoner, 2003; NCCMH, 2009; Teeter, 1998). 

 Interaktivnost 

Težave učenca z ADHD so interaktivno pogojene, kar pomeni, da učenec izkazuje težave šele v 

interakciji z okoljem, ko zaradi svojih posebnosti v procesiranju informacij in odzivanju ne more 

zadovoljevati oz. izpolnjevati zahtev okolja (Kos Mikuš idr., 1993; Teeter, 1998). Obravnavo je 

torej potrebno usmeriti tako v delo z učencem kot tudi v prilagajanje okolja in v delo z vsemi 

tistimi, ki v učenčevem življenju igrajo pomembno vlogo – starši, šolski strokovni delavci in 

vrstniki. Kot najbolj učinkoviti pristopi so se do sedaj izkazali tisti, ki so usmerjeni tako v učenca 

samega kot v šolsko in tudi domače okolje (Barkley, 1998; DuPaul in Stoner, 2003; Teeter, 1998). 

 Avtentičnost 

Kakor smo že omenili, se dosežki pomoči in podpore učencu z ADHD oz. naučene spretnosti in 

veščine praviloma ne generalizirajo iz ene situacije v drugo, kar je pogojeno s šibkostmi v 

izvršilnih funkcijah, ki smo jih predstavili ob Barkleyjevem hibridnem modelu povezanosti 

izvršilnih funkcij in sistema inhibicije vedenja (Barkley, 2005). Če je le mogoče, naj bi učenje 

novih spretnosti in veščin potekalo v učenčevem vsakdanjem okolju oz. tam, kjer se težave 

pojavljajo. Torej v šolskem okolju, v razredu, doma, na igrišču ipd.  
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 Individualizacija 

Nacionalni inštitut za zdravje in klinično odličnost v Veliki Britaniji (National Institute for Health 

and Clinical Excellence – NICE) je v poročilu analize različnih natančnih proučevanj in raziskovanj 

učinkovitih načinov obravnave ADHD med navodili poudaril, da je obravnavo učencev z ADHD 

potrebno povsem prilagoditi posamezniku, njegovi specifični situaciji in potrebam (NCCMH, 

2009). Pri tem je treba upoštevati prepletanje različnih etioloških dejavnikov, različna okolja 

(dom, šola), sekundarne in sopojavljajoče težave, razvojni vidik učenca (razvoj, zrelost, 

odstopanja, kognitivni razvoj, razvojne potrebe in možnosti) ter individualne, specifične 

okoliščine (tudi močna področja) učenca, njegove družine in šolskega okolja.  

 Longitudinalnost 

Motnje pozornosti in hiperaktivnosti so »kronične« dolgotrajne motnje oz. posebnosti in 

značilnosti, s katerimi večina posameznikov z ADHD živi vse življenje, zato je pomembno, da se 

tudi pomoč in podpora izvajata dlje časa in kontinuirano. Ker se posameznikove potrebe in 

značilnosti okolja (ter s tem zahteve in težave) skozi čas spreminjajo, je obravnavo v različnih 

razvojnih obdobjih potrebno sproti prilagajati in vrednotiti njeno učinkovitost. Pomembno je, da 

z obravnavo začnemo že v predšolskem obdobju, ko s preventivno naravnano zgodnjo obravnavo 

lahko v veliki meri preprečimo kasnejše pojavljanje (izrazitejših) težav. Da je izvajanje specifičnih 

pristopov dovolj dolgo, je pomembno tudi zato, ker učenci z ADHD počasneje osvajajo oz. 

avtomatizirajo in generalizirajo izolirano naučene spretnosti (Barkley, 1998; Goldstein in 

Goldstein, 1990). 

V tabeli 2 so predstavljeni najbolj učinkoviti pristopi v obravnavi v šolskem obdobju glede na 

intenzivnost težav. 

Tabela 2: Smernice za izbiro obravnave v obdobju šolanja (povzeto po NCCMH, 2009, v Pulec Lah 

in Rotvejn Pajič, 2011, str. 164) 

RAZVOJNO OBDOBJE 
(in intenzivnost težav)  

CILJNA SKUPINA, NA 
KATERO SE NANAŠA 
OBRAVNAVA  

 
PRIPOROČEN PRINCIP OBRAVNAVE 

 
Učenci (blažje tež.)  

 
STARŠI 
UČITELJI 

Trening starševstva  
Pomoč učiteljem (ozaveščanje o naravi težav, svetovanje …) 
Ukrepi  v razredu, npr.: prilagoditev okolja, prilagoditev navodil, 
modifikacija vedenja, vzpodbujanje zaželenega vedenja, 
zmanjševanje neželenega vedenja …) 

 
Učenci (težje tež.) 

 
kot zgoraj + 
UČENEC 

Kot zgoraj, dodatno še:  
Individualna prilagojena obravnava (zlasti kognitivno-vedenjski 
pristopi)  
Medikamentozna terapija 

 
Adolescenti 

 
STARŠI, UČITELJI + 
MLADOSTNIK 

VEČDIMENZIONALNI (MULTIMODALNI) PRISTOP 
(kombinacija različnih zgoraj omenjenih pristopov, usmerjenih v 
šolo, dom in mladostnika) 
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2.1.9.1  Psihosocialni pristopi 

Psihosocialne oblike obravnave so usmerjene na družino, na šolo in/ali na otroka. Med tistimi, ki 

se osredotočajo na družino, je najpomembnejša edukacija staršev oz. otrokovih skrbnikov o 

dejstvih in naravi motnje ADHD, ozaveščanje in sprejemanje specifičnosti funkcioniranja 

njihovega otroka ter opremljanje z ustreznimi veščinami komunikacije z otrokom, obvladovanja 

vedenja ter vseh drugih izzivov, ki jih v družine vnaša otrok z ADHD. Usposabljanje staršev za 

uporabo različnih tehnik za uravnavanje funkcioniranja otrok z ADHD (vedenjskih pristopov) se je 

pokazalo kot učinkovito za zmanjševanje motečega vedenja otroka z ADHD v domačem okolju ter 

za dvig samozaupanja staršev v svojo kompetentnost v vlogi staršev ter posledično za zmanjšanje 

stresa v družini (Barkley, 1998; Goldstein in Goldstein, 1990; NCCMH, 2009). Z vidika 

zagotavljanja celostne pomoči in podpore v šolskem okolju pa je pomembno tudi usposabljanje 

staršev za učinkovito sodelovanje s šolo. Ustrezno razumevanje svoje vloge in vloge šolskih 

strokovnih delavcev ter njihovih možnosti za izvajanje učinkovite pomoči in podpore v šolskem 

okolju lahko prepreči nepotrebne konflikte, ki pogosto otežujejo učinkovito sodelovanje med 

šolskim in domačim okoljem. Pri nekaterih strategijah, ki so dokazano učinkovite, npr. 

podkrepljevanje učenčevih šolskih dosežkov v domačem okolju (ang. home based contigency), je 

sodelovanje staršev nujno za uspešno izvedbo strategije, zato je nujno, da starši razumejo 

pomen sodelovanja ter bistvo strategije in njenega izvajanja (DuPaul in Stoner, 2003; Goldstein 

in Goldstein, 1990; Teeter, 1998). 

Psihosocialne oblike obravnave, usmerjene na otroka, so pogosto usmerjene v programe 

izboljšanja obvladovanja otrokove impulzivnosti, kontrole čustev, predvsem jeze, in izboljšanje 

socialnih veščin (Goldstein in Goldstein, 1990; Barkley, 1998). Med učinkovitimi pristopi so 

predvsem različni kognitivno-vedenjski pristopi, kot so modifikacija vedenja, trening reševanja 

problemov, pri starejših in dovolj zrelih otrocih tudi samoopazovanje in samousmerjanje 

(Braswell in Bloomquist, 1991; NCCMH, 2009; Taylor idr. 2004). Tehnike samousmerjanja, kot je 

npr. samoinštruiranje, niso visoko učinkovite, če jih ne podpiramo z drugimi vedenjskimi pristopi, 

kjer uporabljamo zunanje podkrepljevanje želenega vedenja v naravnem okolju (Braswell in 

Bloomquist, 1991; DuPaul in Weyandt, 2006; Taylor idr., 2004). Predvsem ob prisotnosti 

sopojavljajočih ali sekundarnih psihosocialnih težav se izvaja tudi individualna psihoterapija 

otrokovih psihosocialnih težav, npr. nizke samopodobe, depresije, anksioznosti ipd.  

Šolsko okolje lahko predstavlja odločujoči dejavnik tveganja ali varovalni dejavnik v razvoju težav 

pri učencu z ADHD, zato se vse več vrst pomoči in podpore usmerja v šolsko okolje. Predvsem 

pomembna je edukacija šolskih strokovnih delavcev o fenomenu ADHD, vplivu težav na 

funkcioniranje učenca z ADHD in razredno dinamiko ter seveda o učinkovitih elementih 
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poučevanja učencev z ADHD ter drugih individualnih in skupinskih oblikah pomoči, ki jih šolski 

strokovni delavci lahko nudijo na prvih treh stopnjah v okviru petstopenjskega modela pomoči 

učencem z učnimi težavami v osnovni šoli (Magajna idr., 2008). Podrobneje so učinkoviti 

elementi pomoči in podpore v šolskem okolju predstavljeni v naslednjih dveh poglavjih. 

 

2.1.9.2  Medikamentozna obravnava 

Medikamentozna obravnava je ena izmed pogosto uporabljenih oblik pomoči posameznikom z 

ADHD. Prvenstveno so v uporabi stimulansi (npr. metilfenidat), ki empirično potrjeno občutno 

zmanjšajo klinično izkazovanje nemirnosti, nepozornosti in impulzivnosti ter posledično vplivajo 

na zboljšanje kvalitete socialnih interakcij, zmanjšanje agresivnosti in ravnanje skladno s pravili 

(Taylor idr. 2004). Uporaba medikamentov pri nekaterih otrocih povzroča stranske učinke (npr. 

manjšo ješčnost, povečano razdražljivost ali slabovoljnost, bolečine v trebuhu ipd.), ki sčasoma 

praviloma izzvenijo in jih lahko omilimo s skrbnim odmerjanjem. Prav zaradi možnih stranskih 

učinkov in nekaterih pogostih napačnih prepričanj o vplivu medikacije na otrokovo zdravje in 

odvisnost imajo mnogi starši, otroci pa tudi šolski strokovni delavci odklonilno mnenje do te 

vrste pomoči. Medikamentozna obravnava ni primerna za vsakega otroka, zato je, vsaj v 

slovenskem prostoru, vedno vpeljana in nadzorovana s strani izbranih, posebej usposobljenih 

pedopsihiatrov. V medijih se občasno pojavljajo primerjave metilfenidata in kokaina, ki 

nakazujejo podobno osnovo delovanja obeh substanc, kar naj bi opozarjalo na možno postopno 

razvijanje tolerance na običajne odmerke in povzročanje odvisnosti pri posameznikih, ki uživajo 

metilfenidat za obvladovanje ADHD znakov. Metaanalitične študije obstoječih virov kažejo, da so 

posamezniki z ADHD, ki so prejemali medikamentozno obravnavo (stimulanse), povprečno 

dvakrat manj ogroženi za zlorabo drog kot posamezniki z ADHD, ki niso bili obravnavani na 

tovrstni način (Wilens, Faraone, Biederman in Gunawardane, 2003, v Taylor idr., 2004). Kljub 

pozitivnim učinkom medikamentozne terapije je splošno sprejeto mnenje, da tovrstna 

obravnava ne sme predstavljati edine obravnave, ampak jo je potrebno vedno kombinirati z 

drugimi vrstami obravnav, ki spodbujajo izboljšanje funkcioniranja posameznika z ADHD na 

različnih področjih (npr. učnem in socialnem) (Barkley, 1998; DuPaul in Stoner, 2003; Goldstein 

in Goldstein, 1990; Teeter, 1998). 

 

MTA skupina Nacionalnega inštituta za duševno zdravje je izvedla obsežno študijo 

večdimenzionalne obravnave ADHD, v kateri so 14 mesecev natančno spremljali učinke štirih 

različnih obravnav (pri 579 učencih, starih od 7 do 9,9 let, s kombiniranim tipom težav ADHD): 

sistematično in natančno vodene medikamentozne obravnave, intenzivne vedenjske obravnave 
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(vključeni starši, otrok in šola), kombinacije obeh ter običajne obravnave v lokalnih skupnostih. 

Ugotovili so, da so se pri vseh štirih skupinah pokazale spremembe v izražanju osnovnih znakov 

ADHD, da pa so bile med skupinami pomembne razlike v stopnji sprememb. V skupinah, ki so 

prejemale medikamentozno in kombinirano obravnavo, so nastopile pomembno večje 

spremembe kot v skupinah, ki so prejemale zgolj vedenjsko obravnavo ali običajne oblike 

pomoči, dosegljive v lokalnem okolju. Ob primerjanju zmanjšanja izrazitosti osnovnih znakov 

ADHD se niso pokazale pomembne razlike v učinkovitosti medikamentozne in kombinirane 

obravnave, vendar pa se je slednja pokazala kot nekoliko bolj učinkovita za izboljšanje nekaterih 

drugih težav oz. pozitivnega funkcioniranja otrok z ADHD (npr. zmanjšanje intenzivnosti znakov 

opozicionalnega in agresivnega vedenja, internaliziranih težav, boljše socialne veščine po ocenah 

učiteljev, izboljšan odnos otrok – starši ter boljši bralni dosežki). V drugi študiji, izvedeni po 24 

mesecih, pa se je natančno vodena medikamentozna obravnava izkazala kot najbolj učinkovita 

med vsemi. Pozitivni učinki (zmanjšana intenzivnost osnovnih znakov ADHD) skrbno nadzirane 

medikamentozne obravnave so trajali deset mesecev po intenzivni obravnavi in so se sčasoma 

zmanjševali (MTA, 2004). 

 

2.1.9.2  Drugi pristopi 

Dietetični pristopi k obravnavi pogosto zbujajo dvome, predvsem zaradi nekaterih odločnih 

trditev, da so salicilati, prehranska barvila in konzervansi glavni vzrok hiperaktivnosti, kar je 

potrjeno napačno prepričanje (Taylor idr., 2004). Bolj sprejemljivo pa je razmišljanje, da določeni 

dietetični dejavniki pri nekaterih posameznikih z ADHD lahko vplivajo na izrazitost znakov 

hiperaktivnosti in impulzivnosti. Ena novejših študij (McCann idr., 2007) je nakazala povezavo 

med prehranskimi dodatki in konzervansi v prehrani ter stopnjo hiperaktivnosti. Majhen delež 

otrok z ADHD je izkazoval idiosinkratične reakcije na izbrano naravno hrano in/ali prehranske 

dodatke. Omejeno vrednost, a vendarle potencialno veljavnost izločevalnih diet, skrbno 

načrtovanih za posameznega otroka, pri katerem je prisotna netoleranca na izbrane prehranske 

elemente, so nakazale tudi nekatere druge študije, katerih vrednost pa ni široko potrjena 

(povzeto po Taylor idr., 2004).  

Drug pristop v okviru dietetičnih pristopov predstavlja razmišljanje, da nekaterim posameznikom 

z ADHD primanjkuje izbranih osnovnih hranil, kar ogroža zdrav razvoj živčnega sistema in vpliva 

na izražanje ADHD znakov. Avstralski raziskovalci (Howard idr., 2011) so proučevali vpliv 

»zahodnjaškega« načina prehranjevanja (uživanje močno predelanih živil, z visoko vsebnostjo 

nasičenih maščob, soli in sladkorja ter nizko vsebnostjo omega 3 maščobnih kislin, vlaknin in 

folatov) na pojavnost znakov ADHD. Pri mladostnikih, ki so se prehranjevali na »zahodnjaški« 
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način, so ugotovili dvakrat večjo verjetnost potrditve prisotnosti ADHD motnje. Vendar pa zdrav 

način prehranjevanja ni pokazal povezanosti z nižjim tveganjem diagnosticiranja ADHD motnje. 

Rezultati torej ne potrjujejo enoznačne vzročne povezave med načinom prehranjevanja in 

tveganjem pojavljanja ADHD motnje, vsekakor pa nakazujejo smiselnost nadaljnjega proučevanja 

povezanosti nutricističnih dejavnikov in izražanja ADHD znakov, ki bi prispevalo k boljšemu 

razumevanju kompleksnosti vplivanja različnih dejavnikov na pojavno sliko ADHD motnje.  

Zaključimo lahko, da trenutno še ni dovolj trdnih dokazov za oblikovanje smernic o uporabi 

nutricističnih pristopov v obravnavi posameznikov z ADHD.  

 

Izkazovanje osnovnih in sekundarnih znakov pomanjkljive pozornosti, hiperaktivnosti in 

impulzivnosti ter posledična oviranost na različnih področjih funkcioniranja je pri vsakem 

posamezniku z ADHD svojevrstno, zato mora biti obravnava vedno skrbno načrtovana in 

prilagojena posameznikovim posebnim (VIZ) potrebam. 
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2.2  ADHD V OBDOBJU ŠOLANJA 

 

2.2.1 Vpliv ADHD na učno in socialno funkcioniranje 

 

Učenci z ADHD zaradi svojih vedenjskih in učnih posebnosti ne morejo zadostiti šolskim 

disciplinskim in učnim zahtevam. Hinshaw (1994) navaja, da razkorak med sposobnostmi otrok z 

ADHD in njihovimi dosežki znaša od 10 do 30 %.  

Učenci s težavami pozornosti in hiperaktivnostjo imajo v šolskem okolju raznolike težave na 

področju učne in socialne učinkovitosti (Barkley, Fischer, Edelbrock in Smalish, 1990, v Barkley, 

1998; DuPaul in Eckert, 1997).  

Raziskave kažejo, da je izrazitost posameznih vrst težav lahko povezana s spolom in starostjo, 

predvsem pa z osnovnim profilom težav posameznega učenca z ADHD (Abikof idr., 2002). Pri 

dečkih naj bi bile pogosteje prisotne izrazitejše težave na področju vedenja, medtem ko deklice 

izkazujejo le nekoliko več izstopajočega vedenja kot tipično razvijajoči vrstniki, pogosteje pa 

izrazitejše učne težave (prav tam). Omenjene razlike med spoloma so pogojene tudi s osnovnim 

profilom težav, saj pri dečkih praviloma prevladujejo težave hiperaktivnosti in impulzivnosti, ki 

pri deklicah z ADHD niso tako pogoste.  

 

 Učne težave učencev z ADHD 

Učne težave učencev z ADHD se pojavljajo na kontinuumu od blažjih, enostavnih do izrazitih in 

kompleksnih. Ugotovitve številnih raziskav potrjujejo, da učenci z ADHD dosegajo nižje ocene kot 

njihovi vrstniki, pogosteje kot vrstniki zaradi neuspešnosti ponavljajo razred ter prejemajo 

različne oblike učne in strokovne pomoči (Zentall, 1993).  

Splošno velja, da je odnos med motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo ter učno učinkovitostjo 

kompleksen (DuPaul, 2007). Učne težave učencev z ADHD lahko pojasnimo z vplivom glavnih 

značilnosti oz. znakov ADHD, torej pomanjkljive pozornosti, impulzivnosti in hiperaktivnosti na 

učenje. Novejša dognanja, skladna s teorijo deficita v inhibiciji vedenja (Barkley, 1998; 2005), pa 

pojasnjujejo učne težave učencev z ADHD z njihovimi težavami na področju izvršilnih funkcij. 

Pomanjkljiva pozornost se pri učencu lahko kaže na različne načine. Na proces učenja, sledenja 

zahtevam pouka in tudi izkazovanja znanja pomembno vplivajo vsi ključni vidiki pozornosti 

(Sinclair in Taylor, 2008, v Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011, str. 159):  
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- usmerjenost pozornosti – zmožnost, da v množici dražljajev prepoznamo ključnega in se nanj 

osredotočimo, pri tem pa odmislimo ali ignoriramo druge nepomembne dejavnike (npr. 

učenec ne sliši ali nepopolno sliši navodila oz. jih nenatančno prebere, ni osredotočen na 

nalogo oz. dejavnost, pri delu naredi številne napake, ki niso posledica neznanja), 

 - distribuiranost pozornosti – zmožnost, da smo pozorni na več kot eno informacijo ali več 

vidikov iste informacije (npr. poslušati učiteljeve razlage, spremljati zapisov na prosojnicah in 

zapisovati v zvezek, pogosto mu pozornost pritegnejo nebistveni dražljaji),  

- vzdrževanje pozornosti – zmožnost vzdrževanja ustreznega nivoja pozornosti v določenem 

časovnem intervalu (npr. pogosto nalog ne dokonča pravočasno ali v celoti; število napak se 

stopnjuje s količino dela in trajanjem naloge) in 

- kontrola pozornosti – kontrolne, supervizijske strategije so del izvršilnih funkcij in omogočajo 

učinkovito rabo pozornosti (npr. učenec z ADHD je manj učinkovit v samoopazovanju, 

nadziranju lastnega izvajanja, zmožnosti preusmerjanja pozornosti; bega od ene dejavnosti k 

drugi ali ima težave pri prehajanju od ene naloge k drugi, včasih se težko odvrne od naloge 

(hiperfokusiranje) ali se težje vrne k nalogi, če ga nekaj zmoti, ipd.).  

Pogosto težave na učnem področju povezujemo s ponotranjeno naravnanostjo k 

neorganiziranosti (DuPaul in Stoner, 2003). 

Na učno funkcioniranje učenca z ADHD vpliva tudi njegova hiperaktivnost oz. neprimerna 

motorična in verbalna aktivnost. Učenčeva nemirnost je lahko izrazita (npr. težko sedi pri miru, 

ko se to od njega zahteva, zato vstaja, hodi po razredu, se preseda, guga na stolu, daje glasne 

neumestne pripombe ipd.) ali manj opazna (npr. učenec ziba noge, stiska pesti, se igra s prsti, 

lasmi, s predmeti, si tiho prepeva, se pogovarja sam s seboj ipd. ali pa je le notranje nemiren). 

Vsa opisana vedenja lahko vodijo v povečanje negativnih odzivov oz. povratnih informacij s strani 

učitelja in vrstnikov, pogosto pa se tudi zmanjša količina uspešno dokončanih nalog. Zaradi 

opisanih vedenjskih vzorcev učenci pogosto ne morejo osvojiti določenih rutin, ki so pomembne 

za uspešno šolsko delo. 

Napake pri šolskem delu in konflikti v socialnih odnosih pa so pogosti predvsem zaradi učenčeve 

impulzivnosti oz. težav v kontroli odzivov (Zentall, 1993), zaradi česar se učenec v dani situacij 

odzove skladno s svojimi trenutnimi potrebami oz. impulzi (po principu »tukaj in zdaj«) ter brez 

razmisleka o preteklih izkušnjah in vpogleda v posledice. Impulzivno odgovarjanje vodi v pogoste 

napake predvsem pri nalogah oz. v situacijah z več možnimi odgovori oz. odzivi, saj učenec pred 

reagiranjem ne pretehta vseh podanih informacij oz. možnosti za pravilni odgovor ali odziv. 

Pogosto je tudi neuspešen v situacijah, ko bi moral počakati z odzivom (npr. ne more mirno 

čakati v vrsti; odgovori, še preden sliši vprašanje v celoti; odgovori, čeprav je na vrsti drug 
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sošolec; se javi za prostovoljca, še preden ve, kakšna je naloga; plane v igro sošolcev v 

neprimernem trenutku in na neprimeren način; z nepremišljeno izraženim mnenjem prizadene ali 

užali sogovornika ipd.). Težave ima tudi pri dolgoročnih nalogah (npr. pri načrtovanju in pripravi 

na preverjanje znanja, pripravi projektnih nalog ali govornih vaj) ter pri kompleksnih nalogah 

(npr. pri branju oz. upoštevanju kompleksnih navodil, reševanju sestavljenih matematičnih 

problemov ipd.). 

Učne težave učencev z ADHD lahko skladno z novejšimi dognanji pojasnimo tudi s pomanjkljivo 

zmožnostjo samonadzora oz. deficitom inhibicije vedenja (Barkley, 2005), ki vpliva na številne 

procese izvršilnih funkcij, podrobneje predstavljene v hibridnem modelu sistema inhibicije 

vedenja v poglavju 2.1.3.1 (neverbalni delovni spomin, zakasnel notranji govor (verbalni delovni 

spomin), nezrelo samoregulacijo čustev, motivacije in vzburjenja, težave z rekonstitucijo 

(zmožnostjo ponovne ocene nekega problema, s katerim se v dani situaciji soočamo) ter 

šibkejšim nadzorom, sintakso in tekočnostjo motorike). Vsi omenjeni procesi omogočajo 

opazovanje, nadziranje usmerjanje našega vedenja, odstopanja na teh področjih pa se kažejo v 

značilnih težavah učencev z ADHD, kot so šibek nadzor vedenja s pomočjo notranjega 

predelovanja informacij, neučinkovita inhibicija (zaustavljanje in zadrževanje) nepomembnih in 

nesmiselnih odzivov, težave v izvajanju k cilju usmerjenega vedenja, težave v vztrajanju, 

neobčutljivost na kasnejšo povratno informacijo ter večja togost v  vedenju. Nezrela inhibicija in 

šibkost izvršilnih funkcij lahko neposredno vpliva tudi na pojavljanje učnih težav pri učencih z 

ADHD (Raggi in Chronis, 2006).  

Zaradi specifičnih primanjkljajev v delovnem spominu se učenec z ADHD težko sočasno 

osredotoča na več informacij in ob tem še izvaja določene zahteve. To ga ovira pri številnih 

kompleksnih kognitivnih aktivnostih, kot so razumevanje prebranega, miselno računanje, 

načrtovanje in reševanje problemov. Je tudi pozabljiv, ima težave pri časovnem načrtovanju in 

upravljanju s časom, ima slabši uvid v preteklost in prihodnost. Nezrela samoregulacija čustev, 

motivacije in vzburjenja se lahko kaže v neprimerno burnih reakcijah (pozitivnih ali negativnih) 

ter zmanjšani zmožnosti lastne motivacije za izvedbo ciljno usmerjenega vedenja oz. naloge. 

Posledično učenci z ADHD dosegajo nižje rezultate, imajo nižja pričakovanja do sebe, niso vztrajni 

in manj tvegajo pri šolskih nalogah, kažejo manj veselja do učenja in vložijo manj truda v izvedbo 

naloge (Carlson, Booth, Shin in Canu, 2002). Nezrela samoregulacija vodi tudi v pogostejša 

neprimerna vedenja, zaradi česar imajo učenci z ADHD pogostejše konflikte z vrstniki in učitelji. 

Pogoste negativne povratne informacije, ki so jih zaradi tega deležni, še zmanjšujejo sodelovanje 

učenca, s tem pa tudi priložnosti za učenje. Pri učencih z ADHD so lahko prisotne tudi težave v 

razvoju motorične koordinacije, ki vplivajo na težave pri načrtovanju in izvajanju kompleksnih, 



Pulec Lah (2013). Dejavniki učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo. 

 

31 

 

daljših in novih vzorcev vedenja, počasnejšem motoričnem reagiranju in zaznavnem procesiranju 

(Barkley, 2005).  

 

 Težave učencev z ADHD na socialnem področju 

Otrokova zmožnost, da vzpostavlja in vzdržuje ustrezne vrstniške odnose, je pomemben 

napovednik pozitivnega prilagoditvenega vedenja in razvoja ADHD znakov v odraslem obdobju 

(Wheeler in Carlson, 1994). Učenčeve težave s pozornostjo, predvsem pa impulzivnostjo in 

nemirnostjo, predstavljajo pomemben dejavnik tveganja za pomanjkljiv razvoj učinkovitih 

socialnih veščin in pojavljanje težav v medosebnih odnosih, ki se lahko s starostjo stopnjujejo 

(Goldstein in Goldstein, 1990).  

Učitelji pogosto izražajo zaskrbljenost zaradi številnih težav, ki jih učenci z ADHD izražajo na 

socialnem področju. Najpogosteje jih skrbijo ali motijo izstopajoča vedenja, povezana s težnjo po 

nadziranju drugih, ter neupoštevanje in upiranje pravilom, zahtevam in navodilom (Kauffman, 

Lloyd in McGee, 1989). Učitelji praviloma zaznavajo navzven izražene težave vedenja kot mnogo 

bolj problematične v primerjavi z internaliziranimi oblikami težav (Li, 1985, v Kos, Richdale in 

Hay, 2006).  

Opazovanja vedenja učencev z ADHD v razredu in pri igri (v strukturiranem in nestrukturiranem 

okolju) kažejo, da se pri njih pojavlja pomembno več negativnega verbalnega in fizičnega vedenja 

kot pri vrstnikih brez težav (Abikoff idr., 2002).   

Podobne socialne težave, kot jih opažajo učitelji, skrbijo tudi starše, predvsem matere otrok z 

ADHD (Campbell in Paulauskas, 1979, v Goldstein in Goldstein, 1990). Z ADHD povezana vedenja 

so moteča tudi za vrstnike oz. sošolce (DuPaul in Stoner, 2003), kar je lahko eden od razlogov za 

težave pri vzpostavljanju in vzdrževanju učinkovitih prijateljskih odnosov z vrstniki (Barkley, 

1998; Goldstein in Goldstein, 1990; Gersham idr., 1998; Hinshaw, 1994). Gresham in sodelavci 

(1998) poročajo, da ima 70 odstotkov učencev z ADHD nerecipročne »prijateljske odnose« z 

vrstniki. Vrstniki brez težav pogosto izražajo, da ne želijo prijateljevati z učenci z ADHD, posebno 

s tistimi, ki so izrazito hiperaktivni (Wheeler in Carlson, 1994), in tistimi, ki izkazujejo tudi znake 

agresivnega vedenja.  

Weiss in Hechtman (1993, v Gregg, 2009) poročata, da se hiperaktivni mladostniki in odrasli tudi 

sami zavedajo težav v vzpostavljanju in vzdrževanju prijateljskih vezi.  
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Razlogi za socialne težave učencev z ADHD so raznoliki in mnogoteri. Težave v socialnih odnosih 

se lahko posledica: 

- že omenjene težnje učencev z ADHD, da nadzirajo vedenje drugih in dogajanje okoli sebe, 

agresivnih oblik vedenja in pogostega povzročanja težav (Erhart in Hinshaw 1994, v Hinshaw, 

1994), kar vrstniki doživljajo kot neprijetno in negativno vedenje, zaradi česar učence z ADHD 

pogosteje izločajo iz skupinskih aktivnosti.  

- Učenci z ADHD lahko tudi pomanjkljivo ali neustrezno razumejo nekatere ključne socialne 

znake oz. sporočila, in zato neprimerno reagirajo v socialnih situacijah (Atkinson, Robinson in 

Shute, 1997). Pogosto imajo tudi pomanjkljive socialne in komunikacijske veščine (Goldstein 

in Goldstein, 1990), ki vodijo v nespretnosti pri vzpostavljanju stikov z vrstniki. 

- Učenci z ADHD praviloma niso namerno zlobni, ampak pogosto neprimerno reagirajo zaradi 

svoje impulzivnosti oz. pomanjkljive kontrole vedenja ter že predstavljenih šibkosti v 

izvršilnih funkcijah, ki vodijo v pomanjkljivo predvidevanje, načrtovanje in izvedbo dejanj oz. 

manj ustrezno prilagajanje vedenja glede na zahteve in pričakovanja okolja. 

- Zaradi številnih težav na učnem in socialnem področju imajo učenci z ADHD pogosto nižjo 

samopodobo (Wheeler in Carlson, 1994), poročajo, da se počutijo osamljeni in žalostni, ker 

jih vrstniki ne marajo, ter si zelo želijo, da bi se bolje vključili mednje (Grasham idr., 1998). 

Učenci z ADHD svoja prizadevanja, da bi jih vrstniki bolje sprejeli, pogosto izkazujejo na 

neprimeren način. Ker se tudi težje soočajo z odklanjanjem in ob tem doživljajo številne 

stiske (žalost ali jezo), posledično lahko izkazujejo še pogostejše in intenzivnejše oblike 

neprimernega socialnega vedenja, kar nadalje ovira njihovo sprejemanje s strani vrstnikov.   

- Nenazadnje je odklonilen odnos vrstnikov lahko tudi posledica modeliranja učiteljevih 

prepričanj in odnosa do učenca z ADHD (Atkinson idr., 1997). 

 

Povzamemo lahko, da so učne in socialne težave učencev z ADHD zelo raznolike in se pri različnih 

učencih kažejo različno, praviloma pa pri nobenem niso prisotni vsi znaki težav. Večina učencev z 

ADHD izkazuje težave v funkcioniranju, povezane z vsaj dvema skupinama ključnih znakov težav 

(APA, 2000, v Kos, Richdale in Hay, 2006). Kot smo že omenili, je pojavna slika težav 

spremenljiva, glede na različne dejavnike (različne naloge, situacije, del dneva in razvojno 

obdobje), zato je spremenljiva oz. variabilna tudi učinkovitost učencev z ADHD, kar je pomembno 

upoštevati pri delu z njimi. 
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2.2.2 Celostna pedagoška obravnava 

 

Na učno uspešnost, skladno s kognitivnim modelom dejavnikov učne uspešnosti (po Marentič 

Požarnik, 2000), poleg interakcijskega vplivanja učenčevih psihofizičnih lastnosti ter okoliščin v 

šolskem in družinskem okolju vplivata tudi učenčevo dojemanje učnih okoliščin in ravnanje, 

skladno s tem dojemanjem, ki pa je v interakciji z učiteljevim dojemanjem in ravnanjem. 

Uspešnost učenca z ADHD se po ugotovitvah različnih avtorjev (npr. Barkley, 1998, 2005; 

Goldstein  in Goldstein, 1990) običajno občutno in najhitreje izboljša predvsem z ustreznim, 

posameznikovim sposobnostim primernim, prilagajanjem pričakovanj, zahtev in ravnanj okolja. V 

šolskem obdobju je torej eden pomembnejših ciljev obravnave, če ne najpomembnejši, 

oblikovanje ustreznega VIZ programa oz. ustrezna individualizacija in diferenciacija izvedbe VIZ 

programa (Pfiffner in Barkely, 1998; DuPaul in Stoner, 2003; Teeter, 1989). Ključna oseba za 

individualizirano načrtovanje, izvedbo in evalvacijo pa je učitelj.  

Z učiteljeve perspektive ni enostavna naloga uravnoteženo skrbeti za uresničevanje ciljev, 

predpisanih z učnim načrtom, individualizirati VIZ proces za otroka z učnimi in vedenjskimi ali 

čustvenimi težavami ter obenem skrbeti za zadovoljevanje potreb vseh učencev v razredu. 

Učitelji, ki delajo z učenci z učnimi, socialnimi, vedenjskimi in čustvenimi težavami, kot so težave, 

ki so pogosto prisotne pri učencih z ADHD, so še posebej ranljivi v tem pogledu. Učenci z ADHD 

so skupina, ki zaradi svoje kompleksne heterogenosti v odzivnem in učnem smislu predstavlja 

strokovnjakom in raziskovalcem, kljub intenzivnemu preučevanju fenomena v zadnjih desetletjih, 

še vedno v mnogočem nejasno in dvoumno »skupino«.  

Študije dokazujejo, da je prav obdobje šolanja tisto, ki ima največji vpliv na izrazitost in razvoj 

učenčevih težav s pozornostjo in hiperaktivnostjo in je izvor največjega stresa tako za učence kot 

njihove starše (Goldstein in Goldstein, 1990; Barkley, 2005). O svoji nemoči pri zagotavljanju 

ustreznega učnega okolja in poučevanja teh učencev pa poročajo tudi slovenski učitelji (Pulec 

Lah, 2002; Magajna idr., 2008). 

Program pomoči in podpore učencu z ADHD mora biti vedno usmerjen v razvoj učenčevih 

spretnosti, izkušenj, znanj in interesov za učinkovito funkcioniranje v šolskem in domačem okolju 

ter v razvoj razumevanja narave ADHD (pri učencu, starših in strokovnih delavcih), prilagajanje 

okolja ter oblikovanja ustreznih pričakovanj in zahtev okolja, tako šolskega kot domačega (Pulec 

Lah, 2002). Shema v nadaljevanju (slika 3) nakazuje, da je potrebno večji del obravnave usmeriti 

v okolje. Posebni programi, pomoč in treningi za izboljšanje učenčevega funkcioniranja, ki so 
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usmerjeni le v delo z učencem, so le redko zadovoljivo uspešni, če ob tem prizadevanj ne 

usmerimo tudi v modifikacijo zahtev in drugih dejavnikov v okolju. 

 

Slika 3: Celostna obravnava v šolskem okolju (prirejeno po Pulec Lah, 2002) 

 

Preventivno delovanje s spodbudnim, varnim učnim okoljem na ravni šole in razreda ter splošno 

dobro poučevalno prakso in zgodnja obravnava lahko pomembno prispevata k preprečevanju oz. 

zmanjševanju vedenjskih in učnih težav učencev z ADHD (Purdie, Hattie in Carroll, 2002). Zato je 

pomembno, da učitelji poznajo in uporabljajo preverjeno učinkovite strategije in prilagoditve za 

zmanjševanje težav, ki jih imajo učenci z ADHD v šolskem oz. razrednem okolju. 

Celostna pedagoška obravnava naj bi temeljila na empirično dokazanih ali vsaj preliminarno 

potrjeno učinkovitih oblikah podpore in pomoči učencem z ADHD z naslednjimi cilji (DuPaul in 

Stoner, 2003; Pulec Lah, 2002; NCCMH, 2009): 

- razvijati veščine za dvig učne učinkovitosti (posledično tudi bolj pozitiven odnos do šole 

in učenja), 

- razvijati veščine za vzpostavljanje in vzdrževanje učinkovitih medosebnih odnosov 

(spodbujati bolj učinkovito vedenje in posledično boljšo socialno vključenost) ter tako 

- spodbujati pozitivno samovrednotenje učenca z ADHD.   

Bolj učinkovito učno in socialno funkcioniranje učencev z ADHD naj bi vodilo v bolj učinkovito 

prilagoditveno vedenje, ki je pomembno tudi v obdobju po zaključku šolanja (NCCMH, 2009). 

Pomemben cilj obravnave v šolskem okolju (tudi z vidika obravnavanega problema v tokratni 

študiji) predstavlja tudi izboljšanje kvalitete življenja in dela učiteljev, ki poučujejo učence z 

ADHD (Barbaresi in Olsen, 1998). 

OZAVEŠČANJE o naravi težav 

SODELOVANJE 
učenca, staršev in šolskih 

strokovnih delavcev 

PROGRAMI, STRATEGIJE  za razvoj 
specifičnih veščin 

PRILAGOJENO IZVAJANJE VIZ 

PRILAGOJENO UČNO OKOLJE 

CELOSTNA 
OBRAVNAVA 
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V šolskem okolju so se kot učinkoviti izkazali predvsem vedenjski, učni in kognitivno-vedenjski 

pristopi (DuPaul in Eckert, 1997; DuPaul in Stoner, 2003, Purdie idr., 2002):  

 Vedenjski pristopi v šolskem okolju zajemajo predvsem uravnavanje podkrepitev (ang. 

contigency management) z uporabo pozitivnih ali negativnih ojačitev s strani učitelja in 

podkrepitev šolskega vedenja v domačem okolju (ang. home-based contingencies).  

 Učni pristopi se prvenstveno osredotočajo na preventivno prilagajanje različnih 

dejavnikov v procesu poučevanja, npr. fizičnega okolja, metod, oblik dela, nalog in 

dejavnosti.  

 Kognitivno-vedenjski pristopi pa se osredotočajo na razvoj samokontrole in bolj 

refleksivnega reševanja problemov. Vključujejo lahko trening samoinštrukcij ali različne 

tehnike samospodbujanja (npr. samouravnavanje, samoevalvacija). 

Cilj vseh pristopov je reduciranje manj primernega vedenja oz. spodbujanje pojavljanja bolj 

učinkovitih oblik vedenja ter posledično ali sočasno izboljšanje učne in socialne učinkovitosti 

učenca z ADHD. 

Meta-analitična študija avtorjev DuPaul in Eckert (1997), v kateri so proučevali učinkovitost 

omenjenih pristopov v šolskem okolju na vedenje in učne dosežke učencev z ADHD, je pokazala, 

da so vsi trije pristopi pomembno učinkovali na vedenje, manj izrazito (1,5- do 2-krat manjša 

velikost učinka) pa na učno funkcioniranje učencev z ADHD. Na izboljšanje vedenja so bolj vplivali 

vedenjski (uravnavanje podkrepljevanja, npr. žetoniranje in odstranitev podkrepitev) in učni 

pristopi (npr. vrstniško tutorstvo) kot kognitivno-vedenjski pristopi (npr. trening reševanja 

problemov). Med vedenjskimi in učnimi pristopi pa se niso pokazale pomembne razlike. Pri 

spodbujanju učnih dosežkov pa so se nekoliko bolj učinkoviti izkazali kognitivno-vedenjski kot 

vedenjski in učni pristopi, čeprav je bila velikost učinka pri vseh treh pristopih zelo nizka.  

Učinkovitost šolskih pristopov (pristopov, ki so se izvajali v šolskem okolju) v primerjavi z 

nekaterimi drugimi vrstami obravnave, z medikamentoznimi, večvrstnimi in izvenšolskimi 

pristopi ter usposabljanjem staršev na vedenje, socialno, spoznavno in čustveno funkcioniranje 

učencev z ADHD so v meta-analitični študiji proučevali Purdie in sodelavca (2002). Ugotovili so, 

da so na vedenje najbolj vplivali medikamentozni in večvrstni pristopi, na socialno funkcioniranje 

pa večvrstni pristopi. Vplivi na spoznavno funkcioniranje oz. učne dosežke so bili mnogo manj 

raznoliki. Na čustveno funkcioniranje posameznikov z ADHD pa so vsi pristopi učinkovali 

podobno in neznatno. Na spoznavno funkcioniranje oz. učne dosežke so najbolj vplivali šolski 

pristopi in medikamentozna obravnava, pri čemer je šolska obravnava najbolj vplivala na splošno 

zmožnost reševanja problemov, medikamentozna obravnava pa na naloge pomnjenja. Rezultati 

so pomembni, saj nakazujejo pomemben vpliv pedagoških pristopov na učne dosežke učencev z 
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ADHD. Pomenljivi so tudi rezultati, ki kažejo, da izboljšanje vedenjske slike ne vodi samodejno k 

izboljšanju socialne učinkovitosti, čustvenega počutja in učnih dosežkov učencev z ADHD, kar 

pomeni, da je potrebno ta področja v obravnavi načrtno in sistematično krepiti.  

    

Da bi spodbudili učinkovitost obravnave v šolskem okolju, je pomembno, da (DuPaul in Eckert, 

1997): 

- so kot izvajalci v obravnavo aktivno vključeni različni pomembni udeleženci, učitelj, starši in 

vrstniki ter tudi sam učenec z ADHD; 

- je načrt obravnave vedno individualiziran glede na funkcionalno oceno otrokovega 

funkcioniranja; 

- sta načrtovanje in implementacija obravnave dolgoročna, spremljanje in vrednotenje 

obravnave pa redni in sistematični ter 

- je komunikacija med starši, šolskimi strokovnimi delavci in morebitnimi zunanjimi 

strokovnimi delavci sprotna in dosledna. 

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

strategije, ki bi bila enoznačno najboljša za vse in vsakega učenca z ADHD (DuPaul in Stoner, 

2003; DuPaul, 2007). Potrebno je poznati različne in znati izbrati ustrezne, glede na naravo učnih 

in drugih težav pri posameznem učencu z ADHD ter značilnosti okolja (npr. značilnosti učitelja,  

staršev, virov podpore in pomoči, zahtev ipd.).  

 

2.2.3 Trenutni status ADHD v slovenskem prostoru 

 

Učenci z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo po slovenskih predpisih niso nikjer izrecno 

opredeljeni kot posebna skupina učencev s posebnimi potrebami. 

Kadar so njihove težave tako izrazite, da bistveno ovirajo funkcioniranje učenca z ADHD v 

šolskem okolju, so lahko v postopku usmerjanja usmerjeni v program s prilagojenim izvajanjem 

in dodatno strokovno pomočjo. Usmerjeni so glede na prevladujoče težave, pogosto kot 

dolgotrajno bolni otroci, kot otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, kadar so 

poleg osnovnih težav prisotne tudi izrazitejše specifične učne težave, ali kot otroci s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami, kadar so prevladujoče ali pridružene težave na področju vedenja in 

čustvovanja. Kadar so usmerjeni v programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno 

pomočjo, se jim lahko prilagodijo organizacija, način preverjanja in ocenjevanja znanja, 
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napredovanje ter časovna razporeditev pouka in zagotovi tudi dodatna strokovna pomoč (7. člen 

ZUOPP-1, 2011), katere organizacija in izvedba se določi z individualiziranim programom vzgoje 

in izobraževanja. (26. člen ZUOPP-1, 2011).  

Kadar pa težave učencev z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo niso tako izrazite, da bi bili 

upravičeni do statusa učenca s posebnimi potrebami, pa jim v primeru učnih težav pripadajo 

prilagoditve, do katerih so upravičeni učenci z učnimi težavami po Zakonu o osnovni šoli (Zosn-H, 

2011) oz. skladno s konceptom dela z učenci z učnimi težavami (Magajna idr., 2008). Po Zakonu o 

osnovni šoli oz. Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o osnovni šoli (2011) so učenci z 

učnimi težavami skladno z 12.a členom upravičeni do prilagajanja metod in oblik dela pri pouku 

ter vključitve v dopolnilni pouk in druge oblike individualne in skupinske pomoči. V Konceptu 

dela Učne težave v osnovni šoli (Magajna idr., 2008) pa so podana tudi natančnejša priporočila za 

poučevanje in pomoč tej skupini učencev ter tudi priporočila za oblikovanje izvirnega delovnega 

projekta pomoči, dokumenta, »ki naj bi vseboval dogovorjeno zaporedje nalog in določitev v 

procesu pomoči učencu ter zapis o vseh udeleženih v projektu, njihovih prispevkih in učenčevih 

uspehih« (prav tam, str. 72). 
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2.3 POUČEVANJE UČENCEV Z ADHD 

 

Učna in socialna uspešnost je pomemben varovalni dejavnik za uspešen razvojni izid težav s 

pozornostjo in hiperaktivnostjo, zato je v šolskem obdobju pomembno zagotoviti spodbudno 

učno okolje za učence s pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo (DuPaul in Stoner, 2003, 

Teeter, 1998). 

Ugotovitve kažejo, da večina učencev z ADHD lahko mnogo pridobi oz. da se težave lahko 

bistveno zmanjšajo, če okolje ustrezno prilagodi svojo organiziranost, zahteve in pričakovanja do 

učenca (DuPaul in Stoner, 2003; Goldstein in Goldstein, 1989). V šolskem okolju to pomeni 

prilagojeno ureditev razreda, organiziranosti in načina poučevanja, predvsem pa zahtev in 

pričakovanj učitelja.  

Načrtovanje obravnave (ustreznih prilagoditev in strategij) bi moralo vedno temeljiti na 

funkcionalni oceni otrokovih težav, in ne na metodi poskusov in napak (Raggi in Chronis, 2006). 

Pomembno vodilo pri načrtovanju ustrezne poučevalne prakse učencev z ADHD in drugimi 

učnimi težavami je, da skušajmo učencu zagotoviti toliko pomoči in podpore, kot je potrebuje za 

optimalno uporabo in izkazovanje svojih potencialov. Postopno, z večanjem učenčeve 

organiziranosti in samostojnosti, pa podporo ustrezno zmanjšujemo (Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 

2011). 

Številne države so v pomoč učiteljem pri načrtovanju in izvajanju učinkovite poučevalne prakse 

za učence z ADHD izdali različne delovne dokumente, smernice ali vodiče za poučevanje in 

obravnavo učencev z ADHD. V Sloveniji še nimamo tovrstnega obsežnejšega dokumenta, so pa 

učiteljem na voljo nekatera priporočila v okviru programskih dokumentov za delo z učenci z 

učnimi težavami oz. primanjkljaji na posameznih področjih učenja (npr. Kavkler idr., 2003; Košak 

Babuder in Velikonja, 2011; Magajna idr., 2008). 

 

 2.3.1  Učinkoviti elementi poučevanja učencev z ADHD  

 

Dobra poučevalna praksa oz. splošno priporočljivi načini poučevanja za spodbujanje 

osredotočenosti in učne učinkovitosti ter spodbujanje funkcionalnih oblik vedenja pri učencih z 

ADHD vključujejo različne preventivne ter korektivne v pomoč in podporo usmerjene pristope, 

kot so proaktivno strukturiranje učnega oz. razrednega okolja; aktivno, redno poučevanje in 
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učenje ter spodbujanje in ojačevanje uporabe razrednih pravil, rutin in pričakovanj povezanih z 

vedenjem v razredu; prilagajanje poučevanja (oblik, načinov, nalog ipd.); redno spremljanje 

napredka učenca pri osvajanju osnovnih učnih spretnosti (branja, pisanja, računanja) ter učenje 

in spodbujanje učinkovitih učnih, organizacijskih, samoregulativnih in socialnih veščin (DuPaul in 

Stoner, 2003). 

Za pravilno prilagajanje VIZ procesa, predvsem pričakovanj in zahtev, je pomembno, da se učitelji 

zavedajo naslednjih dejstev o ADHD motnjah (Pfiffner in Barkley, 1998): 

 ADHD predstavlja pedagoški problem, ki ima biološko osnovo in ga ni možno povsem 

odpraviti oz. »pozdraviti«. Primerna obravnava ima lahko pomemben in pozitiven vpliv na 

pojavne oblike vedenja, saj na izraznost osnovnih in sopojavljajočih znakov ADHD vplivajo 

tudi okoljski dejavniki. Kljub temu relativno stabilna narava ADHD znakov vodi v pojavljanje 

vsaj ene težave na učnem ali socialnem področju. 

 ADHD praviloma ni posledica pomanjkljivih intelektualnih sposobnosti, ampak problem 

konsistentnega vzdrževanja pozornosti, napora, motivacije in inhibiranja vedenja, še 

posebno, ko niso zagotovljene takojšnje posledice (podkrepitve) za vedenje, jih sploh ni ali 

pa so šibke. 

 Za učence z ADHD je izvajanje učnih dejavnosti, nalog in izkazovanje ustreznih socialnih 

veščin težje kot za njihove vrstnike. Učenci z ADHD za 30 odstotkov zaostajajo v socialnih in 

organizacijskih veščinah. Učenci z ADHD potrebujejo več strukture, bolj pogoste pozitivne 

posledice, bolj dosledno izvajanje negativnih posledic ter prilagoditve zadolžitev in nalog. 

 Najbolj učinkoviti načini obravnave za izboljšanje šolskega (učnega in socialnega) 

funkcioniranja so tisti, ki jih dosledno izvajamo v šolskem okolju, na mestu in v okoliščinah, 

kjer se pojavljajo konkretni problemi. Družinska terapija, individualne terapije, trening 

staršev in podobni pristopi, ki so zelo učinkoviti za izboljšanje funkcioniranja v domačem 

okolju, so redko učinkoviti za izboljšanje učnega in vedenjskega funkcioniranja učencev z 

ADHD (Abramowitz in O'Leary, 1991). 

V nadaljevanju predstavljamo nekatere učinkovite elemente poučevanja, ki smo jih uporabili kot 

referenčne mere vrednotenja učiteljevega poznavanja učinkovite prakse poučevanja ter 

reševanja primerov učencev z ADHD v empiričnem delu raziskave. Med njimi nekateri 

predstavljajo splošno dobro poučevalno prakso, drugi bolj specifične pristope (prilagoditve in 

strategije) za poučevanje oz. delo z učencem z ADHD. 
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A.  Proaktivno strukturiranje in organizacija učnega okolja  

Nudenje strukture je eno temeljnih načel dobre poučevalne prakse, še posebej pomembno za 

učence z ADHD (DuPaul, 2007; DuPaul in Stoner, 2003; Goldstein in Goldstein, 1990; Teeter, 

1998). Strukturiranost učnega okolja (fizičnega, didaktičnega oz. kurikularnega in socialnega) 

učencu z ADHD nudi osnovni okvir, ki naj bi bil učencu v pomoč in podporo za postopno 

ponotranjenje večje in bolj učinkovite organiziranosti misli in dejanj. 

Prilagajanje učnega okolja in nalog so običajno priporočene prilagoditve v IP učencev s težavami 

pozornosti in hiperaktivnostjo.  

 Organizacija fizičnega učnega okolja  

Učno okolje zahteva od učencev primerno uravnavanje pozornosti in nenehno prilagajanje na 

različne naloge ter posledično pomembne intelektualne in emocionalne napore učenca. Za učno 

učinkovitost mora učenec vzdrževati primerno osredotočenost na učni proces in ustrezno 

umirjenost ob hkratni prisotnosti mnogih motečih dražljajev v razredu. Učencem z ADHD so pri 

tem v pomoč prilagoditve, ki zmanjšujejo moteče dražljaje v okolju, in opore, ki jim pomagajo, da 

se lažje osredotočijo na naloge ali dejavnosti (DuPaul in Stoner, 2003; NCCMH, 2009; U.S. 

Department of Education, 2006).  

Učilnica (pohištvo, pomagala, materiali, izdelki) naj bi bila enostavno, pregledno in dosledno 

urejena. Vpliv prilagajanja učnega okolja na dosežke učencev z ADHD ni bil posebej proučevan, 

vendar pa so tovrstne prilagoditve široko sprejete kot učinkovite ter so v seznamih priporočljivih 

prilagoditev za individualizirano programiranje poučevanja učencev z ADHD na prvem mestu 

(Murray, Rabiner in Hardy, 2011).  

Ena najpogostejših prilagoditev fizičnega okolja se nanaša na sedežni red v učilnici. Spremembe 

sedežnega reda oz. razporeditve miz v razredu naj bi vplivale na spremembe v vedenju 

hiperaktivnih učencev (Abramowitz in O'Leary, 1991). Skupinska razporeditev (majhna skupina 

učencev okoli sklopa miz, ki omogoča, da se učenci medsebojno vidijo) naj bi spodbujala socialne 

interakcije med učenci, razporeditev miz v obliki kroga ali črke U osredotočenost na učiteljevo 

predstavitev ali pogovor, klasična razporeditev miz v vrste pa izboljšanje pozornosti pri 

samostojnem delu (prav tam). Splošno priporočilo je, da naj učenec sedi blizu učitelja, kar 

učitelju omogoča lažje in pogostejše usmerjanje in spodbujanje učenčeve pozornosti in 

primernega vedenja. Pomembno je, da ima učenec dovolj delovnega prostora, po potrebi tudi 

svojo mizo. Sedel naj bi poleg sošolca, ki predstavlja »dober model« in je v primernem odnosu z 

učencem z ADHD.  
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Med običajna priporočila sodi tudi ureditev prostora znotraj učilnice, s čim manj motečimi 

dražljaji ali ustrezno stimulacijo oz. tako imenovani »tihi kotiček«. Vanj naj bi se učenec umaknil, 

kadar potrebuje mir za samostojno delo ali ko je razburjen in se mora umiriti. Za umik v kotiček 

morajo biti vzpostavljena jasna in natančna pravila ter dogovorjeni čim bolj diskretni znaki, s 

katerimi učenec ali učitelj nakažeta potrebo po umiku.  

Na uravnavanje aktivnosti in učne dosežke (količino opravljenega dela) hiperaktivnih otrok naj bi 

vplivalo tudi uravnavanje hrupnosti v razredu (Zentall, Falkenberg in Smith, 1985, v Teeter, 

1998). Nivo hrupnosti je bolj pomemben pri osvajanju snovi oz. izvajanju težkih nalog kot pri 

izvajanju rutinskih ali dobro utrjenih nalog. Manj hrupno okolje naj bi spodbujalo večjo 

umirjenost in osredotočenost učencev z ADHD in učencev brez težav. 

Hiperaktivni učenci potrebujejo dovolj priložnosti za gibanje. Načrtno omogočanje gibanja (npr. 

razdeljevanje učnega materiala, brisanje table ali gibalni odmori) lahko učencu pomaga pri 

vzdrževanju pozornosti (Goldstein in Goldstein, 1990) in sproščanju notranjega nemira na 

primeren, za razred nemoteč način. 

Učencu z ADHD lahko pomagajo ohranjati in usmerjati pozornost ter uravnavati aktivnost tudi 

različni pripomočki in materiali za zadovoljevanje potrebe po dodatni (proprioceptivni) 

stimulaciji ali za sproščanje napetosti. Priporočajo se različni manipulativni predmeti (npr. 

masažne žogice, vrečke z zrnjem ipd.), ki jih učenec lahko stiska, boža, razteza, gnete, ter 

sedežne blazine ali sedalne žoge (Viola, 2007). V isti namen se priporoča tudi uporaba različnih 

pisal z mehkejšimi odebelitvami ali blazinicami v predelu prijema, rahlo upogljiva pisala in 

ravnila. Pri usmerjanju vidne pozornosti učencu lahko pomagajo različni kazalniki, kartončki z 

odprtinami, bralna ravnilca ali barvne folije. 

 Pomen razrednih pravil, rutin in jasno izraženih pričakovanj 

Učenci z ADHD funkcionirajo mnogo bolj učinkovito v okolju, ki je predvidljivo in dosledno 

(Goldstein in Goldstein, 1990). Predvidljivo, urejeno okolje predpostavlja jasno izražena pravila, 

pričakovanja in rutine, znotraj katerih so skrbno vpeljane raznovrstne dejavnosti in naloge, krajši 

sklopi intenzivnega dela z vmesnimi odmori in spodbudami. 

Učenci, ki poznajo, razumejo in upoštevajo razredna pravila, so v šoli uspešnejši kot učenci, ki 

pravil ne razumejo in jih ne upoštevajo (Paine idr., 1983, v DuPaul in Stoner, 2003). Učenju in 

uporabi razrednih pravil in rutin se pogosto ne namenja dovolj pozornosti. Stoner in Green 

(1992, v DuPaul in Stoner, 2003) sta ugotovila presenetljivo nizek delež prvo-, drugo- in 

tretješolcev (le 10 %), ki so poznali razredna pravila, kljub prepričanju njihovih učiteljev, da je bilo 

učenje razrednih pravil natančno in sistematično. Za učinkovito oblikovanje, učenje in uporabo 
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razrednih pravil ter vzpostavljanje rutin številni strokovnjaki (npr. Reef, 2005) priporočajo, da se 

pravila sooblikujejo skupaj z učenci, in – če je le možno – tako, da poudarijo pričakovana, in ne 

neprimerna vedenja (česa naj ne bi počeli). Da bi si učenci lažje zapomnili in tudi upoštevali 

pravila, je pomembno, da ne oblikujemo in učimo preveč pravil (ali rutin) naenkrat. Oblikovana 

pravila morajo biti v razredu izpostavljena na vidnem mestu, kar omogoča večkraten pregled, 

sklicevanje nanje ipd. Za učence z ADHD je tudi priporočljivo, da so navodila dodatno vizualno oz. 

grafično ponazorjena.  

Učenje pravil in rutin mora biti načrtno, aktivno (npr. s pogovorom, modeliranjem, igro vlog ipd.) 

ter v fazi osvajanja sistematično podkrepljeno z zunanjimi spodbudami. Učenci z ADHD 

počasneje osvajajo rutine in pravila ter jih manj fleksibilno uporabljajo v različnih situacijah, zato 

potrebujejo več priložnosti za učenje in utrjevanje v različnih okoliščinah ter dosledno 

spodbujanje za izvajanje s strani vseh, ki z njimi delajo. Pomembno je tudi vnaprejšnje diskretno 

opozarjanje (pred dejavnostjo ali nalogo) na pričakovano vedenje oz. upoštevanje določenega 

pravila. Poleg verbalnih opozoril se za učence z ADHD za spodbujanje in usmerjanje k 

primernemu ravnanju zelo priporoča uporaba različnih neverbalnih znakov (slike, kretnje). Pri 

usmerjanju in spodbujanju posameznega učenca je pomembno, da z njim vzpostavimo očesni 

stik. 

Želeno vedenje vseh učencev, posebno učencev z ADHD, spodbujamo z jasno in enostavno 

izraženimi pričakovanji. Pomembno je, da učenec razume, kaj, kako in kdaj je primerno, da se 

odzove na določen način oz. uporabi določeno rutino (npr. kako vprašati za pomoč). Pri 

kompleksnih nalogah ali rutinah je pomembno jasno razdelati posamezne korake za uspešno 

izvedbo naloge in sistematično uriti vsak sestavni korak ali element. 

Posebno pozornost oz. več podpore in pomoči učenci z ADHD potrebujejo v situacijah, ki so manj 

strukturirane in nudijo učencem manj trdne opore za pravilno ravnanje (različni prehodi med 

posameznimi dejavnostmi, učnimi urami ali prostori).  

Vsi omenjeni elementi zagotavljajo večjo strukturiranost in organiziranost razrednega okolja ter 

naj bi vplivali na preprečevanje in obvladovanje izstopajočega vedenja, spodbujanje primernih 

oblik vedenja in vzdrževanje pozornosti (DuPaul in Stoner, 2003; Murray idr., 2011; Raggi in 

Chronis, 2006). Mnogo manj pa je empiričnih dokazov o neposrednem vplivu povečevanja 

strukturiranosti in organiziranosti nalog ter dejavnosti na učno učinkovitost učencev z ADHD 

(Murray idr., 2011; Raggi in Chronis, 2006).   
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B.  Prilagajanje učnega procesa (didaktičnega in kurikularnega okolja)  

 Podajanje navodil in spodbujanje pozornosti  

Razumevanje in sledenje navodilom je ena izmed ključnih zmožnosti, ki učencu omogoča aktivno 

sodelovanje pri pouku in uspešno učenje.  

Priporočila za podajanje navodil so podobna priporočilom za osvajanje pravil (Murray idr., 2011). 

Zaradi težav učencev z ADHD pri sprejemanju, predelovanju in zapomnitvi kompleksnih gradiv je 

pomembno, da so navodila pregledno strukturirana, jasno, kratko in razumljivo oblikovana ter po 

možnosti podana na različne načine (verbalno podana, zapisana, demonstrirana in grafično 

ponazorjena). Če navodilo vsebuje več pomembnih informacij in korakov, je pomembno 

poudariti ključne informacije in navodila razdelati na več korakov. Pred začetkom dela je 

potrebno preveriti razumevanje navodil in jih po potrebi dodatno ponoviti, razložiti ali 

ponazoriti. Preprosta in razumljiva navodila ter pravilo, da učenec ponovi navodilo, spodbudijo 

sodelovanje učenca z ADHD in izvršitev nalog (Goldstein in Goldstein, 1990). 

Pri učencu z ADHD je potrebno redno ter dosledno spodbujati osredotočanje pozornosti na 

navodilo in vzdrževanje pozornosti med izvajanjem nalog. Učenčevo pozornost je treba vzbuditi 

pred podajanjem navodil (npr. s kratkimi verbalnimi opozorili, nevpadljivimi neverbalnimi namigi, 

dotikom učenca) in jo z aktivno vključenostjo učenca v podajanje navodil ali razlage (v pisnih 

izdelkih pa z različnimi grafičnimi znaki) spodbujati tudi med podajanjem navodil in delom 

(Klumb, 1992, v Reis, 2002). Pomembno je, da ne prekinjamo učenca, kadar zbrano dela, saj se 

potem težje osredotoči na nalogo (Raggi in Chronis, 2006). Za vzdrževanje in spodbujanje 

pozornosti so učinkovite tudi različne tehnike podkrepljevanja (Barkley, Copeland in Sivage, 

1980; Miranda, Jarque in Tárraga, 2006; Pfiffner in Barkley, 1989) in samoopazovanja (DuPaul in 

Stoner, 2003; Shimabukuro, Prater, Jenkins in Edelen-Smith, 1999).  

 Prilagajanje poučevanja in nalog  

Prilagajanje poučevanja in nalog najpogosteje vključuje prilagajanje obsega in trajanja nalog, 

razčlenjevanje kompleksnih enot v več sestavnih delov in načrtovanje kratkoročnih ciljev, ki naj 

bi jih učenec dosegel, dodatne stimulacije med nalogami ali dejavnostmi, že omenjeno jasno 

podajanje navodil, prilagajanje oblik in metod dela glede na učenčev preferenčni učni stil, 

uporabo raznolikih medijev in materialov, veččutno poučevanje ter vključevanje sodelovalnega, 

izkustvenega učenja in projektnega dela (Goldstein in Goldstein, 1990; Jitendra, DuPaul, Someki 

in Tresco, 2008; Reef, 2005; Teeter, 1998; Zentall, 1993). Namen omenjenih prilagoditev in 
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strategij je povečevanje strukturiranosti in organiziranosti učenčevega didaktičnega in 

kurikularnega učnega okolja ter prizadevanje, da bi učenec doživljal cilje in naloge kot obvladljive 

in dosegljive, s čimer bi zmanjšali doživljanje stresa, povečali njegovo vztrajnost in s tem njegovo 

učinkovitost (Raggi in Chronis, 2006). 

Čeprav je v strokovni literaturi na voljo mnogo informacij o učinkovitem poučevanju in 

prilagajanju različnih elementov poučevanja vedenjskim in kognitivnim značilnostim učencev z 

ADHD, je raziskav, ki bi eksperimentalno potrjevale učinkovitost omenjenih pristopov, mnogo 

manj (npr. Jerman (1996), Montague in Warger (1997), DuPaul in Power (2000), povzeto po Kos 

idr., 2006).  

Prilagajanje predstavitve, oblike in izvedbe nalog lahko podaljša učenčevo osredotočenost, 

poveča pravilnost izvajanja in zmanjša učenčevo nemirnost (DuPaul in Stoner, 2003; Goldstein in 

Goldstein, 1990). Učinkovito je variiranje različnih vrst nalog (pisne, ustne, praktične), tempa 

dela in pripomočkov. Osredotočenost in vztrajanje pri nalogi lahko spodbujamo z oblikovnimi, 

organizacijskimi (npr. razčlenitev obsežnejših nalog na več delov z manjšimi odmori, izvajanje 

zahtevnejših nalog v prvih urah pouka), količinskimi (npr. manj nalog istega tipa) in vsebinskimi 

prilagoditvami naloge (pomembno, da ne znižujemo standardov znanja) (DuPaul in Stoner, 

2003). Za vzdrževanje pozornosti se priporoča izmenjevanje dejavnosti, ki zahtevajo intenzivno 

miselno osredotočenost, z vmesnimi manj zahtevnimi dejavnostmi (Robinson in Skiner, 2002). 

Čeprav vpeljevanje novosti in raznolikost načeloma povečujeta učenčevo zmožnost 

osredotočanja in vztrajanja, pa je ob tem pomembno ohraniti jasno, enostavno in pregledno 

strukturo poteka dejavnosti in nalog. 

Ena izmed prilagoditev, ki je dokazano učinkovita, predstavlja možnost izbire med več 

ponujenimi enakovrednimi nalogami (Dunlap idr, 1994; Powell in Nelson, 1997; Raggi in Chronis, 

2006). Možnost izbire učencu daje občutek nadzora oz. možnosti individualnega odločanja med 

ponujenimi nalogami. Pri reševanju nalog, ki si jih učenec sam izbere, se bistveno zmanjša 

moteče vedenje ter povečata osredotočenost in vztrajanje pri nalogi. Omenjene izboljšave pa 

niso prisotne, če učencu z ADHD učitelj ponudi nalogo, prilagojeno njegovim interesnim 

področjem.  

Skladno s teorijo optimalne stimulacije in predpostavkami, da je nemirnost učencev z ADHD 

pogosto pogojena z notranjo potrebo po dodatnih dražljajih (Zentall, 1985), so se številne 

raziskave usmerjale na ugotavljanje vpliva novosti in zagotavljanja dodatnih dražljajev oz. 

spodbud med nalogo na vedenje učencev z ADHD (npr. Lee in Zentall, 2002; Zentall, 1985). 

Posebno pozornost so namenili ugotavljanju vpliva barvnih poudarkov na izvajanje naloge. 

Barvno označevanje ali poudarjanje določenih elementov v enostavnih nalogah (npr. pri 
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prepisovanju, reševanju enostavnih računov) vpliva na večjo pravilnost reševanja v začetni fazi 

oz. prvih dveh tretjinah izvajanja naloge, saj povečuje usmerjenost na pomembne informacije. 

Pri kompleksnih nalogah pa barvne opore oz. poudarki povečujejo osredotočenost na nalogo in 

zmanjšujejo nemirnost, če so dodane v drugem delu izvajanja naloge. Če so barvne opore v 

kompleksni nalogi podane že na začetku, ko učenec med mnogimi informacijami še ni prepoznal 

bistvenih, to učenca lahko ovira pri uvidu bistva in kompleksnosti naloge ter zmanjšuje njegovo 

uspešnost pri reševanju. Pri daljših oz. dlje časa trajajočih nalogah dodajanje barvnih opor proti 

koncu naloge (nov dražljaj) pomaga učencu ohranjati in vzdrževati pozornost (prav tam).  

Tudi dodajanje motoričnega odziva, posebej v nalogah, kjer je potrebno ponavljanje, pri učencih 

z ADHD povečuje njihovo osredotočenost in učinkovitost (npr. ponavljanje med hojo, učenje v 

paru s podajanjem žogice, ploskanje na večkratnike pri štetju) (Zentall in Meyer, 1987). 

Pri načrtovanju prilagoditev je treba upoštevati, da prilagajanje zgolj enega posameznega 

elementa poučevanja ali naloge najverjetneje ne bo imelo velikega učinka na otrokovo 

funkcioniranje. Najbolj učinkovito je celostno, integrirano načrtovanje prilagajanja poučevanja, ki 

temelji na funkcionalni oceni učenčevega vedenja (DuPaul in Stoner, 2003; Barkley 1998). 

 Prilagajanje preverjanja in ocenjevanja znanja 

Prilagajanje preverjanja in ocenjevanja znanja naj bi vključevalo podobne prilagoditve vrste, 

oblike in izvedbe nalog, kot so priporočljive za sam proces poučevanja in učenja, torej različne 

organizacijske, oblikovne in vsebinske prilagoditve, kot so npr. minimaliziranje motečih 

dražljajev, izbor načinov oz. vrste nalog, ki minimalizirajo vpliv učenčevih težav na izkazovanja 

naučenega, omogočanje vmesnih kratkih odmorov oz. izvajanje v več delih ali podaljšano 

izvajanje, zunanje spodbujanje pozornosti, izvajanje v prvih urah pouka in podobno (Brock, 

Jimerson in Hansen, 2009; Magajna idr., 2008).  

 

C.  Uravnavanje in usmerjanje vedenja ter urjenje specifičnih strategij 

 

Poleg predstavljenih prilagoditev procesa poučevanja in učnega okolja, ki jih v literaturi pogosto 

poimenujejo učni pristopi v obravnavi, so med dokazano učinkovitimi in priporočljivimi ukrepi za 

spodbujanje učinkovitosti učencev z ADHD v šolskem okolju tudi različne bolj specifične 

strategije za uravnavanje vedenja in spodbujanje urjenja specifičnih strategij, ki sodijo med 

vedenjske ali kognitivno-vedenjske pristope obravnave. Za uporabo teh pristopov mora biti 
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učitelj primerno usposobljen, nujna pa je tudi podpora šolskih svetovalnih delavcev ali zunanjih 

strokovnjakov, ki so specializirani za uporabo teh pristopov.  

V razrednem okolju lahko učitelj predvsem izvaja prilagajanje predhodnih dejavnikov in posledic, 

ki vplivajo na pojavljanje vedenja, modelira uporabo primernih vzorcev vedenja in razmišljanja 

ter načrtno podkrepljuje uporabo spretnosti in veščin, ki jih učenci z ADHD lahko osvajajo tudi v 

različnih individualnih ali skupinskih oblikah pomoči. 

Uravnavanje in usmerjanje vedenja 

Za učinkovito usmerjanje vedenja je ključnega pomena predvidevanje oz. vnaprejšnje 

načrtovanje uravnavanja vedenja učenca z ADHD, ki temelji na funkcionalni oceni vedenja 

(DuPaul in Ervin, 1996; DuPaul in Stoner, 2003; Pfiffner in Barkley, 1987). Funkcionalna ocena 

vedenja (FOV) je empirično dokazan učinkovit pristop za ocenjevanje ter načrtovanje pomoči in 

podpore učencem z vedenjskimi težavami (Ervin, Radford, Bertsch, Piper, Ehrhardt in Poling, 

2001; Sturmey, 2008 v Janjušević in Pulec Lah, 2011). Namen FOV je ugotoviti funkcijo manj 

primernega vedenja ter analizirati vpliv raznolikih dejavnikov v okolju in v otroku na pojavljanje 

vedenja, kar omogoča bolj ciljno in sistematično načrtovanje ustreznega pristopa za izzvenevanje 

tega vedenja oz. nadomeščanje manj primernega vedenja s socialno bolj sprejemljivim in 

učinkovitim (Mitchell, 2008).  

Načrt pomoči za spodbujanje želenega vedenja običajno ne vsebuje le enega samega postopka 

oz. strategije, temveč vključuje nabor več različnih metod in strategij. Center za pozitivno 

vedenjsko podporo in pomoč pri Uradu za specialno pedagoške programe (OSEP) priporoča 

naslednje skupine pristopov (Sugai idr., 2000, v Janjušević in Pulec Lah, 2011, str. 266): 

 prilagajanje učnega okolja, s čimer zmanjšamo verjetnost pojavljanja težav, 

 učenje nadomestnega vedenja in razvoj splošnih kompetenc za učinkovito odzivanje in 

ravnanje v različnih učnih in socialnih situacijah ter 

 spreminjanje odzivanj na vedenje, tako da ne ojačujemo neželenega vedenja, ampak 

ojačujemo in spodbujamo pozitivno, želeno vedenje. 

 

Številne priporočljive preventivne prilagoditve učnega okolja smo že predstavili. V nadaljevanju 

se najprej osredotočamo še na pomen učiteljeve interakcije z učencem za uravnavanje vedenja, 

strateško usmerjanje učiteljeve (in vrstniške) pozornosti ter strateško prilagajanje posledic. 
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 Interakcija z učencem 

Učinkovitost različnih prilagoditev in strategij pomoči v razrednem okolju je pomembno odvisna 

od kakovosti odnosa med učiteljem in učencem. »Ujemanje« lastnosti učitelja in lastnosti učenca 

pomembno dopolnjuje še ujemanje lastnosti ukrepov in lastnosti učitelja ter ujemanje lastnosti 

učenca in lastnosti ukrepov.  Po ocenah uspešnih mladostnikov z ADHD je pozitiven (varen, 

odkrit, zaupen) odnos med učiteljem in učencem pomemben varovalni dejavnik za spodbujanje 

uspešnosti mladostnikov z ADHD (Putney, 2005). 

Za vzpostavljanje pozitivnega odnosa med učencem in učiteljem je eden od pomembnih 

dejavnikov tudi kakovost in količina pozornosti, ki jo učitelj nameni učencu. 

 Strateška uporaba pozornosti 

Različne in pogoste oblike neprimernega vedenja učenca z ADHD, ki so moteče tako za učitelja 

kot za vrstnike, pogojujejo številne negativne povratne informacije, ki jih prejema učenec s strani 

okolja. Da bi preprečili razvoj različnih obrambnih oblik vedenja in  nizkega samovrednotenja pri 

učencu z ADHD, je pomembno strateško preusmeriti pozornost od negativnega vedenja učencev 

z ADHD k njihovemu pozitivnemu vedenju (Murray idr., 2011).  

Strateška uporaba pozornosti pomeni namensko uporabo pozornosti, ki pri učencu spodbuja 

vztrajanje pri nalogi oz. opravljanje naloge ter izražanje primernega vedenja. Dokumentirano 

učinkovita je uporaba učiteljeve pozitivne pozornosti v obliki pohvale, nasmeha, kimanja, 

kratkega fizičnega dotika (npr. trepljanja). Najbolj učinkovita je pohvala oz. povratna informacija, 

ki je specifična (izraža, kaj je učenec naredil dobro in katero vedenje je zaželeno), podana na 

učencu razumljiv način ter s toplim tonom (O'Leary in O'Leary, 1977, v Pfiffner in Barkley, 1998). 

Učinkovito naj bi učenčevo vedenje usmerjalo tudi načrtno odtegovanje učiteljeve pozitivne 

pozornosti (npr. aktivno ignoriranje) ob neželenem vedenju, ki naj bi zmanjševalo neprimerno 

vedenje. Primerno je za manj moteča vedenja, s katerimi želi učenec pritegniti učiteljevo 

pozornost. Nikakor pa to ni primerna strategija ob agresivnem ali uničevalnem vedenju učenca. 

Aktivno ignoriranje naj bi uporabljali le sočasno s pohvalo oz. pozitivno pozornostjo učitelja.  

 Strateško uravnavanje posledic oz. povratnih informacij 

Poleg načrtnega uravnavanja dejavnikov v okolju (okoliščin, sprožilcev), ki lahko predhodno 

spodbujajo pojavljanje (manj) primernega vedenja pri učencu z ADHD, na uravnavanje vedenja 

vpliva tudi načrtno uravnavanje posledic oz. povratnih informacij o vedenju učenca. Uporaba 

povratnih informacij pri učencih z ADHD mora biti bolj sistematična in je tudi mnogo bolj 

pomembna kot pri vrstnikih brez težav (Pfiffner in Barkley, 1998). Ključna je ustrezna 
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kombinacija pozitivnih ojačitev (npr. pohvale, nagrad) in negativnih posledic (npr. graje, 

odstranitev privilegijev, izločitev), kar smo nakazali že pri strateškem usmerjanju pozornosti. 

Strategije podpiranja, ki temeljijo zgolj na pozitivnem ali zgolj na negativnem podkrepljevanju, so 

redko učinkovite za vzdrževanje ustreznega učnega in socialnega vedenja pri učencih z ADHD 

(Pfiffner in O'Leary, 1987, v DuPaul in Weyandt, 2006). Kar nekaj študij je nakazalo, da je za 

spodbujanje trajnejših sprememb vedenja, poleg pozitivnih podkrepitev, učinkovita dodatna 

uporaba blažjih kazni oz. opozoril za neprimerno vedenje (npr. Pfiffner in O'Leary, 1987, v  

DuPaul in Weyandt, 2006; Rosén, O'Leary, Joyce, Conway in Pfiffner, 1984). Negativne posledice 

bo učenec dojel kot sprejemljive, če je med njim in učiteljem predhodno vzpostavljen primeren 

odnos, ki temelji tudi na uporabi spodbud in motivacijskih pristopov (Pfiffner in Barkley, 1998). 

Učinkovitost negativnih povratnih informacij (npr. opozarjanja) je večja, če so podane specifično, 

kratko, jasno, umirjeno, zasebno, ob vzpostavljenem očesnem kontaktu med učiteljem in 

učencem ter neposredno po začetku neprimernega vedenja (DuPaul in Weyandt, 2006).  

Učinkovitost povratnih informacij je torej močno odvisna od načina in trenutka uporabe, torej 

kako in kdaj jih uporabimo. Tudi za pozitivne povratne informacije velja podobno, kot smo 

navedli pri negativnih, da so najbolj učinkovite jasne, ključne in dosledne povratne informacije, ki 

neposredno sledijo vedenju, na katero se nanašajo. Oddaljenost ukrepanja močno zmanjša 

učinkovitost povratnih informacij pri učencih z ADHD. Podane morajo biti bolj pogosto in bolj 

izrazito kot pri učencih brez težav. Za učenca morajo biti tudi dovolj motivirajoče, kar pomeni, da 

jih je potrebno individualizirati glede na posameznega učenca in jih dovolj pogosto spreminjati 

(na dva, tri tedne), saj pri učencih z ADHD podkrepitve hitreje izgubijo spodbujevalno oz. 

motivacijsko vrednost kot pri učencih brez težav (Pfiffner in Barkley, 1998). 

Sistematična uporaba podkrepljevanja v obliki žetoniranja in odtegnitve podkrepitve (ang. 

response cost) sodi med dokazano učinkovite vedenjske pristope za uravnavanje vedenja pri 

učencih z ADHD (Braswell in Bloomquist, 1991; DuPaul in Stoner, 2003; DuPaul in Weyandt, 

2006; Pfiffner in Barkley, 1998). Neposredno zunanje podkrepljevanje vedenja učencev z ADHD 

je učinkovito in pogosto potrebno, saj je ključni deficit v ozadju številnih vedenj učencev z ADHD 

pomanjkljivo oz. manj ustrezno odzivanje na dogodke v okolju (Barkley, 2005). Skupna uporaba 

žetoniranja in odtegnitve naj bi povečevala raven osredotočenosti na nalogo in natančnost 

učencev pri šolskem delu (DuPaul, Guevrement in Barkley, 1998, v DuPaul in Weyandt, 2006). V 

nekaterih primerih je bil učinek sistematične uporabe teh tehnik v razredu enakovreden učinkom 

obravnave z medikacijo (Rapport, Murphy in Biley, 1982, v DuPaul in Weyandt, 2006). 
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Urjenje specifičnih strategij in veščin 

Za učno in socialno uspešnost v šolskem okolju potrebujejo učenci z ADHD predvsem učenje in 

urjenje učinkovitih učnih in organizacijskih strategij, socialnih in komunikacijskih veščin ter 

strategij samouravnavanja. Učenje in urjenje naj bi bilo sistematično, redno in podprto z 

vključevanjem bistvenih elementov v vsakodnevne aktivnosti oz. delo v razredu (NCCMH, 2009).  

Bolj intenzivno, sistematično in aktivno učenje posameznih veščin običajno poteka v različnih 

individualnih in skupinskih oblikah pomoči. Pri mlajših učencih z zmernimi težavami se priporoča 

učenje v majhnih skupinah do 8 učencev in v »umetnem« okolju, ki je bolj preprosto in 

predvidljivo, zato učenec lažje spoznava, osvaja in uri nove veščine. Pri starejših učencih z 

zmernimi težavami pa je priporočljiva tudi individualna obravnava (NCCMH, 2009).  

Urjenje specifičnih strategij se običajno prišteva med kognitivno-vedenjske pristope obravnave, 

ki so bolj učinkoviti, kadar so podprti z vedenjskimi pristopi v razredu. Osnovni princip 

kognitivno-vedenjskih pristopov je vplivanje na bolj učinkovito razmišljanje, vedenje in 

interakcije posameznika (Teeter, 1998). Da bi učenec z ADHD znal ustrezno uporabiti izolirano 

naučene strategije tudi v vsakodnevnih situacijah in nalogah, je nujno, da se tudi v razredu 

načrtno spodbuja uporaba naučenih novih oblik vedenja (z modeliranjem učitelja, priložnostmi za 

urjenje oz. izkazovanje ter s sistematičnim podkrepljevanjem ustrezne uporabe). 

Za uporabo oz. spodbujanje urjenja specifičnih veščin v razredu učitelj običajno potrebuje 

dodatno usposabljanje in podporo drugih strokovnjakov. Učiteljeva seznanjenost z (vsaj) 

osnovnimi principi teh strategij je nujna za spodbujanje njihove učinkovitosti, saj smo že 

poudarili, da se izolirano naučene veščine pri učencih z ADHD le redko samodejno generalizirajo 

na odzivanje v vsakodnevnih situacijah. 

Učiteljeva vloga pri urjenju različnih specifičnih strategij v razredu je delovanje z lastnim 

zgledom, demonstriranje uporabe specifičnih veščin v razrednem okolju ter načrtno in dosledno 

spodbujanje učencev pri urjenju in učinkovitem izvajanju specifičnih strategij in veščin. Učitelj 

lahko vpeljuje v vsakdanje poučevanje učenje specifičnih veščin tako, da jih nazorno 

demonstrira, glasno verbalizira lastno samousmerjanje oz. samoinštruiranje (opisuje lastno 

razmišljanje oz. navodila za izvedbo veščine), organizira dovolj priložnosti za učenje in urjenje 

veščine po korakih ter načrtno spodbuja (ojačuje s podkrepitvami, npr. pohvalo ali sistematičnim 

žetoniranjem) izvajanje oz. uporabo veščin pri učencih (Goldstein in Goldstein, 1990; Teeter, 

1998). Pristop je primeren za vse učence, za doseganje učinkovitosti pri učencih z ADHD pa mora 

biti izvajan mnogo bolj sistematično, dosledno in v daljšem časovnem obdobju, kot je potrebno 

pri vrstnikih brez težav.  
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Med različnimi pristopi urjenja specifičnih veščin so bili največ raziskovalne pozornosti deležni 

pristopi učenja strategij samouravnavanja. 

 Strategije samouravnavanja 

Strategije samouravnavanja vključujejo samoopazovanje, samospremljanje, samospodbujevanje 

in bolj kompleksne strategije kot so samoinštrukcije in reševanje problemov, ki se jih v osnovi 

uporablja za neposredno obravnavo težav s pozornostjo, neorganiziranostjo in nereflektivnostjo, 

s katero hiperaktivni učenci z ADHD pristopajo k učnim nalogam in socialnim interakcijam. 

Osnovni namen teh strategij je razviti ustrezno stopnjo samokontrole (DuPaul in Stoner, 2003), 

zato so raziskovalci pričakovali, da se bo ob urjenju teh strategij pri učencih z ADHD sčasoma 

zmanjšala potreba po zunanjih podkrepitvah za vzdrževanje in posploševanje njihovih dosežkov. 

Žal se pričakovanja niso izpolnila (Braswell in Blomquist, 1991). Kljub temu so strategije 

samoopazovanja in samospodbujanja ob spremljajočem zunanjem podkrepljevanju učinkovite za 

izboljšanje različnih vedenj učencev z ADHD, tudi pozornosti, usmerjene na nalogo, natančnosti 

in vrstniških interakcij (Barkley idr., 1980). 

V študiji Gureasko-Moore in sodelavcev (2007) so preverjali učinkovitost učenja samonadziranja 

za spodbujanje organizacijskih veščin pri adolescentih. Za vsakega učenca so oblikovali seznam 

aktivnosti, potrebnih za učinkovito pripravo na učno uro ter izboljšanje opravljanja domačih 

nalog (npr. prinašanje ustreznih učbenikov, zvezkov, pisalnih pripomočkov, zapis opomnika za 

domače naloge v beležko ipd.). Šolski psiholog je učence poučil o uporabi seznama za pripravo na 

uro in operativni izvedbi priprave. Po sedmih tednih so vsi vključeni mladostniki skoraj v celoti 

izkazovali ustrezno pripravljenost za delo v razredu, tudi po odstranitvi rednih spodbud in 

podkrepitev.  

Učinkovitost strategij samouravnavanje je lahko omejena glede na izrazitost znakov ADHD. Bolj 

učinkovite so tovrstne strategije pri učencih z blažjimi oblikami ADHD, ki so izkazovali uspešnost 

ob zunanjih sistemih uravnavanja vedenja (npr. žetoniranju) (DuPaul in Stoner, 2003).  

 Učne in organizacijske veščine 

Učenci z ADHD izkazujejo pomembno pomanjkljive učne veščine, ki se lahko kažejo kot težave na 

področju izvajanja in dokončevanja nalog, organiziranja svojega učenja, pripomočkov in lastnega 

ravnanja, priprave na preverjanja znanja ipd (Barkley, 1998), zato potrebujejo direktno učenje 

učinkovitih učnih in organizacijskih veščin (Teeter, 1998).  

Za učenje osnovnih učnih in organizacijskih strategij oz. veščin obstajajo že pripravljeni programi, 

npr. Veščine za šolski uspeh (Skills for School Success; Archer in Gleason, 1989) za učence od 3. 
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do 6. razreda, ki je usmerjen v učne veščine za učinkovito pridobivanje, organiziranje in odzivanje 

na informacije ter posledično bolj aktivno vključenost učencev v učni proces (v Teeter, 1998). 

Podobno gradivo so avtorji Deshler, Schumaker in sodelavci Univerze v Kansasu pripravili za 

starejše učence (prav tam). 

Med veščinami učinkovitega učenja in samoorganiziranja učence običajno učimo (Hattie, Biggs in 

Purdie, 1996; Hudoklin, 2011; Teeter, 1989):  

 kako oblikovati in načrtovati uresničljive cilje;  

 kako učinkovito prepoznati, poiskati in beležiti pomembne informacije (npr. kako se 

učinkovito učiti iz pisnih gradiv: pregledati besedilo, izluščiti bistvene informacije, poiskati 

določene informacije, razumeti grafe in druge vizualne ponazoritve ob besedilu, oblikovati 

izpiske; kako oblikovati in organizirati zapiske: npr. miselne vzorce, organizacijske sheme, 

sezname ipd.); 

 ozaveščati lasten, učinkovit pristop k učenju (npr. ozaveščanje učnega stila, primernih načinov 

učenja ipd.);  

 kako spodbujati učinkovito zapomnitev in priklic informacij (npr. učenje različnih 

mnemoničnih tehnik); 

 kako oblikovati lasten sistem organiziranosti (npr. pripravljenosti na učno uro, razporejanja 

prostega časa, učenja doma, urejanja šolske torbe, delovne mize, šolskih pripomočkov ipd.); 

 kako načrtovati dolgoročne projekte, kot so govorni nastopi, domače branje ipd. (npr. 

uporaba planerja, tudi mobilnih in računalniških aplikacij) in drugo. 

Predstavljene strategije so primerne za vse učence in posebej pomembne za učence z učnimi 

težavami oz. učence z ADHD. 

 Socialne veščine 

Kot smo predstavili v poglavju Vpliv ADHD na učno in socialno funkcioniranje (poglavje 2.2.1), 

imajo učenci z ADHD lahko izrazite težave pri vzpostavljanju in vzdrževanju učinkovitih odnosov z 

vrstniki in drugimi, zato je pomembno obravnavo usmeriti tudi na to področje, da bi kolikor 

mogoče minimalizirali negativen vpliv težav na razvoj posameznika z ADHD. Prizadevanja za 

spodbujanje socialnih veščin so usmerjena v razvoj veščin (komunikacijskih veščin, veščin 

reševanja problemov, obvladovanja čustev ipd.) in spodbujanje njihovega izvajanja. Težave 

učencev z ADHD namreč pogosto niso posledica deficitov v socialnih veščinah, ampak v fleksibilni 

in organizirani uporabi veščin v raznolikih socialnih situacijah (Goldstein in Goldstein, 1990).  

Večina programov za spodbujanje socialnih veščin temelji na demonstriranju, igri vlog, 

pozitivnemu podkrepljevanju in tehniki odtegovanja podkrepitev (DuPaul in Stoner, 2003).  
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Običajni programi za osvajanje prosocialnega vedenja v skupinskih oblikah (npr. klasični treningi 

socialnih veščin) se niso izkazali kot učinkoviti za doseganje trajnih sprememb v socialnem 

funkcioniranju učencev z ADHD v vsakdanjem okolju (DuPaul in Eckert, 1994; Teeter, 1998), zato 

so strokovnjaki oblikovali bolj celostne programe za izvajanje v šolskem okolju. Eden takih je 

Program socialnih veščin za težavne otroke (Tough Kids Social Skills Program; Sheridan, 1995), ki 

vključuje tri možne nivoje izvajanja programa: v majhnih skupinah, v razredu in na nivoju šole 

(Teeter, 1998). Program vključuje veščine vzpostavljanja socialnih stikov (komunikacijske veščine, 

pridruževanje dejavnostim vrstnikov, izražanje čustev), vzdrževanja socialnih stikov (vzdrževanje 

pogovora, kooperativna igra) in reševanje problemov (soočanje z jezo, vzdrževanje 

samokontrole, reševanje konfliktov). Avtorji programa so ugotovili preliminarno učinkovitost 

uporabe programa pri učencih z ADHD (prav tam). 

Da bi se učinki programov socialnega učenja čim bolj prenesli na vsa pomembna področja 

otrokovega funkcioniranja, je potrebno zagotoviti sistematično urjenje med posameznimi 

srečanji ter dovolj priložnosti in podkrepljevanja v okolju za uporabo naučenega prosocialnega 

vedenja (DuPaul in Eckert, 1994).  

 

D.  Nudenje pomoči v razredu 

 

Ključno pomoč učencu z ADHD v razredu predstavljajo ustrezne prilagoditve učnega okolja, ki jih 

načrtuje in izvaja učitelj. Po izkušnjah v osebnih stikih avtorice z učitelji v okviru različnih 

usposabljanj učitelji pogosto poročajo o obremenitvah, ki jih doživljajo ob poučevanju učencev z 

ADHD. Pogosto menijo, da učenec z ADHD potrebuje več pozornosti, kot mu jo lahko posvetijo, 

ali da učencu z ADHD posvečajo pozornost na račun drugih učencev v razredu.  

 »Vzporedno« poučevanje 

Za usklajevanje potreb učenca z ADHD in drugih učencev v razredu Pfiffner (1996, v Pfiffner in 

Barkley, 1998) priporoča avtomatizacijo rutinskega pregledovanja (»skeniranja«) dogajanja v 

razredu vsakih nekaj minut. Ob tem naj bi učitelj po potrebi vnesel kratke intervence za 

uravnavanje vedenja (npr. se približal učencu, z neverbalnim znakom spodbudil ali sporočil 

povratno informacijo, pohvalil učence, ki so osredotočeni na nalogo, preusmeril pozornost, 

postavil vprašanje, da aktivira učenca ipd.) med podajanjem učne snovi. Na takšen način učitelj 

lahko zagotovi bolj pogoste, sprotne in pozitivne povratne informacije kot v primeru, da se 

odzove šele ob pojavu neprimernega, izstopajočega vedenja. Tako uspešno združuje akademsko 

in socialno učenje, zaradi česar Pfiffnerjeva strategijo imenuje »paralelno oz. vzporedno 
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poučevanje«. Majhne spremembe, ki jih učitelj uvede v poučevanje, lahko vodijo do korenitih 

sprememb v učenčevem vedenju (Martens in Hiralall, 1997, v Pfiffner in Barkley, 1998). Ko učitelj 

osvoji oz. ozavesti te veščine, ne potrebuje veliko dodatnega časa ali materiala za njihovo 

izvajanje, kot so načini, ki jih običajno uporablja. Eno takšnih sprememb predstavlja tudi 

omenjena preusmeritev učiteljeve pozornosti od negativnega k pozitivnemu vedenju učenca.  

 

Poleg pomoči, ki jo nudi učitelj, je med pogosto priporočenimi in potrjeno učinkovitimi načini 

pomoči tudi pomoč vrstnikov. Za uspešno vključevanje učenca z ADHD v razredno skupnost je 

pomembno seznanjanje vrstnikov o naravi težav s pozornostjo, hiperaktivnostjo in nemirnostjo 

ter ozaveščanje o primernih načinih odzivanja na izstopajoče vedenje. Učitelj lahko vrstnike 

spodbuja, da – podobno kot sam – z usmerjanjem svoje pozornosti podpirajo želeno vedenje in 

ignorirajo neželeno vedenje pri učencu z ADHD. Pri tem igra ključno vlogo učitelj, ki naj bi s 

svojim vedenjem predstavljal dober model odzivanja na učenčevo vedenje in sprejemanja 

učenca z ADHD.  

 Vrstniška pomoč oz. vrstniško tutorstvo 

Pomemben in učinkovit element podpore učencu z ADHD v razredu lahko predstavlja vrstniško 

tutorstvo, strategija, s katero naj bi spodbudili izboljšanje učnih dosežkov in odnosov med učenci 

(Jereb, 2011). Je posebej primerna za učence z ADHD, saj zagotavlja okoliščine, ki spodbujajo 

njihovo učno učinkovitost, posebej vzdrževanje oz. trajanje pozornosti (npr. učenje eden-na-

enega, upoštevanje posameznikovega učnega tempa, nenehno spodbujanje sodelovanja in 

odgovorov, takojšnje in pogoste povratne informacije ipd.) (Pfiffner in Barkley, 1998). Obstajajo 

različni modeli, med njimi posebno učinkovito obliko vrstniškega tutorstva predstavlja razredno 

vrstniško tutorstvo - RVT (ang. class wide peer tutoring – CWPT), ki je najbolj raziskan in 

uporabljen model vrstniške pomoči, učinkovit tudi za učence z ADHD (DuPaul, Ervin, Hock in 

McGoey, 1998). Je visoko strukturirana poučevalna strategija, pri kateri so učenci najprej 

razdeljeni v dve skupini in znotraj teh v pare, ki si medsebojno pomagajo pri učenju. Učenci so 

predhodno podučeni o poteku medsebojnega poučevanja in učenja. Pri delu v paru se učenca 

izmenjujeta v vlogi tutorja in učenca. Potem ko »tutor« učencu predstavi nalogo, učenec rešuje 

zbirko nalog, ki jih predhodno pripravi učitelj. Tutor sproti pohvali in dodeljuje točke ob uspešno 

rešenih nalogah ter opozori na napake in spodbudi k nadaljnjemu urjenju. Učitelj nadzoruje delo 

parov in dodeli parom dodatne točke za dosledno upoštevanje pravil. Sledi evalvacija, v kateri se 

ovrednotita tako razredni kot individualni napredek posameznika pri učenju izbrane učne 

spretnosti. Ob koncu tedna se običajno primerja dosežke obeh razrednih timov, tim z več 



Pulec Lah (2013). Dejavniki učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo. 

 

54 

 

točkami je nagrajen z aplavzom druge skupine (DuPaul in Stoner, 2003). Za učenca z ADHD je 

vrstniško tutorstvo najbolj učinkovito, ko je v paru z vestnim in natančnim učencem, ki modelira 

primerno vedenje.  

Študija DuPaula in sodelavcev (1998), v kateri so proučevali učinek RVT strategije na učne 

dosežke 19 učencev z ADHD, je pokazala, da se je aktivna vključenost učencev z ADHD od 

začetnega povprečja 21,6 odstotka povečala na povprečno 82,3 odstotka po implementaciji RVT. 

Prav tako so se izboljšali učni dosežki učencev z ADHD na tedenskih preizkusih znanja, od 

začetnega povprečja 55,2 odstotka pravilnih odgovorov na 73 odstotkov po uporabi RVT. 

Rezultati nakazujejo, da RVT lahko izboljša tako pozornost kot učne dosežke učencev z ADHD in 

tudi vrstnikov. RVT strategijo so tako učitelji kot učenci ocenili kot učinkovito in sprejemljivo 

(prav tam). Ker imajo učenci z ADHD pogosto težave pri samostojnem delu, predstavlja RVT tudi 

možen nadomestni način urjenja in utrjevanja učnih veščin (DuPaul in Stoner, 2003). 

 Računalniško podprto učenje 

Računalniško podprto učenje – RPU naj bi podobno kot vrstniško tutorstvo spodbujalo učenčevo 

aktivno udeleženost (vzdrževanje in trajanje pozornosti), natančnost in učne dosežke učencev z 

ADHD oz. učencev z učnimi težavami na splošno (DuPaul in Stoner, 2003). Prednosti RPU 

predstavljajo možnost prilagajanja tempa učenja, zagotavljanja neposrednih in takojšnjih 

povratnih informacij o pravilnosti delovanja, dodajanje posebnih stimulacij (npr. zvok, barva, 

grafični simboli), vključevanje elementa novosti, specifično prilagajanje nalog (obseg, težavnost, 

oblika ipd.), poudarjanje ključnih informacij (DuPaul in Stoner, 2003; Teeter, 1998). 

Učinkovitost RPU je odvisna od vrste računalniškega programa. Bolj priporočljivi so programi z 

elementi računalniških iger brez grafične animacije in omejitve časa kot preprosti programi za 

utrjevanje, urjenje in učenje (DuPaul in Stoner, 2003; Xu, Reid in Steckelberg, 2002).  

Raziskave o učinkovitosti RPU večinoma temeljijo na majhnih vzorcih in izvajanju v majhnih 

skupinah izven razreda, zato je posploševanje ugotovitev o uporabnosti te strategije za 

izboljšanje učnih dosežkov učencev z ADHD v razredu manj korektno. Mautone in sodelavca 

(2005) so ugotovili, da so se izboljšali učni dosežki (računanje) in osredotočenost na nalogo 

glede na samostojno učno delo. Raziskava Clarfield in Stoner (2005) je pokazala  povezanost 

RPU z višjimi dosežki na preizkusih bralne tekočnosti in pravilnosti prebranih besed ter 

pomembno zmanjšanje težav s pozornostjo od 24 do 49 odstotkov na začetku na 3 do 6 

odstotkov ob uporabi RPU pri mlajših učencih z ADHD. Hecker s sodelavci (2002) pa poroča o 

zgolj majhnih, statistično neznačilnih izboljšavah v tekočnosti branja, nobenih spremembah 
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razumevanja prebranega in izboljšanju odnosa do branja ob uporabi RPU pri starejših 

učencih.  

Kljub omenjenim omejitvam in nekoliko raznolikim ugotovitvam rezultati nakazujejo potencialno 

učinkovitost RPU, vsaj za nekatere učence z ADHD.  

 

Predstavljene strategije nudenja pomoči učencem z ADHD v razredu so potrjeno učinkovite pri 

lažjih do zmernih oblikah znakov ADHD in spremljajočih težav. Pri izrazitih oblikah težav s 

pozornostjo, predvsem pa nemirnostjo in impulzivnostjo, pa je pogosto potrebno učitelju 

zagotoviti dodatno pomoč v razredu.  

 

E.  Sodelovanje med šolo in domom 

Usklajenost prizadevanj v šolskem in domačem okolju povečuje učinkovitost obravnave v 

šolskem okolju (DuPaul in Stoner, 2003; Goldstein in Goldstein, 1990; Pfiffner in Barkley, 1998). 

Za uspešno sodelovanje je pomembno, da imajo učitelji (šolski strokovni delavci) in starši 

(otrokovi skrbniki) ustrezno znanje o ADHD, realistična pričakovanja in cilje ter da so motivirani 

za delo z učencem z ADHD (Pfiffner in Barkley, 1998). Mnogi konflikti, ki se pojavljajo med učitelji 

in starši, so lahko posledica neustreznega pojmovanja težav ADHD ter vloge enega in drugega v 

obravnavi učenca z ADHD. Redno sodelovanje med učitelji in starši je pomembno za medsebojno 

obveščanje in izmenjavo pomembnih informacij o učenčevem funkcioniranju ter sami naravi 

motnje ADHD, za medsebojno seznanjanje in usklajevanje pojmovanja učenčevih težav in močnih 

področij, usklajevanje pričakovanj glede učenčevih dosežkov in vloge v nudenju pomoči in 

podpore, izmenjave izkušenj o učinkovitih načinih in virih pomoči, za medsebojno podpiranje v 

prizadevanjih za pomoč učencu ter sprotno reševanje morebitnih nesporazumov.  

Za spodbujanje sodelovanja staršev je pomembno, da učitelji v odnosu do staršev ne zavzamejo 

pokroviteljskega ali obsojajočega odnosa ter se v načinu sodelovanja (oblikah, terminih), kolikor 

je mogoče, prilagodijo možnostim staršev. Pomembno je, da multidisciplinarni šolski timi 

enakovredno oz. skladno z zmožnostmi staršev vključujejo starše v proces načrtovanja, izvajanja 

in vrednotenja dela z učencem (Magajna idr. 2008; NCCMH, 2009). Tako starši tudi lažje 

razumejo, da je izvedba vedenjskih programov v razredu zahtevna naloga za mnoge učitelje. 

 Podkrepljevanje vedenja v domačem okolju 

Eden od dokazano učinkovitih in pogosto uporabljenih vedenjskih pristopov za uravnavanje 

vedenja učenca v šolskem okolju je podkrepljevanje z nagrajevanjem v domačem okolju (ang. 



Pulec Lah (2013). Dejavniki učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo. 

 

56 

 

home-based contingencies). Bistvo strategije predstavljajo podkrepitve (npr. nagrade), ki jih na 

podlagi učiteljevih poročil o vedenju učenca v šoli učenec prejme v domačem okolju. Učiteljeva 

poročila (ang. report cards) predstavljajo seznam ciljnih (obravnavanih) vedenj in kvantitativno 

ovrednotenje izkazovanja ciljnih vedenj. Sprva učitelj poroča o učenčevem vedenju dnevno, 

pozneje, ko se vedenje izboljša, lahko tudi tedensko ali redkeje. Za učinkovitost strategije mora 

učitelj pri oblikovanju poročil upoštevati natančno določena pravila glede izbora primernih ciljnih 

vedenj, števila izbranih vedenj ter pogostosti in načina vrednotenja izkazovanja vedenj. Za 

uspešnost programa je potrebno zagotoviti tudi jasen in dosleden način pretvarjanja učiteljevih 

poročil v posledice oz. podkrepitve, ki jih učenec prejme v domačem okolju (DuPaul in Stoner, 

2003). Pomembno je, da starši pregledajo učiteljevo poročilo takoj po vrnitvi otroka domov ter 

se kratko in umirjeno (nevtralno) pogovorijo o ocenah. Učenec naj bi ob tem oblikoval kratek 

načrt za doseganje ciljnih vedenj v naslednjem dnevu. Starši nadalje izpolnijo oz. dodelijo 

nagrado, do katere je otrok upravičen. Program lahko vključuje tako pozitivne kot negativne 

posledice, vendar je v primeru, da so starši pretirano kaznovalni ali celo nasilni, nujno 

vključevanje zgolj pozitivnih posledic.  

Nujen pogoj uspešnosti programa podkrepljevanja šolskega vedenja v domačem okolju je 

učinkovito sodelovanje učiteljev in staršev ter obojestransko razumevanje temeljnih principov 

spreminjanja oz. spodbujanja želenega vedenja (npr. kako izbrati in spreminjati pozitivne ali 

negativne posledice ter pomen doslednosti).  

Ta pristop podkrepljevanja vedenja učencev z ADHD v šolskem okolju je predvsem učinkovit v 

kombinaciji z drugimi vedenjskimi pristopi (npr. žetoniranje in odvzem privilegijev) v šolskem in 

domačem okolju. 

 

Predstavljene oblike pomoči in podpore (prilagojeno razredno okolje, prilagojeno poučevanje in 

naloge, uravnavanje in usmerjanje vedenja, specifične strategije pomoči in podpore, vrstniška 

pomoč in sodelovanje s starši) so učinkoviti pristopi za delo z učenci z ADHD, hkrati pa so vse 

predstavljene splošne strategije pomoči in podpore primerne za poučevanje vseh učencev in 

koristne za vse učence, tudi tiste brez učnih težav.  
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2.4  ČLOVEKOVO RAVNANJE, PREPRIČANJA IN ZNANJE V LUČI SOCIALNO 

KOGNITIVNE TEORIJE 

 

2.4.1 Temeljne predpostavke socialno kognitivne teorije 

 

Socialno kognitivno teorijo, ki jo je Albert Bandura celostno prestavil v svoji knjigi Social 

Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory (1986), vpeljal pa že desetletje 

prej, mnogi uvrščajo med najpomembnejše dosežke sodobne psihologije. Teorija predstavlja 

okvir za razumevanje in predvidevanje človekovega vedenja, tako vedenja posameznika kot 

skupine, ponuja pa tudi izhodišča za načrtovanje različnih metod modificiranja ali spreminjanja 

vedenja oz. izboljšanja človekovega blagostanja. Spoznanja socialno kognitivne teorije so 

uporabna na različnih področjih, od psihosociale, šolstva, zdravstva, športa, do organizacijskih 

sistemov in drugje.  

Bandura je nadgradil poimenovanje teorije od socialnega učenja v socialno »kognitivno«, da bi 

poudaril razliko od prejšnjih teorij socialnega učenja in hkrati poudaril, da ima kognicija ključno 

vlogo v človekovi zmožnosti konstruiranja resničnosti, samoreguliranja, predelovanja informacij 

in vedenju. Bandura poudarja, da »teorija, ki zanika, da mišljenje lahko uravnava dejanja, ni 

primerna za pojasnjevanje kompleksnega človekovega vedenja« (Bandura, 1986, str. 15). 

Socialno kognitivna teorija pojmuje človekovo vedenje kot interakcijo med osebnimi dejavniki 

posameznika, okoljem in vedenjem (Bandura, 1977; 1986). Ljudi pa kot interaktivni del okolja, ki 

sami organizirajo, reflektirajo in uravnavajo svoje vedenje, torej kot proaktivna, in ne zgolj 

reaktivna bitja, ki bi jih »oblikovale in vodile okoljske sile ali prikriti notranji impulzi« (Pajares, 

2002).  

Posameznikovo delovanje torej ni določeno zgolj z okoljem in dednostjo, ampak nanj pomembno 

vplivajo tudi osebni dejavniki posameznika, poleg bioloških še kognitivni, čustveni in motivacijski. 

Tako pojmovano funkcioniranje posameznika predstavlja osnovo tako imenovanega triadnega 

recipročnega determinizma, procesa, ki opredeljuje medsebojno povezanost oz. sovplivanje 

osebnih dejavnikov ter vplivov okolja in vedenja ter predstavlja osnovni koncept socialno 

kognitivne teorije (Bandura, 1986; 1997) oz. socialno kognitivnega delovanja posameznika. 
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Slika 4: Recipročni determinizem, ki predstavlja odnos med tremi vrstami determinant 

človekovega funkcioniranja: osebnimi dejavniki (kognitivni, čustveni in biološki), vedenjem in 

okoljem (Bandura, 1986, str. 24; 1997, str. 6) 

Ti trije elementi posameznikovega delovanja delujejo med seboj recipročno, kar pomeni, da se 

bo učinek na enem izmed elementov na določen način odražal tudi na drugih dveh. Treba pa je 

poudariti, da moč vplivanja ni nujno simetrična, ampak je lahko katera koli kombinacija 

dvosmernih vplivov močnejša od drugih dveh (Luthans, Stajkovic in Ibray, 2000 v Frlec, 2005). 

Moč vplivanja posameznih elementov se spreminja v odvisnosti od različnih aktivnosti, različnih 

situacij in različnih posameznikov oz. stopnje kontrole, ki jo posameznik čuti pri soočanju z 

določenimi okoliščinami.  

 

Ob upoštevanju teh izhodišč lahko predpostavimo, da naj bi bili različni svetovalni in terapevtski 

pristopi za izboljšanje človekovega funkcioniranja oz. človekovega blagostanja usmerjeni na 

izboljšanje čustvenih, spoznavnih ali motivacijskih procesov, izboljšanje vedenjskih kompetenc ali 

na spreminjanje socialnih pogojev, v katerih ljudje živijo in delajo (Pajares, 2002).  

V primeru načrtovanja pomoči in podpore učencem z učnimi težavami v šolskem okolju bi tako 

šolski strokovni delavci lahko delovali na izboljšanju čustvenega počutja učenca, motivacije, 

njegovih morebitnih napačnih ali pomanjkljivih prepričanj o samem sebi ter miselnih strategij, 

navad, (osebni dejavniki), izboljšanju učnih in samoregulativnih strategij učenca (vedenja) in/ali 

spreminjanju šolskega in razrednega okolja, npr. organizacije, izzivov, nalog, odzivov okolja, ki 

morda ovirajo uspešnost učenca (okoljski dejavniki) (prirejeno po Pajares, 2002).  

Na podoben način pa lahko razmišljamo tudi o načrtovanju podpore in pomoči šolskim 

strokovnim delavcem oz. učiteljem za večjo uspešnost pri delu z učenci z učnimi težavami: tudi 

pri njih bi bilo treba poskrbeti za njihovo dobro čustveno počutje, jim pomagati oz. jih podpreti 

pri ozaveščanju in po potrebi pri spreminjanju prepričanj o sebi, svoji učinkovitosti ter o 

poučevanju in učencih z učnimi težavami (osebni dejavniki), nadalje jim omogočiti oz. jih 

podpreti pri izboljšanju poučevalnih strategij za raznoliko populacijo učencev in kompetenc 

vodenja razreda ter sodelovanja s starši (vedenje) ter poskrbeti za ustrezne delovne pogoje, npr. 

Osebni 
dejavniki 

Vedenje Okolje 
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spodbudno vodstvo, šolska klima, jasne strategije ravnanja v posameznih izjemnih situacijah, 

možnost supervizije ipd. (okolje). 

 

Temeljne človekove zmožnosti oz. kapacitete  

Socialno kognitivna teorija torej opredeljuje osnovne dejavnike, ki vplivajo na človekovo vedenje. 

Predstavlja pa tudi sistem samoregulacije, ki posameznikom omogoča vplivanje na in 

spreminjanje tako sebe kot tudi svojega okolja.  

Ta sistem je sestavljen iz kognitivnih in afektivnih struktur ter vključuje zmožnosti, ki 

opredeljujejo naravo vplivov v recipročnem determinizmu (Bandura, 1986): zmožnost 

simboliziranja, predvidevanja in načrtovanja, posrednega učenja od drugih (učenje z 

opazovanjem), zmožnost samoregulacije lastnega vedenja in samorefleksije.  

Človeku »najbolj lastni« sta predvsem zadnji dve, samoregulacija in samorefleksija, saj 

omogočata smotrno usmerjanje (zaznavanje, uravnavanje in vrednotenje) in spreminjanje 

lastnega vedenja. Kot posebno pomembno človeško zmožnost in pomemben element socialno 

kognitivne teorije Bandura (1986) izpostavlja samorefleksijo, preko katere osmišljamo svoje 

izkušnje, raziskujemo lastno kognicijo in prepričanja o sebi, se samovrednotimo in na osnovi teh 

procesov spreminjamo svoje mišljenje in vedenje.  

Med prepričanji, ki predstavljajo temeljno determinanto samorefleksije, so najbolj ključna ravno 

prepričanja v lastno učinkovitost oz. prepričanja o samoučinkovitosti. 

 

2.4.2 Koncept samoučinkovitosti oz. prepričanja o samoučinkovitosti  

 

Koncept samoučinkovitosti je eden izmed ključnih elementov socialno kognitivne teorije. 

Bandura (1986, 1997) predstavlja prepričanja o samoučinkovitosti kot temeljno osnovo 

posameznikovega delovanja. Prepričanja o lastni učinkovitosti zajemajo presojo o lastnih 

sposobnostih, potrebnih za soočanje z zahtevami naloge ali doseganje zastavljenih ciljev. Kot 

taka vplivajo na usmerjanje človekovih misli, čustvovanje, uravnavanje motivacije in dejanj. 

»Prepričanja o samoučinkovitosti ne zajemajo le izvajanja kontrole nad dejavnostjo, temveč tudi 

samoregulacijo miselnih procesov, motivacije in čustvenih ter fizioloških stanj.« (Bandura, 1997, 

str. 36). Od moči samoučinkovitosti je v veliki meri odvisno, ali se bo posameznik sploh soočil z 

določeno situacijo ali se ji bo raje izognil (Bandura, 1977). 
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Večina posameznikov poseduje znanja in spretnosti, ki jih v vsakdanjem ravnanju ne izrablja. 

Znanje ali sposobnosti same po sebi torej še ne zagotavljajo učinkovitega ravnanja. Bolj kot 

objektivna resničnost naj bi na posameznikovo vedenje oz. dosežke ter nivo motivacije in 

čustvena stanja vplivala posameznikova subjektivna prepričanja v lastno učinkovitost oz. 

samoučinkovitost (Bandura, 1997). Gre za »… posameznikova prepričanja v lastno zmožnost 

organiziranja in izvajanja določenih dejanj, potrebnih za obvladovanje določenih situacij« 

(Bandura, 1997, str. 3).  

Na učinkovito funkcioniranje posameznika torej vplivajo različni dejavniki, med drugim 

sposobnosti in znanja oz. veščine, ki jih posameznik ima, kot tudi prepričanja posameznika v to, 

da jih zna uporabiti. Bandura (1997) predpostavlja, da posameznikovo ravnanje pogosto bolje 

napovedujejo njegova prepričanja v lastne zmožnosti kot dejanske sposobnosti in znanja oz. 

veščine posameznika. Prepričanja o samoučinkovitosti torej niso merilo za sposobnosti 

posameznika, ampak posameznikova ocena oz. mnenje, kaj lahko naredi z njimi v različnih 

situacijah, kar omogoča predvidevanje, kako bo posameznik uporabil svoje dejanske sposobnosti 

in znanja v različnih situacijah oz. v različnih okoliščinah. Ta predpostavka nam pomaga razumeti, 

zakaj včasih prihaja do neusklajenosti vedenja posameznikov z njihovimi zmožnostmi in zakaj se 

vedenja posameznikov lahko pomembno razlikujejo, kljub podobnemu znanju in veščinam, ki jih 

posedujejo. Povzamemo lahko, da so dosežki posameznikov v večji meri predvidljivi na osnovi 

njihovih prepričanj v lastno učinkovitost kot na osnovi njihovih dejanskih preteklih dosežkov, 

znanja in spretnosti oz. veščin. Seveda pa samo visoka prepričanja o samoučinkovitosti brez 

dejanskih sposobnosti, znanja in potrebnih spretnosti oz. veščin praviloma ne morejo voditi k 

dejanskim uspehom. 

 

Vpliv prepričanj o samoučinkovitosti na posameznikovo ravnanje 

Prepričanja o samoučinkovitosti vplivajo na posameznikovo ravnanje na različne načine. 

Vplivajo na izbiro vedenja oz. soočanje z izzivi. Posamezniki se bodo praviloma izogibali nalog in 

izzivov, za katere ocenjujejo, da presegajo njegove zmožnosti, in obratno, lotevali se bodo nalog, 

pri katerih ocenjujejo lastno učinkovitost višje (Bandura, 1986). V primeru nizkega 

samovrednotenja lastne učinkovitosti se posameznik morda sploh ne bo lotil določene naloge, 

pa čeprav ima vse potrebne sposobnosti za njeno izvršitev. Samozaupanje, s katerim se ljudje 

soočajo s težkimi nalogami, nakazuje, kako učinkovito zna posameznik izkoristiti svoje 

sposobnosti (Bandura, 1997). Za optimalno učinkovitost pri soočanju z različnimi zahtevami pa 

mora biti prisotno določeno ujemanje med zaznano samoučinkovitostjo in dejanskimi 

sposobnostmi. 
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Ocena samoučinkovitosti vpliva tudi na vlaganje napora in vztrajanje posameznika pri nalogah 

ter ob morebitnih ovirah in neuspehih. Močnejša kot je zaznana samoučinkovitost, praviloma 

bolj zavzeto in vztrajno je izkazovanje napora. Ob šibki samoučinkovitosti pa posamezniki lahko 

vlagajo manj napora v izvrševanje naloge, predvsem pa prej obupajo ob morebitnih težavah in 

ovirah. Visoka samoučinkovitost je lahko tudi dvorezen meč, saj posamezniki z visoko 

samoučinkovitostjo, ki visoko ocenjujejo svoje zmožnosti, morda ne čutijo dovolj potrebe, da bi 

vložili dovolj napora v pripravo za soočanje z zahtevami situacije.  

Nadalje prepričanja o samoučinkovitosti vplivajo na vzorce mišljenja in čustvene reakcije. 

Posamezniki z visoko samoučinkovitostjo k izvrševanju težkih nalog in dejavnosti pristopajo bolj 

umirjeno in z bolj spodbudnimi mislimi. Svojo pozornost in napor usmerijo v reševanje zahtev 

naloge, ovire pa jih celo spodbudijo k večjemu vlaganju napora. Posamezniki z nizko 

samoučinkovitostjo pa že predhodno pogosteje ocenijo, da so naloge težje, kot so v resnici, ob 

tem pa jih preplavljajo bolj črnoglede misli ter občutja. To povzroča stres in zoža uvid v možne 

pristope k reševanju problema. Zaznana samoučinkovitost vpliva tudi na presojanje vzročnosti 

uspeha. Posamezniki z visoko zaznavo lastne učinkovitosti pripisujejo neuspeh predvsem 

pomanjkljivo vloženemu naporu, posamezniki z nizko zaznavo lastne učinkovitosti pa bolj svojim 

pomanjkljivim sposobnostim. 

Predstavljeni učinki samoučinkovitosti posledično dejansko lahko vplivajo na nivo dosežkov, ki jih 

posamezniki izkazujejo, saj ne vplivajo zgolj na ravnanje posameznika, ampak tudi na samo 

pridobivanje oz. usvajanje novih znanj in spretnosti, torej učinkovitost učenja. Zaupanje v lastno 

učinkovitost »aktivira in vzdržuje trud in misel, ki sta potrebna za razvoj določene sposobnosti… 

Zaznana samoučinkovitost torej prispeva k osvajanju znanja in razvoju določenih podsposobnosti 

kot tudi k temu, da se le te uporabijo za oblikovanje novih vedenjskih vzorcev.« (Bandura, 1997, 

str. 61). Ljudje z visoko samoučinkovitostjo tako z nenehnim trudom usvojijo več spretnosti, 

ljudje z nizko samoučinkovitostjo pa z omejevanjem pridobivanja novih izkušenj sami omejujejo 

in zavirajo razvoj potrebnih spretnosti in posledično omejujejo izgradnjo lastne učinkovitosti. 

Na oblikovanje samoučinkovitosti poleg lastnih izkušenj vplivajo tudi drugi dejavniki. 

 

Viri informacij, ki vplivajo na oblikovanje prepričanj o samoučinkovitosti 

Posamezniki oblikujejo ali spreminjajo svoja prepričanja v lastno samoučinkovitost na osnovi 

interpretacije informacij iz štirih virov (Bandura, 1977): lastnih preteklih izkušenj, opazovanja 

pomembnih drugih pri izvajanju nalog, povratnih informacij o izvajanju in psihofizičnem počutju 

ob izvajanju naloge. Tako oblikovana prepričanja o samoučinkovitosti vplivajo na posameznikova 

ravnanja in tako delujejo kot posrednik omenjenih virov na posameznikovo vedenje. 
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Najpomembnejši vir informacij za oblikovanje samoučinkovitosti so lastne izkušnje uspešnosti in 

obvladovanja (ang. mastery experience) oz. predhodno uspešno spoprijemanje z nalogo in 

doživljanje kompetentnosti pri tem. Lastne izkušnje z obvladovanjem neke situacije, ki jih 

posameznik interpretira kot uspešne, praviloma zvišajo zaznavo lastne učinkovitosti, medtem ko 

izkušnje, ki jih posameznik doživi kot neuspešne, to zaznavo znižujejo. Pri tem je potrebno 

poudariti, da sam uspeh oz. neuspeh ne prispeva nujno k povečanju oz. zmanjšanju prepričanja v 

lastno učinkovitost (Bandura, 1997). Na to, kako bo posameznik interpretiral uspešnost izkušenj 

oz. kako bodo izkušnje vplivale na oblikovanje samoučinkovitosti, vpliva več osebnih in 

situacijskih dejavnikov, med drugimi pojmovanje posameznika o svojih zmožnostih, ocena 

težavnosti naloge ter količine vloženega truda, o prejeti zunanji pomoči ob izvajanju naloge, 

okoliščin, v katerih je bila naloga izvedena, časovne strukture uspehov in neuspehov ter tudi 

kognitivna presoja in rekonstrukcija teh izkušenj v spominu posameznika.  

Poleg interpretiranja rezultatov lastnega ravnanja vplivajo na oblikovanje prepričanj o 

samoučinkovitosti tudi posredne izkušnje (ang. vicarious experience) oz. nadomestne izkušnje, 

pridobljene z opazovanjem (uspešnega) vedenja drugih ter tudi s primerjanjem svojih dosežkov z 

drugimi. Ta vir informacij je šibkejši kot prvi vir, vendar pa postane pomemben, kadar ljudje v 

svoje sposobnosti, kljub pozitivnim predhodnim izkušnjam, niso prepričani, ob pomanjkanju 

predhodnih izkušenj ali kadar je imel posameznik v preteklosti negativne izkušnje, ki so 

spodbijale njegovo prepričanje v samoučinkovitost. Pri učenju po modelu se posameznik uči 

novega znanja ter spretnosti in strategij (tudi kognitivnih) preko opazovanja ravnanja in načina 

razmišljanja, ki ga uporabljajo drugi pri soočanju z zahtevami določene naloge. Vplivi učenja z 

opazovanjem drugih oz. modelnega učenja so različni, saj lahko okrepijo ali nevtralizirajo 

rezultate direktnih izkušenj. Vplivnost modelnega učenja je večja, čim bolj posamezniki 

ocenjujejo, da imajo primerljive lastnosti z modelom. Zavedati se je tudi treba, da samo 

opazovanje modela še ne zagotavlja učenja ali kasnejše zmožnosti za izvedbo te aktivnosti. 

Model ima predvsem informacijsko in motivacijsko funkcijo. Modelno učenje deluje prek 

kompleksnega niza medsebojno povezanih funkcij, saj na uspešnost učenja vplivajo pozornost, 

zapomnitev, sposobnosti za reprodukcijo opazovanega vedenja in motivacija posameznika 

(Bandura, 1986).  

Na razvoj samoučinkovitosti posameznika oz. prepričanja, da poseduje zmožnosti, potrebne za 

doseganje želenega cilja, nadalje vpliva tudi verbalno oz. besedno prepričevanje (ang. verbal 

persuasions), ki ga posamezniki prejmejo od drugih (posebej avtoritet oz. pomembnih drugih). 

Prepričevanje lahko vključuje besedne ali socialne povratne informacije, ki pripomorejo k 

oblikovanju višje samoučinkovitosti, če so realistične, in v primeru, ko posamezniku pomagajo pri 

postavljanju ciljev, iskanju pomoči in ustvarjanju okolja, ki je bolj ugodno za doseganje uspehov 
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(Bandura, 1977), torej samoregulaciji, ter ga spodbujajo oz. motivirajo, da vlaga napor in vztraja 

v svojih prizadevanjih za doseganje cilja. Pozitivne povratne informacije praviloma spodbujajo in 

ojačujejo prepričanja v lastno učinkovitost, medtem ko lahko negativne povratne informacije ta 

prepričanja oslabijo, čeprav »je verjetno s prepričevanjem težje vzpostaviti dolgotrajno zvišanje 

zaznane samoučinkovitosti, kot pa jo oslabiti« (Bandura, 1986, str. 400). Prepričanja, ki temeljijo 

predvsem na socialnem prepričevanju, so mnogo šibkejša od prepričanj, izoblikovanih na osnovi 

lastnih izkušenj. 

Četrti vir informacij pri oblikovanju prepričanj o lastni učinkovitosti predstavljajo različna 

fiziološka in čustvena stanja (ang. physiological and emotional states). Posamezniki lahko svoje 

zmožnosti v določeni meri vrednotijo tudi na osnovi različnih somatskih, fizioloških in čustvenih 

reakcij ob izvajanju naloge (Bandura, 1997) oz. v določenih razmerah, na primer v stresnih 

situacijah. Močna čustva ali fiziološke spremembe oz. občutenja ob soočanju z nalogo vplivajo 

tako na zaznavo samoučinkovitosti kot tudi na dejansko učinkovitost izvajanja naloge. Fiziološki 

pokazatelji so bolj pomembni na področjih, ki vključujejo telesne dosežke, zdravje ali soočanje s 

stresnimi situacijami (prav tam). Čustvena stanja pa vplivajo zelo splošno na zaznavanje lastne 

učinkovitosti na različnih področjih funkcioniranja. Za povečevanje moči prepričanj o lastnih 

zmožnostih naj bi delovali na spodbujanje dobrega fizičnega počutja, zmanjševanje doživljanja 

stresa in negativnih čustvenih reakcij ter ustrezni interpretaciji telesnih reakcij (Bandura, 1991, v 

Bandura, 1997).  

Predstavljeni štirje viri informacij ne delujejo direktno na oblikovanje prepričanj o lastni 

učinkovitosti, ampak predvsem prek posameznikove kognitivne obdelave oz. interpretacije 

(doživljanja, presojanja in vrednotenja) vsakega od njih (Bandura, 1997). Ljudje se zelo razlikujejo 

v ocenjevanju oz. interpretaciji informacij, ki jih pridobijo iz doživetij, zato določen vir informacij 

na posameznike vpliva z različno močjo in usmerjenostjo. Posledično lahko zaključimo, da se 

ljudje zelo razlikujejo v količini in vrsti pridobljenih informacij, ki vplivajo na oblikovanje 

prepričanj o samoučinkovitosti. 

 

Samoučinkovitost kot dinamičen proces 

Samoučinkovitost moramo pojmovati kot dinamičen koncept, ki variira glede na različne 

dejavnosti, področja in okoliščine (Bandura, 1997). Je torej prepričanje o določeni sposobnosti 

vezano na specifično nalogo in kontekst, kar pomeni, da ima posameznik o svojih zmožnostih 

delovanja in soočanja z različnimi situacijami lahko različno močna prepričanja 

samoučinkovitosti. Prepričanja pa se lahko tudi spreminjajo v času s pridobivanjem novih 

informacij in izkušenj.  
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Vsekakor so močnejša prepričanja o samoučinkovitosti bolj stabilna in predvidljiva, saj so 

običajno rezultat raznolikih in številnih pozitivnih izkušenj v daljšem časovnem obdobju. Šibka 

prepričanja samoučinkovitosti pa zahtevajo bolj stalno vrednotenje oz. potrditve, da bi ohranila 

svojo moč in vplivnost. Tako močna kot šibka prepričanja o samoučinkovitosti pa so seveda 

dovzetna za močne in izrazite izkušnje ali posledice.  

 

Številne raziskovalne ugotovitve podpirajo trditev, da samoučinkovitost pomembno vpliva na 

človekovo ravnanje v različnih okoljih, vključno s šolstvom, zdravstvom, športom in poslovnim 

svetom (Bandura, 1997). 

Spoznanja socialno kognitivne teorije in teorije samoučinkovitosti predstavljajo trden temelj tudi 

za razumevanje učiteljevega ravnanja in načrtovanja učiteljevega nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja.   

 

2.4.3  Učiteljeva zaznava samoučinkovitosti  

 

Učiteljevo samoučinkovitost pojmujemo kot eno izmed ključnih motivacijskih prepričanj, ki naj bi 

vplivala na učiteljeva prepričanja glede poučevanja in poučevalno ravnanje ter tudi na učne 

dosežke učencev in njihovo motivacijo (Bandura, 1997; Klassen, Tze, Betts in Gordon, 2011; 

Tschanen-Moran in Woolfolk Hoy, 2001).  

 

Raziskovanje in razvoj pojma  učiteljeve samoučinkovitosti  

Raziskovanje učiteljeve samoučinkovitosti (je) poteka(lo) v dveh smereh. Prvo smer predstavlja 

razvijanje samega konceptualnega razumevanja učiteljeve samoučinkovitosti (npr. Friedman in 

Kass, 2002; Gibson in Dembo, 1984; Guskey in Passero, 1992; Tschannen-Moran, Woolfolk-Hoy 

in Hoy, 1998 in drugi), drugo smer pa proučevanje uporabnosti in učinkovitosti koncepta 

učiteljeve samoučinkovitosti za razumevanje drugih odnosov oz. rezultatov v učnih situacijah 

(npr. Allinder, 1994; Meijer in Foster, 1988; Midgley, Feldlaufer in Eccles, 1989; Ross, 1992 in 

drugi), predvsem izboljšanje poučevalne prakse. Vse več pa je tudi raziskovalcev, ki proučujejo 

pomen učiteljeve samoučinkovitosti za zadovoljstvo učitelja pri delu, njegov profesionalni status 

ter nadaljnje izobraževanje in usposabljanje (npr. Coladarci, 1992; Allinder, 1994; Evers, 

Brouwers in Tomic 2002; Ebmeier, 2003; Caprara, Barbaranelli, Steca in Malone, 2006 in drugi). 
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Raziskovalci, ki so proučevali naravo učiteljeve samoučinkovitosti, so izhajali iz dveh ločenih 

teoretičnih predpostavk, zato se je koncept učiteljeve samoučinkovitosti razvil na osnovi teh 

dveh ločenih usmeritvah raziskav. Prvo vejo predstavlja skupina Rand raziskovalcev (Armor idr., 

1976), ki so pri svojem delu izhajali iz Rotterjeve teorije izvora kontrole (1966) (po Fives, 2003). 

Učiteljeva samoučinkovitost je bila pojmovana kot učiteljevo prepričanje o zmožnosti vplivanja 

na doseganje pozitivnih rezultatov pri učencih (motivacijo in učenje) glede na okoliščine izven 

okrilja učiteljev in šole (McLaughlin in Marsh, 1978), torej prepričanje o notranjem ali zunanjem 

izvoru kontrole v povezavi z omenjenim problemom. Predstavniki, ki so razvijali mere učiteljeve 

samoučinkovitosti na tem izhodišču, so Guskey (1986), Rose in Medway (1981) ter Ashton s 

sodelavci (Ashton, Olejnik, Crocker in McAuliffe, 1982) (po Tschannen-Moran in Woollfolk Hoy, 

2001). Druga veja raziskav o učiteljevi samoučinkovitosti izhaja iz že predstavljene Bandurine 

socialno kognitivne teorije oz. pojmovanja samoučinkovitosti (1977, 1997).  

Učiteljevo samoučinkovitost torej lahko pojmujemo kot:  

 koncept splošne (kolektivne) učinkovitosti: prepričanja o učinkovitosti ali vplivnosti 

poučevanja kot profesionalnega delovanja ter 

 koncept učiteljeve osebne zaznave učinkovitosti oz. samoučinkovitosti pri poučevanju: 

prepričanja o lastni učinkovitosti pri izvajanju različnih poučevalnih nalog in dejavnosti.  

Gibson in Dembo (1984) sta želela združiti oba pristopa in sta oblikovala dvofaktorsko mero, ki 

naj bi odražala obe konceptualizaciji učinkovitosti. Mera je vsebovala faktor splošne poučevalne 

učinkovitosti, ki naj bi odražal prepričanja kontrole nad pričakovanimi rezultati, in faktor osebne 

poučevalne učinkovitosti, ki naj bi odražal samoučinkovitost. Ta mera je postala široko 

uporabljena med raziskovalci, ki proučujejo vpliv samoučinkovitosti na druge fenomene. 

Nadaljnja uporaba je pokazala nekatere konceptualne ter metodološke težave, in sicer glede 

razumevanja obeh faktorjev ter nestabilnosti faktorske strukture (Tschannen-Moran in Woollfolk 

Hoy, 2001), zato se je nakazala potreba po razvoju drugih mer učiteljeve samoučinkovitosti. 

Med drugimi je novo mero učiteljeve samoučinkovitosti predlagal tudi sam Bandura, ki je 

izpostavil, da učiteljeva zaznava lastne učinkovitosti ni nujno enovita v različnih situacijah, s 

katerimi se morajo soočati učitelji. Tako je oblikoval merski pripomoček s sedmimi podlestvicami, 

ki naj bi zaobjel multidimenzionalnost učiteljevih prepričanj o lastni učinkovitosti, in sicer: 

učinkovitost vplivanja na sprejemanje odločitev na nivoju šole, učinkovitost pri pridobivanju in 

izrabi šolskih virov (informacij, materialov ipd.), poučevalno učinkovitost, učinkovitost pri 

vodenju razreda, spodbujanju sodelovanja staršev, vključevanju lokalne skupnosti ter 

učinkovitost pri sooblikovanju spodbudne šolske klime (Bandura, 1997). 
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Večdimenzionalnost učiteljevih prepričanj o samoučinkovitosti predstavlja tudi danes 

najpogosteje uporabljena mera avtoric Tschannen-Moran in Woollfolk Hoy (2001).  

Med raziskovalci, ki proučujejo osnovno naravo učiteljeve samoučinkovitosti, temeljna dvojna 

izhodiščna usmeritev še vedno ostaja aktualna. 

 

Opredelitev pojma učiteljeve samoučinkovitosti 

Učiteljeva samoučinkovitost je, analogno kot posameznikova samoučinkovitost po Banduri 

(1997), definirana kot učiteljevo prepričanje v sposobnosti, da organizira in izvrši niz ravnanj, ki 

so potrebna za doseganje želenih rezultatov (Tschannen-Moran idr., 1998). Pojmuje se kot v 

prihodnost orientiran motivacijski konstrukt, ki odraža učiteljevo presojo o kompetentnosti za 

poučevanje, ki bi pri vseh učencih (tudi ali predvsem pri učencih s težavami ali nizko motivacijo) 

spodbujalo učinkovito učenje ter vedenje. Predstavlja enega izmed ključnih elementov v 

raziskovanju učiteljevih prepričanj, saj se je v različnih raziskavah o učiteljih in poučevanju 

pokazala pomembna napovedna vrednost in moč učiteljevih prepričanj za učinkovito poučevanje 

ter dosežke učencev (prav tam).  

 

Tschannen-Moran in sodelavca (1998) so izvedli obsežen pregled pojmovanj konstrukta 

učiteljeve samoučinkovitosti in predlagali model, ki poudarja ciklično naravo učiteljeve 

samoučinkovitosti in temelji na Bandurini teoriji samoučinkovitosti. Pojasnjuje razvoj učiteljeve 

samoučinkovitosti kot cikličen proces in vključuje več komponent, enako kot Bandurino 

pojmovanje samoučinkovitosti. 

Model torej poudarja vire samoučinkovitosti (predhodne izkušnje, nadomestne ali posredne 

izkušnje, socialno oz. verbalno prepričevanje in psihofiziološka občutja), ki vplivajo na učiteljevo 

kognitivno predelovanje informacij (procesiranje), v smislu analize nalog ter ocene osebne 

kompetentnosti za izvedbo nalog, in nadalje učiteljevo samoučinkovitost. Prepričanja o lastni 

učinkovitosti nadalje vplivajo na postavljanje ciljev, vlaganje napora in vztrajnost, kar vpliva na 

dejansko ravnanje oz. poučevanje učitelja. Dejansko ravnanje pa v tem cikličnem procesu naprej 

vpliva kot nova izkušnja, torej kot nov vir informacije o samoučinkovitosti. Model poudarja 

ciklično naravo samoučinkovitosti, kjer prepričanje deluje kot pomoč pri lastni rasti in razvoju. Ne 

prinaša pa eksplicitnih informacij o naravi virov samoučinkovitosti, ki vplivajo na prepričanja o 

učinkovitosti in posledice. Model torej ne pojasnjuje, kakšni sta vsebina in struktura virov lastne 

učinkovitosti, ki vplivajo na učiteljevo samoučinkovitost in prek nje na učiteljeva ravnanja. 
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Slika 5: Ciklična narava učiteljeve samoučinkovitosti (Tschannen-Moran, Woolfolk-Hoy in Hoy, 

1998, str. 228) 

Tudi avtorji predstavljenega modela priznavajo, da je malo znanega, kako viri učiteljeve 

samoučinkovitosti dejansko delujejo v praksi, in da bi nadaljnje raziskave pripomogle k razlagi 

procesa, kako se razvija učiteljeva samoučinkovitost, kar bi lahko pripomoglo k bolj učinkovitemu 

spodbujanju osebne samoučinkovitosti in splošne (kolektivne) učinkovitosti pri učiteljih 

(Tschannen-Moran in Woolfolk-Hoy, 2001). 

 

Viri učiteljeve samoučinkovitosti   

Klassen in sodelavci (Klassen, Tze, Betts in Gordon, 2011) so ob pregledu objavljenih študij o 

učiteljevi samoučinkovitosti v letih od 1998 do 2009 odkrili zgolj sedem študij, ki so proučevale 

vire učiteljeve samoučinkovitosti. Študije so bile pretežno kvalitativne in so vključevale majhne 

vzorce učiteljev. Ena od študij se je nanašala na učiteljevo zaznavo kolektivne ali splošne 

učinkovitosti, preostale na zaznavo osebne samoučinkovitosti učitelja.  

Adams in Forsyth (2006 v Klassen idr., 2011) sta ugotovila, da na kognitivno procesiranje 

učiteljeve zaznave kolektivne učinkovitosti na ravni šole vplivajo kontekstualni dejavniki: šolska 

struktura, SES učencev in nivo poučevanja.  

Bruce in Ross (2008) sta ugotovila, da vsi štirje viri samoučinkovitosti po Banduri (lastne izkušnje, 

nadomestne izkušnje, socialno prepričevanje in psihofiziološko počutje) medsebojno sovplivajo 

in krepijo drug drugega ter vodijo k stalnemu vnašanju novih in bolj kompleksnih poučevalnih 
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strategij v poučevalno prakso učitelja. Ugotovitve se ujemajo z ugotovitvami nekaterih drugih 

študij (npr. Milner, 2002; Ross in Bruce, 2007), pri čemer je Milner (2002) ugotovil, da vse dokler 

imajo učitelji pozitivne neposredne izkušnje, igrajo ključno vlogo pri oblikovanju 

samoučinkovitosti povratne informacije, ki jih učitelji prejmejo o svojem delu. Gabriele in Joram 

(2007) pa poročata, da učitelji začetniki in učitelji »veterani« različno interpretirajo uspešne 

pretekle izkušnje kot kriterije vrednotenja informacij o samoučinkovitosti. Ross in Bruce (2007), 

ki sta proučevala vpliv profesionalnega usposabljanja, temelječega na modelu štirih virov 

samoučinkovitosti po Banduri, sta ugotovila, da takšno usposabljanje pri učiteljih pomembno 

poveča zaznavo samoučinkovitosti le pri vodenju razreda v primerjavi s kontrolno skupino, 

nobene razlike pa niso bile zaznane na področju vključevanja učencev in poučevalnih strategij.  

Med raziskave, ki so jih pregledali Klassen in sodelavci (2011), niso bile zajete neobjavljene 

raziskave, na primer ugotovitve doktorskih disertacij. 

Ena izmed zanimivih, ki ponuja dodaten vpogled v vire sooblikovanja in naravo učiteljeve 

samoučinkovitosti, je raziskava Fivesove (2003), ki je model Tschannen-Moranove in sodelavcev 

(1998) razširila tako, da je v obstoječi ciklični model vključila tudi znanje in prepričanja učiteljev o 

poučevanju ter razširila pojmovanje kognitivnega procesiranja oz. predelovanja informacij. 

Predpostavlja, da učiteljevo znanje in prepričanja o poučevanju igrajo pomembno vlogo v razvoju 

učiteljeve zaznave samoučinkovitosti ter iz tega izhajajočih odločitvah in ravnanjih. Obstoječe 

znanje in prepričanja učiteljev naj bi imeli direkten vpliv na kognitivno procesiranje, ki v modelu 

Tschannen-Moranove in sodelavcev sestoji iz analize učne naloge in ocene osebne poučevalne 

kompetence. Zmožnost analize naloge poučevanja naj bi bila direktno pod vplivom vsebine in 

obsega učiteljevega znanja in prepričanj. V vsakem poučevalnem kontekstu namreč obstajajo 

multiple poučevalne naloge, vendar lahko različni učitelji zaznavajo v isti razredni situaciji iste 

naloge kot različno relevantne ali pa določenih nalog niti ne prepoznajo. Zmožnost identifikacije 

in analize poučevalnih nalog je po mnenju Fivesove omejena z obstoječim znanjem in prepričanji 

o poučevanju. Tudi samo kognitivno procesiranje Fivesova pojmuje širše, kot npr. izbor ustreznih 

strategij in iskanje potrebnih dodatnih informacij za rešitev nalog, kar je prav tako odvisno od 

znanja in prepričanj ter nadalje vpliva na učiteljevo zaznavo samoučinkovitosti (Fives, 2003). 
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Slika 6: Razširjen model učiteljeve samoučinkovitosti po Fives (2003, str. 95)  

Preostanek modela je zelo podoben originalu, v katerem so avtorji predpostavili, da presoja 

samoučinkovitosti neposredno vpliva na specifične posledice, kot so učiteljevo načrtovanje ciljev 

ter vlaganje napora in vztrajnosti, kar vse vpliva na učiteljevo izvajanje poučevalnih nalog. To 

ravnanje potem služi kot nadaljnji vir samoučinkovitosti v obliki novih izkušenj. Črtkana črta 

označuje, da gre v primeru ravnanja hkrati za posebno komponento kot tudi nov vir informacij, ki 

vstopa v sistem. 

Empirični preizkus modela ni potrdil enoznačne mediatorske vloge prepričanj o 

samoučinkovitosti med pedagoškim znanjem, prepričanji in ravnanji učiteljev. Potrdila se je 

pomembna povezanost med pedagoškimi prepričanji in prepričanji o samoučinkovitosti ter 

prepričanji o samoučinkovitosti in izbiro strategij za reševanje predstavljenih pedagoških 

problemov (v obeh primerih so bile povezave nizke) ter – pri bodočih učiteljih – tudi direkten 

vpliv znanja in pedagoških prepričanj na ravnanje učiteljev (Fives, 2003). 

Ker je to eden redkih poskusov empirične proučitve celostnega modela narave samoučinkovitosti 

v kontekstu pedagoškega ravnanja, ki temelji na uporabi novejše mere samoučinkovitosti, in ker 

rezultati niso v celoti in enoznačno potrdili predlaganega modela narave učiteljeve 

samoučinkovitosti, je razvidna potreba po nadaljnjem poglobljenem raziskovanju, kar bi okrepilo 

teoretično razumevanje in praktično uporabnost obravnavanega vsebinskega področja – narave 

učiteljeve samoučinkovitosti. 

Model Fivesove smo predstavili tudi zaradi pomembnosti za pričujočo raziskavo, saj posebej 

izpostavlja znanja in prepričanja, ki v naši raziskavi nastopajo kot pomembne spremenljivke. 

Odnos med znanjem in prepričanji o samoučinkovitosti so proučevali tudi nekateri drugi 

raziskovalci, pri čemer so raziskovalci kot mero znanja uporabili bodisi nivo formalne izobrazbe 
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učiteljev, količino in vrsto poučevalnih izkušenj učiteljev (npr. s poučevanjem v inkluzivnem 

okolju) ali preizkuse tipa papir in svinčnik. Raziskave so se večinoma osredotočale na ugotavljanje 

razlik v samoučinkovitosti učiteljev in študentov, bodočih učiteljev, ali na ugotavljanje 

korelacijskih povezav med ocenjenim znanjem in samoučinkovitostjo učiteljev (Klassen idr., 

2011). Prevladuje splošno soglasje, da je treba učiteljevo samoučinkovitost in učiteljevo znanje 

pojmovati v tandemu ter da imajo posamezniki z višjim znanjem tudi višja prepričanja o 

samoučinkovitosti (prav tam). Vendar pa nekatere raziskave, med drugimi študija Fivesove 

(2003), poročajo tudi o možnih pomembnih negativnih korelacijah med tema dvema 

elementoma. 

 

Vpliv  učiteljeve samoučinkovitosti  

Pomemben delež raziskav o učiteljevi samoučinkovitosti se usmerja v proučevanje vpliva 

učiteljeve samoučinkovitosti na zaželene rezultate v pedagoškem procesu. Skladno s teorijo naj 

bi učiteljeva zaznava individualne in kolektivne učinkovitosti spodbujala pozitivno poučevalno 

prakso, ki se posledično izkazuje v izboljšanju učenja učencev (Klassen idr., 2011). 

Učiteljeva samoučinkovitost lahko usmerja učiteljevo ravnanje in pripravljenost za uporabo 

specifičnih strategij in tehnik. Dokazi potrjujejo, da učiteljeva prepričanja v njihovo učinkovitost 

poučevanja delno determinirajo, kako učitelji strukturirajo učne aktivnosti v razredu (Bandura, 

1997).  

Učiteljeva prepričanja v sposobnost za izvedbo nalog, povezanih s poučevanjem, so povezana z 

dnevnimi odločitvami učiteljev (npr. načrtovanje ciljev, izbor materialov, strategij, obseg napora 

in vztrajnosti pri reševanju problemov ipd.), ki naj bi vodile do pozitivnih rezultatov pri učencih 

(Ashton, 1984), vključno z:  

  dosežki učencev (npr. Anderson, Greene in Loewen,1988; Ross, 1992; Soodak in  Podell, 

1993),  

 motivacijo učencev (Midgley idr., 1989;  Tschannen-Moran idr., 1998), 

 učenčevo lastno zaznavo samoučinkovitosti (Tschannen-Moran in Woolfolk-Hoy, 2001) in 

 spretnostmi vodenja razreda (Woolfolk, Rosoff in Hoy, 1990). 

Tako naj bi učitelji z visoko samoučinkovitostjo verjeli, da z dodatnim naporom in ustreznimi 

strategijami lahko poučujejo tudi učence, ki so manj motivirani, in da imajo možnosti vplivanja na 

učni razvoj učencev, ki prihajajo iz nespodbudnega okolja (Gibson in Dembo, 1984). Prav tako naj 

bi v razredu manj pogosto uporabljali negativne interakcije z učenci (Podell in Soodak, 1993) in 
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bili manj kritični do napak učencev (Ashton in Webb, 1986 v Tschannen-Moran in Woolfolk-Hoy, 

2001). 

Nekateri avtorji novejših študij pa opozarjajo, da ugotovitve, ki temeljijo na uporabi novejših mer 

samoučinkovitosti, kažejo le zmerno povezanost med učiteljevo samoučinkovitostjo in 

učenčevimi dosežki (npr. Caprara idr., 2006) oz. učenčevo zaznavo samoučinkovitosti (Ross idr., 

2001) ter tako nakazujejo zgolj zmerno empirično podporo za teoretično predpostavljeno 

povezanost med učiteljevo samoučinkovitostjo in dosežki učencev (Klassen idr., 2011). 

Učiteljeva zaznava lastne učinkovitosti naj bi bila povezana tudi z učiteljevo predanostjo svojemu 

poklicu, med drugim z: 

 učiteljevim vrednotenjem pedagoških inovacij (Cousins in Walker, 2000),  

 doživljanjem zadovoljstva oz. stresa pri učiteljih (Friedman, 2003; Greenwood, Olejnik in 

Parkay, 1990) ter 

 vztrajanjem v pedagoškem poklicu (Coladarci, 1992; Ebmeier, 2003). 

Učitelji z visoko zaznavo lastne učinkovitosti naj bi bili tako bolj naklonjeni preizkušanju novih 

poučevalnih pristopov in strategij (Allinder, 1994; Ghaith in Yaghi, 1997; Guskey, 1988), 

pogosteje naj bi se udeleževali nadaljnjega profesionalnega izobraževanja in usposabljanja 

ter na splošno izražali več entuziazma v svojem poklicnem delovanju.  

 

Splošnost oz. specifičnost učiteljeve samoučinkovitost  

Pri poučevanju samoučinkovitosti se je treba zavedati, da imajo mere samoučinkovitosti največjo 

napovedno vrednost prihodnjega vedenja, kadar so bolj ozko, specifično definirane, vendar z 

naraščanjem specifičnosti izgubijo vrednost generaliziranja na druge situacije (Klassen idr., 2011). 

Oblikovanju mer za merjenje učiteljeve samoučinkovitosti so raziskovalci namenili veliko 

pozornosti, kljub vsemu pa so se nenehno pojavljala vprašanja o veljavnosti in zanesljivosti 

različnih mer. K nejasnosti v merjenju konstrukta učiteljeve samoučinkovitosti so prispevala tudi 

osnovna nesoglasja raziskovalcev o samem konceptu učiteljeve samoučinkovitosti (predstavljeno 

v začetku tega poglavja pod Raziskovanje in razvoj pojma učiteljeve samoučinkovitosti).  

Zadnje mere učiteljeve samoučinkovitosti tako večinoma upoštevajo različne vidike poučevanja 

ter skušajo uravnotežiti splošnost oz. specifičnost usmerjenosti merjenja samoučinkovitosti. Ena 

najpogosteje uporabljenih lestvic v različnih raziskavah učiteljeve samoučinkovitosti, lestvica 

TSES (Teacher Self Efficacy Scale), v začetku imenovana tudi OSTES (Ohio State Teacher Efficacy 
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Scale) avtoric Tschanen-Moran in Woolfolk Hoy (2001), na primer vključuje področja: vodenje 

razreda, temeljno poučevanje in vključevanje učencev v učni proces. 

 

Učiteljeva samoučinkovitost v kontekstu organizacije 

Poleg raziskovanja in pojmovanja učiteljeve samoučinkovitosti, ki se predvsem nanaša na 

obvladovanje poučevalnih nalog znotraj konteksta razreda, so nekateri raziskovalci predlagali 

širše pojmovanje učiteljeve samoučinkovitosti, ki bi ob razrednem zajelo tudi šolski organizacijski 

kontekst učiteljevega delovanja. Glavnina učiteljevega profesionalnega delovanja poteka v 

razredu, razred pa je sestavni del šole kot organizacije. Učinkovit oz. uspešen učitelj mora poleg 

obvladovanja izzivov, povezanih s poučevanjem učencev in sodelovanjem s starši, obvladovati 

tudi izzive v medosebnih odnosih znotraj različnih delovnih skupin (npr. v sodelovanju z 

vodstvom, svetovalnimi delavci, učitelji sodelavci) ter kompetentno delovati kot član svoje 

delovne organizacije (Friedman in Kass, 2002). Cherniss (1993 v Friedman in Kass, 2002) je 

predlagal tri področja učiteljeve samoučinkovitosti: osnovno delovanje oz. naloge (učiteljeva 

spretnost pri poučevanju, uravnavanju vedenja in motiviranju učencev); medosebni odnosi 

(učiteljeva zmožnost učinkovitega sodelovanja z drugimi, npr. učitelji sodelavci, nadrejenimi, 

starši) ter organizacija (učiteljeva zmožnost vplivanja na socialne in upravne vidike funkcioniranja 

organizacije). Na osnovi Chernissove konceptualizacije učiteljeve samoučinkovitosti ter ob 

upoštevanju Bandurine predpostavke o multidimenzionalnosti učiteljeve samoučinkovitosti sta 

Friedman in Kass (2002) predlagala razširjen konceptualni model učiteljeve samoučinkovitosti, ki 

sta ga poimenovala Razredni in šolski kontekstualni model (ang. Classroom and School Context – 

CSC model) učiteljeve samoučinkovitosti (slika 7). 

 

Slika 7: CSC model učiteljeve samoučinkovitosti (Friedman in Kass, 2002,  str. 678) 
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Koncept učiteljeve samoučinkovitosti po CSC modelu zajema oba socialna sistema, znotraj 

katerih funkcionira učitelj: razred in organizacijo, torej šolo, ter subjekte znotraj teh sistemov: 

učence, starše in sodelavce. V obeh sistemih oz. kontekstih mora učitelj izvajati določene 

profesionalne naloge ter soustvarjati učinkovite medosebne odnose (Friedman in Kass, 2002). 

Skladno s predstavljenim modelom sta avtorja predlagala novo definicijo učiteljeve 

samoučinkovitosti: »Učiteljeva samoučinkovitost predstavlja učiteljevo percepcijo lastne 

zmožnosti a) izvajanja zahtevanih profesionalnih nalog in uravnavanja odnosov v procesu 

izobraževanja in vzgoje učencev (razredna učinkovitost) ter zmožnost b) izvajanja organizacijskih 

nalog in sodelovanja v organizaciji ter njenih upravnih in socialnih procesih (organizacijska 

učinkovitost).« (Friedman in Kass, 2002, str. 684). Avtorja sta oblikovala tudi dvodimenzionalni 

merski pripomoček za merjenje učiteljeve profesionalne učinkovitosti, ki vključuje naloge in 

odnose na ravni razreda ter naloge in odnose na ravni šole.  

Širše pojmovanje učiteljeve samoučinkovitosti ima tudi neposredno uporabnost za načrtovanje 

izobraževanja in usposabljanja učiteljev, saj poleg pomembnosti pridobivanja kompetenc za 

poučevanje učencev poudarja tudi pomen pridobivanja kompetenc za učinkovito delovanje v 

kontekstu organizacije (npr. timsko sodelovanje, reševanje problemov ipd.). 
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2.5  DEJAVNIKI UČITELJEVE USPOSOBLJENOSTI ZA POUČEVANJE UČENCEV Z 

ADHD – PREGLED OBSTOJEČE LITERATURE 

Učiteljevo razmišljanje, učiteljeva prepričanja in učiteljevo delovanje v razredu  

brezpogojno določa kakovost učenja, ki so ga deležni učenci.  

(Hargreaves in Fullan, 1992) 

 

Pregled relevantnih raziskav in umestitev predlagane teme 

Doslej so se študije o uspešnosti obravnave otrok z ADHD v šolskem obdobju usmerjale 

predvsem na ugotavljanje značilnosti in potreb učencev z ADHD. Mnogo manj je študij, ki bi se 

osredotočale na vlogo učitelja pri zagotavljanju optimalnih možnosti za uspešno vključevanje 

otroka z ADHD v VIZ proces. V slovenskem prostoru še ni bilo izvedene celovite in sistematične 

študije o učiteljevi vlogi (usposobljenosti, prepričanjih, potrebah) pri poučevanju otrok z ADHD. 

Pulčeva je v letu 2000 izvedla manj obsežno, preliminarno študijo o učiteljevem poznavanju 

splošnih dejstev o ADHD in izbranih prepričanjih, povezanih s poučevanjem učencev z ADHD 

(Pulec, 2001). Žunko-Vogrinčeva (2009) pa je proučevala povezanost inkluzivne prakse z 

učiteljevo vlogo pri delu z učenci z motnjo pozornosti in s hiperaktivnostjo. Tudi tuje raziskave so 

se problema lotevale bolj parcialno/segmentno. Preučevali so npr.: 

 učiteljevo znanje in prepričanja o fenomenu ADHD (etiologija, narava, obravnava) v 

odvisnosti od starosti učiteljev, izobrazbe, izkušenj s poučevanjem učencev z ADHD,  delovnih 

izkušenj (npr. Arcia, Frank, Sánchez-LaCay in Fernáindez, 2000; Clampitt, 1999; Daniels, 2002; 

Doak, 2003; Kleynhans, 2005; Kos idr., 2006; Liesveld, 2007; Sciuto idr., 2000); 

 sprejemljivost prilagoditev in priporočenih strategij za poučevanje otrok z ADHD (npr. Curtis, 

2003; Doak, 2003; Liesveld, 2007;  Martinussen, Tannock in Chaban, 2011; Murray idr., 2011; 

Nowacek in  Mamlin, 2007; Stallar Glass, 2001); 

 učiteljeve ocene potreb po dodatnem usposabljanju za učinkovito poučevanje učencev z 

ADHD (Javorsky, 2002; Walsh, 2004). 

Pri prenosu ugotovitev o vedenju, prepričanjih in ravnanjih učiteljev iz raziskav, ki so bile 

narejene v tujini, predvsem v angleško in ameriško govorečih populacijah, je potrebno biti 

previden, saj se fenomenu ADHD v tem okolju že desetletja namenja več pozornosti, tako v 

strokovnih kot tudi javnih, laičnih krogih. Šolski strokovni delavci imajo na voljo mnogo več 

literature, znanstvenih in strokovnih monografij, priročnikov, periodik in usposabljanj kot šolski 

strokovni delavci v Sloveniji. Zaradi dejstva, da se tudi v Sloveniji opozarja, da vse več otrok 

izkazuje vedenja, značilna za pomanjkljivo pozornost in hiperaktivnost, ter da se v večinske šole 
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vključuje vse več otrok z bolj izrazitimi učnimi in vedenjskimi ter čustvenimi težavami, kar pred 

učitelje postavlja »nov« izziv, kako vsem učencem zagotoviti enakovredne in optimalne pogoje 

za uspešno učenje, je pomembno dobiti vpogled v učiteljevo soočanje s tem izzivom. 

 

2.5.1  Učiteljevo znanje in informiranost o ADHD  

 

Težave, ki izhajajo iz pomanjkljive pozornosti, impulzivnosti in nemirnosti, ki so priznani kot 

ključni znaki motnje ADHD, se najpogosteje izraziteje izrazijo z vstopom v šolsko okolje ter se v 

različnih oblikah in različni intenziteti kažejo skozi celotno šolsko obdobje. Učitelji, predvsem 

razredni učitelji, so tako pogosto med prvimi, ki opozorijo na z ADHD povezana vedenja pri 

otrocih (Tannock in Martinussen, 2001). 

Glede na pomembno vlogo učitelja pri prepoznavanju funkcioniranja otrok, povezanega z ADHD, 

ocenjevanju tega funkcioniranja, načrtovanju, izvajanju in spremljanju uspešnosti obravnave v 

šolskem oz. razrednem okolju ter glede na pomembno vlogo učitelja v procesu svetovanja 

staršem učencev z ADHD je presenetljivo malo študij o učiteljevem poznavanju fenomena ADHD 

in učinkovitih elementih poučevanja učencev z ADHD. 

Študije, dostopne avtorici, se nanašajo na znanja učiteljev v severnem delu Združenih držav 

Amerike oz. Kanade (Jerome, Gordon in Hustler, 1994; Liesveld, 2007; Sciutto idr., 2000), 

Avstralije (Bekle, 2004; Kos 2004; Kos, Richdale in Jackson, 2004; Ohan, Cormier, Hepp, Visser in 

Strain, 2008; West, Taylor, Houghton in Hudyma, 2005), Nove Zelandije (Curtis, 2003) ter Južne 

Afrike (Kleynhans, 2005) in pretežno na poznavanje fenomena ADHD. Nekatere študije so 

primarno usmerjene na vrednotenje poznavanja fenomena ADHD pri učiteljih, druge primerjalno 

na znanje učiteljev in staršev (npr. West idr., 2005) oz. učiteljev in študentov, bodočih učiteljev 

(npr. Bekle, 2004; Kos idr., 2004). Posamezne študije so proučevale tudi vpliv različnih 

demografskih in poklicnih spremenljivk na poznavanje fenomena ADHD pri učiteljih, predvsem 

nivo izobrazbe in usposabljanje o fenomenu ADHD, leta delovnih izkušenj in izkušnje s 

poučevanjem učencev z ADHD. 

Poznavanje fenomena ADHD se večinoma raziskuje z vprašalniki, v katerih so navedene različne 

trditve o splošnih dejstvih (npr. poimenovanje, pogostost, vzroki, razvojni potek, narava težav 

ipd.), značilnostih in diagnostičnem ocenjevanju ter obravnavi težav ADHD. Učitelj lahko izbira 

med odgovori Drži in Ne drži (npr. v vprašalniku, uporabljenem v raziskavi Jeromea in 

sodelavcev) oz. še tretjo možnostjo Ne vem/Nisem prepričan (npr. v vprašalniku KADDS avtorjev 

Sciutta in sodelavcev). Vprašalnik Znanje o ADHD (ang. Knowledge of Attention Deficit Disorder 
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Scale – KADDS; Sciutto idr., 2000) je eden najpogosteje uporabljenih vprašalnikov za ugotavljanje 

znanja učiteljev o fenomenu ADHD. Avtorji vprašalnika spodbujajo raziskovalce, da vprašalnik 

dopolnjujejo z novejšimi sodobnimi dognanji, zato je v različnih raziskavah uporabljen vprašalnik 

z nekoliko različnim številom trditev in različnimi trditvami, kar vsekakor opozarja na previdnost 

pri primerjanju rezultatov.   

Ugotovitve različnih raziskav, v katerih so uporabili vprašalnik KADDS, nakazujejo, da v znanju 

učiteljev obstajajo možnosti za znatno izboljšanje poznavanja fenomena ADHD. Raziskovalci 

poročajo o različnem deležu pravilnih odgovorov učiteljev o fenomenu ADHD, od povprečnega 

deleža pravilnih odgovorov 42,5 % v populaciji južnoafriških učiteljev (Kleynhans, 2005), 47,8 % v 

raziskavi Sciutta in sodelavcev (2000), 53,9 % oz. 60,7 % v vzorcu avstralskih učiteljev (Kos idr., 

2004 oz. Bekle, 2004) in podobnega deleža 59,3 % v populaciji ameriških učiteljev (Liesveld, 

2007) do 77,5 % v raziskavi Jeromea in sodelavcev (1994). Višji deleži pravilnih odgovor v 

zgodnejših raziskavah (poleg Jerome idr. (1994) še Barbaresi in Olsen (1998)) so lahko rezultat 

zasnove uporabljenega vprašalnika, ki je omogočal izbiro le med dvema odgovoroma Drži in Ne 

drži, ter tako tudi petdesetodstotno možnost ugibanja pravilnega odgovora. Pri novejših študijah, 

kjer so bile dane tri možnosti odgovorov, torej še odgovor Ne vem/Nisem prepričan, pa so učitelji 

lahko ob večjem dvomu o pravilnosti posamezne trditve izbrali tudi slednjo možnost, s čimer je 

omogočena diferenciacija med napačnimi pojmovanji oz. – kot nekateri pravijo – napačnimi 

prepričanji ter negotovostjo oz. pomanjkanjem znanja. Do razlik v deležih posameznih odgovorov 

v populaciji učiteljev različnih držav lahko prihaja tudi zaradi različnih drugih dejavnikov. Eden 

izmed verjetnih dejavnikov se nanaša na nekoliko raznolike vprašalnike, s katerimi se je 

preverjalo znanje učiteljev o ADHD. Vsi vprašalniki so merili znanje učiteljev o ADHD na treh že 

večkrat omenjenih področjih (splošna dejstva o ADHD, znaki in diagnostično ocenjevanje ter 

obravnava), vendar so vsebovali različno število trditev, od 27 pri raziskavi Kosove, 36 pri 

raziskavi Sciutta in sodelavcev ter 41 v raziskavi Kleynhansove. Različno število trditev lahko 

pomeni vpogled v različno podrobne elemente oz. različno poglobljeno znanje o fenomenu 

ADHD. Nadaljnja razlika se nanaša tudi na vzorec sodelujočih učiteljev, tako število kot način 

vzorčenja in osnovne lastnosti vzorca. Naslednji možni dejavnik je lahko narava usposabljanja 

učiteljev oz. količina ter narava osnovnih informacij o ADHD, ki so jih učitelji deležni v času 

dodiplomskega izobraževanja, ter možnosti, udejstvovanje in narava različnih oblik nadaljnjega 

profesionalnega usposabljanja na tem področju v različnih državah. Med nadaljnje možne 

dejavnike vplivanja na raznolikost rezultatov bi lahko prišteli tudi razpoložljivost različnih virov 

informacij o ADHD (literatura, spletni viri, društva ipd.), ozaveščenost šolskega in širšega polja o 

raznolikosti posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb pri učencih, formalno pravnega statusa tega 

fenomena znotraj šolskega sistema in podobno. 
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V vseh študijah, ki so omogočale ločevanje med napačnimi in pomanjkljivimi znanji, med 

odgovori različnimi od pravilnih, prevladuje delež odgovorov, ki nakazujejo pomanjkanje znanja. 

Če torej primerjamo deleže Ne drži in Ne vem odgovorov, prevladujejo slednji. Z vidika 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanje učiteljev o fenomenu ADHD je to ugodno dejstvo, saj 

je mnogo lažje nadgrajevati obstoječa znanja oz. dopolnjevati pomanjkljiva kot spreminjati že 

osvojena in utrjena napačna prepričanja (DiBattista in Shepard, 1993).  

Ugotovitve različnih avtorjev o učiteljevem poznavanju dejstev na področjih, ki so običajno zajeta 

v lestvicah o poznavanju fenomena ADHD (splošna dejstva, značilnosti in ocenjevanje ter 

obravnava), so nekoliko raznolike, vendar pa vse poudarjajo, da obstajajo znatne možnosti za 

izboljšanje poznavanja fenomena ADHD pri učiteljih. 

Rezultati različnih raziskav (npr. Jerome idr., 1994; Kleynhans, 2005; Kos, 2004; Liesveld, 2007; 

Ohan idr., 2008; Sciutto idr., 2000) nakazujejo, da učitelji najbolje prepoznavajo osnovne 

vedenjske znake pomanjkljive pozornosti, nemirnosti in impulzivnosti, pomembno manj pa 

poznajo vzroke, učinkovito obravnavo in dolgoročno prognozo motenj pozornosti in 

hiperaktivnosti. Podobno je ugotovil tudi Curtis (2003), ki je uporabil vprašalnik avtorjev Jeroma 

in sodelavcev (1994) na populaciji novozelandskih učiteljev.  

V raziskavi Westa in sodelavcev (2005), v kateri so proučevali ter primerjali znanja in prepričanja 

učiteljev in staršev otrok z ADHD, so uporabili nov vprašalnik Znanje o ADD (ang. Knowledge 

about Attention Deficit Disorder Questionnaire – KADD-Q), ki je vseboval 67 trditev o različnih 

vidikih ADHD. Rezultati so pokazali, da so bili udeleženci najbolj seznanjeni z vzroki, nadalje z 

značilnostmi ADHD, najbolj pomanjkljivo pa je bilo poznavanje obravnave.  

Čeprav se predstavljeni rezultati različnih študij med seboj nekoliko razlikujejo, pa v vseh izstopa 

pomanjkljivo znanje o obravnavi in naravi težav ADHD. Najpogostejša napačna prepričanja o 

fenomenu ADHD, ki se pojavljajo v različnih študijah, se nanašajo na poznavanje pogostosti 

motenj v šolski populaciji, narave težav (npr. razvojni potek, variabilnost težav v različnih 

situacijah) ter poznavanje vzrokov in primerne obravnave (npr. vpliv prehrane, predvsem 

sladkorja in aditivov ter vpliv domačega okolja) (npr. Kleynhans, 2005; Kos, 2004; Sciutto idr. 

2000).  

Prepričanja o pogostosti pogosto niso skladna s splošno sprejetimi ugotovitvami o pojavljanju 

motenj ADHD v šolski populaciji. Čeprav učitelji večinoma menijo, da je motnja prepogosto 

diagnosticirana (Kos, 2004; Liesveld, 2007), hkrati tudi sami ocenjujejo in navajajo, da je 

pomanjkljiva pozornost in hiperaktivnost prisotna pri mnogo večjem deležu učencev, kot 

navajajo izsledki epidemioloških študij. V študiji Glass in Wegar (2000) je manj kot 30 odstotkov 

učiteljev ustrezno ocenilo pogostost ADHD motenj v šolski populaciji, skoraj 40 odstotkov je 
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navedlo delež med 6 in 15 odstotki, ena četrtina več kot 25 odstotkov in ena desetina učiteljev 

celo več kot 25-odstotno pogostost motenj pozornosti in aktivnosti. Pri tem so višjo pogostost 

navajali učitelji, ki so poučevali v številčnejših razredih. Glass in Wegar (2000) sta tudi ugotovili, 

da prepričanja učiteljev o vzrokih in obravnavi niso vedno konsistentna. Tudi učitelji, ki niso 

verjeli v biološko ali nevrološko ozadje težav, so večinoma kot najbolj učinkovit način 

uravnavanja vedenja izbrali medikamentozno obravnavo. Izbor medikacije kot najbolj 

učinkovitega soočanja z izstopajočim vedenjem lahko nakazuje, da strokovni delavci izberejo tisti 

način soočanja z izstopajočim vedenjem, ki je zanje lažji in manj zahteven kot npr. uporaba 

časovno in strokovno bolj kompleksnih vedenjskih pristopov (Smelter, Rasch, Fleming, Nazos in 

Baranowski, 1996). 

 

Do nekaterih primerljivih ugotovitev je prišla tudi Pulec (2001)4, ki je v vzorcu 61 učiteljic in 

vzgojiteljic (v nadaljevanju učiteljice) ugotovila, da je osnovna informiranost o fenomenu deficita 

pozornosti s hiperaktivnostjo zadovoljiva, razumevanje narave težav in principov obravnave pa 

mnogo manj. Učiteljice so bile zadovoljivo seznanjene z aktualnim poimenovanjem težav s 

pozornostjo in aktivnostjo, saj jih je nekaj več kot 60 odstotkov izbralo poimenovanje 

hiperkinetična motnja in/ali deficit pozornosti s hiperaktivnostjo (ADHD), 11 odstotkov je ob teh 

uporabljalo še termin specifične učne težave (SUT), 7 odstotkov pa izključno slednji termin, kar 

nakazuje na njihovo zmotno prepričanje, da imajo vsi otroci s pomanjkljivo pozornostjo in 

hiperaktivnostjo specifične učne težave oz. da gre za obliko specifičnih učnih težav. Približno 

enak delež učiteljic (učiteljice z daljšim stažem poučevanja) je še vedno uporabljal tudi nekdaj 

razširjen termin minimalna cerebralna disfunkcija (MCD).  

Med v vprašalniku navedenimi znaki težav, ki jih lahko izkazujejo učenci z ADHD, je večina 

učiteljic ustrezno diferencirala sekundarne od primarnih znakov. Večina učiteljic je pravilno 

prepoznala pomanjkljivo pozornost (97 %)5, impulzivnost (80 %), hiperaktivnost (80 %) in 

povečano vzdražljivost (61 %) kot primarne znake deficita pozornosti s hiperaktivnostjo. Več kot 

polovica učiteljic (61 %) pa je kot primarni znak neustrezno označila tudi specifične učne težave, 

kar zopet nakazuje prej omenjeno zmotno prepričanje ali morda napačno razumevanje splošnih 

                                                        

4
 V preliminarni študiji o informiranosti, prepričanjih in doživljanju učiteljev o otrocih z deficitom pozornosti in 

hiperaktivnostjo je sodelovalo 61 učiteljic in vzgojiteljic, ki so bile udeleženke seminarjev o delu z učenci s 
posebnimi potrebami (Modul 6 v okviru usposabljanja za delo v devetletni osnovni šoli) in so izpolnile 
vprašalnik o informiranosti o fenomenu deficita pozornosti s hiperaktivnostjo, ocenjevalno lestvico o 
prepričanjih učiteljev o učencih z deficitom pozornosti in hiperaktivnostjo ter izrazile svoja občutja in doživljanja 
ob delu z učenci z ADHD v obliki asociacij.  

5
 Odstotki v oklepajih predstavljajo delež učiteljic, ki so umestile težave na navedenem področju v omenjeno 

kategorijo (primarnih ali sekundarnih) znakov. 
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težav pri učenju, ki jih imajo mnogi učenci z ADHD. Kot najpogostejše sekundarne težave pa so 

učiteljice prepoznale učno manjuspešnost (87 %), težave v socialnih odnosih (83 %), verbalno in 

fizično agresivnost (72 %) ter slabšo samopodobo (70 %). 

Približno četrtina sodelujočih učiteljic in vzgojiteljic je pravilno ocenila pogostost, več kot 

polovica pa je podala mnenje, da se motnja pojavlja med 10 do 20 odstotki učencev, in nekaj 

manj kot četrtina, da se pojavlja pri več kot 20 odstotkih otrok v šolskem obdobju. Ob tem so vse 

navajale, da se težave pogosteje izražajo pri dečkih kot pri deklicah in da je posebnosti v 

funkcioniranju otrok možno opaziti že v predšolskem obdobju.  

Pri vprašanju o etiološkem ozadju ADHD je velik delež učiteljic (67 %) pripisal deficit pozornosti in 

hiperaktivnost fiziološkim posebnostim delovanja centralnega živčnega sistema. Četrtina je 

menila, da so težave okoljsko pogojene, le 7 odstotkov učiteljic pa je izpostavilo možno vzročno 

raznolikost pojavljanja težav s pozornostjo in hiperaktivnostjo. 

Dobra polovica učiteljic je pravilno opredelila naravo težav kot razvojno posebnost v 

sprejemanju, procesiranju in obdelavi informacij ter odzivanju. Približno enaka, manjša deleža 

učiteljic (okoli 25 %) pa sta težave napačno tolmačila kot bolezen oz. specifični razvojni 

zaostanek.  

O razvojnem poteku težav sta bili pravilno seznanjenih približno dve tretjini učiteljic, ki so 

pravilno navedle, da del posameznikov z ADHD preraste težave, del se z njimi sooča vse življenje, 

pri delu mladostnikov pa se v odraslosti pojavijo še izrazite sekundarne težave. Kolikšni naj bi bili 

ti deleži, niso znale povedati.  

Učiteljice so izrazile razumevanje, da je za učinkovito obvladovanje težav s pozornostjo in 

hiperaktivnostjo potrebno obravnavo naravnati tako v delo z otrokom kot tudi v delo s starši in 

učitelji. Da je večdimenzionalna obravnava najustreznejša za zadovoljevanje posebnih potreb 

otroka z ADHD, se je opredelilo 41 % učiteljic. Med posameznimi vrstami obravnave so kot 

najučinkovitejše opredelile kognitivno-vedenjske pristope, specialno pedagoško obravnavo in 

tehnike sproščanja. Do medikamentozne obravnave ADHD težav pa so izrazile nenaklonjenost, 

saj kar dobra polovica učiteljic te vrste obravnave ni izbrala med štiri najbolj učinkovite, 

preostale pa so jo postavile na 4. oz. 5. mesto.  

 

Učiteljevo poznavanje fenomena ADHD je pomembno tudi zaradi njegove pomembne vloge pri 

informiranju in svetovanju staršem otrok z ADHD (Sherman, Rasmussen in Baydala, 2006). S tega 

vidika so zanimive ugotovitve Westa in sodelavcev (2005), ki so ob primerjavi znanja učiteljev in 

staršev o fenomenu ADHD ugotovili, da so starši izkazovali pomembno višje splošno znanje o 
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fenomenu ADHD kot učitelji, prav tako tudi o vzrokih in obravnavi težav, povezanih z ADHD. 

Starši zato pogosto poročajo o stiskah, ki jih doživljajo zaradi nerazumevanja šolskih delavcev 

otroka z ADHD (Efron, Sciberras in Hassell, 2008).  

Nekatere študije, ki so primerjale poznavanje ADHD fenomena med učitelji in študenti, bodočimi 

učitelji (npr. Bekle, 2004; Jerome idr., 1994; Kos idr., 2006; Siutto idr., 2000), nakazujejo, da je 

znanje prvih nekoliko boljše. Ugotovitve o povezanosti delovne dobe in znanja o ADHD pa so 

nekoliko raznolike, saj nekateri poročajo o pozitivni povezanosti (npr. Sciutto idr., 2000), 

medtem ko drugi niso ugotovili pomembne povezanosti  (npr. Kos, 2004). Bolj izrazit vpliv kot 

leta delovnih izkušenj imajo na znanje učiteljev o fenomenu ADHD izkušnje s poučevanjem 

učencev z ADHD (število učencev, ki so jih poučevali) (npr. Jerome idr., 1994; Kos, 2004; Liesveld, 

2007; Sciutto idr., 2000), dodatno izobraževanje oz. usposabljanje o fenomenu ADHD in 

poučevanju učencev z ADHD (npr. Kos, 2004; Liesveld, 2007; Ohan, Visser, Strain in Allen, 2011; 

Sciutto idr., 2000) ter osebne izkušnje z ADHD (Liesveld, 2007).    

 

Večina raziskovalcev, ki so proučevali povezanost znanja in prepričanj o učencih z ADHD in 

poučevanju učencev z ADHD, je ugotovila pomembno povezanost obeh dejavnikov (npr. Clampit, 

1999; Kos, 2004; Kos idr, 2006; Liesveld, 2007; Sherman idr., 2008; West idr., 2005). 

Učitelji, ki so dosegali višje rezultate na KADDS lestvici (avtorjev Sciutto in sodelavcev, 2000), so 

imeli v povprečju bolj pozitivna prepričanja o učencih z ADHD, večje zaupanje v diagnozo ADHD 

in so bolj podpirali večdimenzionalni pristop v obravnavi ADHD. Nakazovali so tudi večjo 

pripravljenost nudenja podpore pri uporabi stimulansov pri učencih z ADHD in izkazovali večjo 

fleksibilnost pri uporabi različnih poučevalnih strategij v razredu. Učitelji z bolj ustreznim 

znanjem so verjeli, da lahko pozitivno vplivajo na uspešnost učencev z ADHD, kar se je odražalo v 

odkrivanju in izrabljanju otrokovih močnih področij in pristopov, ki so otroku omogočali 

učinkovitejše učenje in doživljanje uspešnosti (Liesveld, 2007).  

 

2.5.2  Prepričanja učiteljev  

 

Splošno sprejeto mnenje je, da učiteljeva prepričanja in stališča ter znanje o učencih z ADHD 

lahko vplivajo na učiteljevo ravnanje v odnosu do učencev z ADHD (Glass in Wegar, 2000). 

Raziskave kažejo, da ravnanja učiteljev odražajo njihova stališča oz. prepričanja ter da učitelji 

pogosto kažejo odpor do novih idej in metod, ki niso skladne z njihovim sistemom prepričanj in 

vrednot (Alderman in Nix, 1997; DiBattista in Shepher, 1993; Greene, 1995; Westwood, 1996).  
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Proučevanj prepričanj oz. stališč učiteljev do fenomena ADHD, ločenih od proučevanj znanja o 

fenomenu ADHD, ni veliko. V mnogih študijah, v katerih so avtorji navajali, da so proučevali 

prepričanja ali stališča (ang. beliefs ali attitudes), so dejansko ugotavljali predvsem napačna 

znanja oz. nekatere pogoste »mite« o fenomenu ADHD (npr. Barbaresi in Olsen, 1998; Bekle, 

2004; Jerome idr., 1994), na primer o vzrokih, o različnih vrstah obravnave, recimo uporabi 

zdravil pri obravnavi ADHD in podobno. 

Učitelji praviloma ADHD priznavajo kot legitimno motnjo oz. diagnozo. Zavedajo se, da 

diagnostična oznaka ADHD ni zgolj izgovor za neprimerno vedenje ter da vedenja, značilna za 

pomanjkljivo pozornost, impulzivnost in hiperaktivnost, praviloma niso zgolj posledica iskanja 

pozornosti ali odraz namerne nagajivosti (Kos, 2004; Liesveld, 2007). Pri tem se sicer pojavljajo 

razlike med učitelji praktiki in bodočimi učitelji (študenti), in sicer prvi pogosteje menijo, da je 

vedenje učencev z ADHD odraz njihove nagajivosti (Kos, 2004) ali zgolj iskanje pozornosti (Pulec, 

2001). Ne glede na pojmovanje vedenja učencev z ADHD se učitelji zavedajo, da osnovne težave 

učencev z ADHD vplivajo na njihovo učno učinkovitost ter kot take predstavljajo tudi legitimen 

pedagoški problem (Kos, 2004; Liesveld, 2007).  

Učitelji kažejo več negativnih prepričanj, povezanih z navzven izraženimi težavami vedenja. 

Izstopajoče vedenje učencev z ADHD (nemirnost, neupoštevanje navodil, impulzivnost, konflikti s 

sošolci ipd.) opredeljujejo kot bolj problematično v primerjavi s težavami pozornosti, ki so manj 

izstopajoče in opazne (Kauffman idr., 1989). V raziskavi Pulec (2001; 2002) so učiteljice učence z 

ADHD opisovale oz. doživljale kot nemirne, moteče, neposlušne, jezne, nezainteresirane, 

neobvladljive, agresivne, neprilagodljive, težavne, egoistične. Redkeje so navajale bolj nevtralna 

ali celo pozitivna doživljanja: je nebogljen, hiter, nagajiv, raztresen, poseben, drugačen, 

radoveden. Učitelje razrednega pouka bolj moti hiperaktivno in impulzivno vedenje, učitelje 

predmetnega pouka pa pomanjkljiva pozornost, predvsem nezmožnost sledenja navodilom, 

nedokončanje nalog, pomanjkljivo poslušanje, hitra odkrenljivost in nepripravljenost na šolsko 

uro (Žunko-Vogrinc, 2008). 

Prisotnost učenca z ADHD ima po mnenju učiteljev negativen vpliv na razred, saj njihovo vedenje 

učitelji opisujejo kot moteče in obremenjujoče tako za njihovo delo in učenje drugih učencev 

(Atkinson idr., 1997; Kauffman idr., 1989; Kos, 2004). Učitelji pogosto nakazujejo pesimistično 

naravnanost do poučevanja učencev z ADHD in čutijo, da morajo vložiti dodaten čas in napor za 

njihovo poučevanje. Po ugotovitvah Kosove (2004) so učitelji statistično pomembno bolj 

prepričani kot študenti, bodoči učitelji, da ti učenci zahtevajo dodaten čas na škodo drugih 

učencev in da se drugi učenci ne učijo tako, kot bi se lahko, če je v razredu učenec z ADHD. 

Morda je več negativnih prepričanj pri starejših učiteljih odsev realnosti oz. njihovih izkušenj, 
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tudi izčrpanosti ob poučevanju učencev z ADHD, medtem ko imajo študenti več optimističnih 

prepričanj, saj še niso izkusili negativnih dejavnikov vpliva teh učencev v razredu ter so še 

navdušeni in optimistično naravnani za preizkušanje osvojenega pedagoškega znanja v praksi. 

Negativna razmišljanja ob prisotnosti učenca z ADHD v razredu so izražale tudi slovenske 

učiteljice, saj jih je več kot polovica včasih razmišljala, da je tak otrok prava nadloga in da to, kar 

počne, počne namenoma oz. da je takšen, kakršen je, vzrok vseh težav v razredu. Še več, pogosta 

negativna razmišljanja o učencu so prenesle tudi na razmišljanja o otrokovi prihodnosti. Dobra 

tretjina in kar dve tretjini mlajših učiteljic so navedle, da občasno razmišljajo, da je otrok 

»zguba«, ki bo zrasel v neodgovornega odraslega, nikoli ne bo končal srednje šole in podobno 

(Pulec, 2001; Pulec Lah, 2002). 

Pri učiteljih je pogost tudi mit, da so otrokove težave s pomanjkljivo pozornostjo in 

hiperaktivnostjo povezane z neustreznim vzgojnim stilom staršev (Kleynhans, 2005; Kos, 2004; 

Liesveld, 2007; Sciutto idr., 2000). Čeprav na deklarativnem nivoju večina učiteljev priznava 

biološko ozadje težav ADHD, pa so v njihovem izražanju prepričanj pogosta razmišljanja o 

pomanjkljivi vzgoji kot vzroku otrokovih težav. Podobno je ugotovila tudi Pulec (2001), da dobra 

tretjina učiteljic, med njimi več mlajših, pogosto razmišlja, da so otrokovi starši »vzrok, da je 

otrok takšen, kakršen je«, in da bi otrok funkcioniral bolje, če bi bili starši »boljši«.  

Med pogostejšimi napačnimi prepričanji, povezanimi z obravnavo, so tudi prepričanja o  

škodljivosti medikamentozne obravnave težav z ADHD ter o učinkovitosti odpravljanja težav  s 

pomočjo diete. Kljub mnogim empiričnim potrditvam, da uživanje zdravil (najpogosteje 

stimulansov) za uravnavanje otrokove aktivnosti ne vodi v odvisnost, je pri učiteljih pogosto 

nasprotno prepričanje oz. nezaupanje v te ugotovitve (Perold, Louw in Kleynhans, 2010; Sciutto 

idr., 2000). Tudi zato učitelji medikamentozno obravnavo običajno navajajo kot zadnjo možno 

izbiro v obravnavi učencev z ADHD (Kos, 2004; Pulec, 2001). Pogosto je tudi prepričanje, da 

stroga omejitev uživanja sladkorja in različnih škodljivih aditivov v prehrani otroka lahko odpravi 

znake pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti (Kos, 2004; Perold, Louw in Kleynhans, 2010; 

Sciutto idr., 2000). Slednje prepričanje je eden izmed pogosto omenjenih mitov, pa vendar 

nekatere novejše ugotovitve dejansko potrjujejo vplivnost omenjenih elementov v prehrani na 

izrazitost znakov, predvsem impulzivnosti in hiperaktivnosti, pri določenih otrocih z ADHD 

(NCCMH, 2009). 

 

Curtis (2003) navaja, da je za razumevanje učiteljevega ravnanja v odnosu do učenca z ADHD, 

poleg prepričanj o učencih z ADHD in obravnavi teh učencev, pomemben tudi učiteljev širši 

sistem prepričanj, kot so učiteljeva prepričanja o nadzoru nad učenci, učiteljeva 
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samoučinkovitost in prepričanja oz. doživljanje stresnosti poučevanja učencev z ADHD, katerega 

proučevanje pa je mnogo manj pogosto . 

 

Na prepričanja o poučevanju učencev z ADHD poleg učiteljevega znanja vplivajo tudi poučevalne 

izkušnje na splošno in izkušnje s poučevanjem učencev z ADHD (Reid, Maag, Vasa in Wright, 

1994) ter učiteljeva prepričanja o samoučinkovitosti za njihovo poučevanje (Kos idr., 2006). Bolj 

kompetentni kot se čutijo učitelji, bolj pozitivna so njihova prepričanja glede poučevanja učencev 

z ADHD (Curtis, 2003; Kos, 2004).   

Učitelji večinoma izražajo splošno ustrezno kompetentnost za obvladovanje nesprejemljivih 

vedenj v razredu (Kauffman idr., 1989). Tudi Kosova (2004) navaja, da učitelji večinoma 

ocenjujejo, da imajo ustrezne veščine za uravnavanje vedenja učencev z ADHD, in se v splošnem 

dojemajo kot kompetentni za reševanje težav v razredu. V študiji Pulec (2001) pa so vse učiteljice 

ocenile svojo kompetentnost pri obvladovanju težav s pozornostjo in hiperaktivnostjo kot delno 

ustrezno. Dobra tretjina učiteljic in skoraj polovica tistih z manj kot petimi leti službovanja je 

navedla, da včasih razmišlja, da je njihov razred polomija, da ne morejo nič več storiti za otroka, 

ter da kljub temu, da so poskusile vse, otroka ne morejo »obvladovati«. Podobne ugotovitve o 

ocenah slovenskih učiteljev, da so pomanjkljivo strokovno usposobljeni za delo z učenci z ADHD, 

navajajo tudi drugi avtorji (Magajna idr., 2008; Žunko-Vogrinc, 2008). 

 

Prejšnje študije so pokazale pomembno povezanost med učiteljevo samoučinkovitostjo in 

prepričanji o nadzoru nad učenci. Z naraščanjem učiteljeve samoučinkovitosti narašča tudi 

humanistična orientacija uravnavanja aktivnosti v razredu (Woolfolk idr., 1990). 

 

Ob pomanjkljivi usposobljenosti in pomanjkljivem znanju o fenomenu ADHD in poučevanju 

učencev z ADHD učitelji doživljajo večji stres, povezan s poučevanjem učencev z ADHD (Greene, 

Beszterczey, Katzenstein, Park in Goring, 2002; Reid idr., 1994). Učiteljski poklic je eden izmed 

bolj stresnih v primerjavi z drugimi poklici (Cox in Brockley, 1984), poleg vsakodnevnega stresa 

pa poučevanje učenca z ADHD predstavlja še dodaten izvor stresa. Pulec (2001) ugotavlja, da 

mnoge učiteljice ob poučevanju učencev z ADHD doživljajo občutke nemoči, jeze, strahu, 

zaskrbljenosti, razočaranja, negotovosti, obremenjenosti, nekatere tudi užaljenost, tesnobo, 

žalost, prizadetost, izčrpanost, odrinjenost, melanholičnost, nemir ali nesrečnost. Mnogo redkeje 

učiteljice navajajo, da v njih takšen otrok zbuja ustvarjalnost, razmišljanje, vztrajnost, 

razumevanje, strpnost, sočutje ali radost, veselje in zadovoljstvo. Če ob tem upoštevamo še 
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dejstvo, da jih dobra tretjina včasih razmišlja, da so same krive za to, da je otrok takšen, kot je, in 

da jih več kot polovica pogosto razmišlja, da pri poučevanju tega otroka ne smejo delati nobenih 

napak (takšna razmišljanja so še pogostejša oz. bolj izrazita pri mlajših učiteljicah), lahko 

zaključimo, da za številne učiteljice prisotnost otroka z ADHD v razredu pomeni veliko 

obremenitev.  

 

2.5.3  Učiteljevo sprejemanje intervencij, ravnanje in doživljanje ovir  

 

Raven splošnega znanja o fenomenu ADHD naj bi pomembno napovedovala tako učiteljev odnos 

do učencev z ADHD kot sprejemljivost vedenjskih pristopov obravnave učencev z ADHD. Na 

sprejemljivost intervencij za obravnavo vedenjskih težav učencev pa v veliki meri vplivajo tudi 

učiteljeva prepričanja o lastni samoučinkovitosti in nadzoru nad učenci (Curtis, 2003).  

V študiji avtorice Ohan in sodelavcev (2008) so učitelji z najvišjim znanjem (zgornji kvartil 

učiteljev, z več kot 80 % pravilnih odgovorov) bolj pogosto kot učitelji z bolj pomanjkljivim 

znanjem (spodnji kvartil, manj kot 70 % pravilnih odgovorov) ocenjevali vedenjske pristope, 

usmerjene na domače okolje, prilagoditve v razredu in druge oblike učne podpore in pomoči kot 

potencialno učinkovite pri delu z učenci z diagnosticirano motnjo ADHD. Učitelji z višjim znanjem 

so kazali tudi večjo pripravljenost, da bi poiskali dodatno pomoč pri ocenjevanju otrokovega 

funkcioniranja ter pri načrtovanju pomoči in podpore za učenca z znaki ADHD. 

Te ugotovitve podpirajo tudi ugotovitve drugih raziskovalcev, ki poročajo, da učiteljevo 

pojmovanje znakov vedenja, povezanih z ADHD, ter odnos do različnih pristopov k obravnavi 

ADHD lahko vpliva na implementacijo strategij v razredu in njihovo učinkovitost (Sherman idr., 

2008). Učiteljeva potrpežljivost, pozitivna naravnanost do učenca z vedenji ADHD kot tudi 

poznavanje učinkovitih elementov poučevanja učencev z ADHD in veščine sodelovanja z drugimi 

strokovnjaki, ki običajno sodelujejo v obravnavi učencev z ADHD, pa nadalje vplivajo na vedenje 

in dosežke učencev z ADHD v razredu (prav tam).   

V eni od raziskav o elementih, ki jih učitelji uporabljajo pri poučevanju učencev z ADHD, se je 

pokazalo, da je le 17 odstotkov ukrepov sodilo med empirično potrjene učinkovite elemente 

poučevanja učencev z ADHD (Sloan, Jensen in Kettle, 1999). O pomanjkljivi kompetentnosti za 

uporabo dokazano učinkovitih strategij za učence z ADHD poročajo tudi sami učitelji (Arcia idr., 

2000; Reid idr., 1994).  

Kosova (2004) je v obliki reševanja predstavljenih hipotetičnih primerov učencev z ADHD (ang. 

vignette) ugotavljala učiteljevo usposobljenost za ocenjevanje težav ter izbor ustreznih strategij 
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za obravnavo predstavljenih težav. Ugotovila je, da je manj kot polovica učiteljev pravilno 

opredelila težave v predstavljenih primerih učencev na podlagi opisa njihovega funkcioniranja v 

učnih in socialnih situacijah. Največji delež učiteljev se je opredelil, da niso prepričani o ključnih 

težavah. V primerih, ko opisano funkcioniranje ni predstavljalo težav s pozornostjo in 

hiperaktivnostjo, so učitelji to pogosteje ustrezno prepoznali pri opisu deklic kot pri opisu 

dečkov. Največ težav pa so imeli pri ustreznemu prepoznavanju ključnih težav v primeru 

prevladujočih težav s pozornostjo pri dečku ter v primeru prevladujočih težav hiperaktivnosti in 

impulzivnosti pri deklici (prav tam). Ugotovitve nakazujejo, da učitelji različno interpretirajo 

pojavne oblike vedenja, ki lahko nakazujejo težave s pozornostjo, hiperaktivnostjo oz. 

impulzivnostjo, pri dečkih kot pri deklicah. Povzamemo tudi lahko, da kljub dejstvu, da učitelji 

izkazujejo največ znanja o tipičnih znakih pomanjkljive pozornosti, impulzivnosti in 

hiperaktivnosti (Kleynhans, 2005; Kos, 2004; Liesveld, 2007; Sciutto idr., 2000), je uporaba tega 

znanja v konkretnih situacijah oz. v kontekstualno predstavljenih primerih funkcioniranja otrok 

mnogo manj ustrezna. 

Ugotovitve iste študije (Kos, 2005) kažejo, da so učitelji bolj naklonjeni uporabi strategij, ki 

predstavljajo preventivno prilagajanje različnih elementov poučevanja (npr. organizacija razreda, 

kurikula, podajanje jasnih navodil, oblikovanje sedežnega reda za minimaliziranje zunanjih 

dražljajev, tudi podkrepljevanje želenega vedenja, nudenje čustvene opore ipd.) za uravnavanje 

vedenja učencev z ADHD kot izbiri kaznovalnih strategij.  

Da učitelji raje uporabljajo pozitivno orientirane kot negativno orientirane strategije za 

obvladovanje vedenjskih problemov v razredu, podpirajo tudi ugotovitve drugih avtorjev, npr.  

Aldermana in Nixa (1997) ter Greena (1995). Splošno pa je sprejeta tudi ugotovitev, da učitelji 

raje in pogosteje uporabljajo tiste strategije za uravnavanje težav učencev z ADHD, ki niso 

časovno zahtevne oz. so bolj preproste za vključevanje v poučevalni proces. 

Učitelji pri učencih s težavami pozornosti kot učinkovite strategije poučevanja navajajo 

prilagajanje fizičnega okolja, zagotavljanje podpore pri poučevanju in neverbalno preusmerjanje 

pozornosti (Brophy in McCaslin,1992) ter prilagajanje nalog in različne oblike modifikacije 

vedenja (Murray idr., 2011). Za učence z ADHD s pridruženimi učnimi težavami predlagajo 

prilagoditve poučevanja (prav tam) ter izražanje jasnih pričakovanj, pogosto nadziranje, 

spodbujanje ustreznih delovnih navad in pohvale (Brophy idr., 1992). Pri učencih z izstopajočim 

vedenjem pa uporabo motivacijskih načrtov ali pogodb za spodbujanje ustreznega vedenja 

(tehnike modifikacije vedenja) in prilagajanje okolja (npr. sedežnega reda) (Brophy idr., 1992; 

Murray idr., 2011). 
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V študiji Murraya in sodelavcev (2011) so učitelji kot bolj pogosto uporabljene strategije navajali 

strategije, ki jih učitelji v razredu običajno uporabljajo za celotni razred, in ne individualizirano 

zgolj za posamezne učence. Strategije vzpostavljanja strukture in organizacije v razredu (npr. 

dnevni sistem preverjanja nalog, izpostavljena pravila, nagrajevanje upoštevanja pravil) so 

navajali pogosteje kot strategije prilagajanja okolja, poučevanja in nalog ter modifikacije vedenja. 

Med elementi manj pogosto izpostavljenih področij so učitelji poročali o pogosti uporabi 

strategije izločanja (time-out) in odvzema privilegijev ob neprimernem vedenju ter o sočasnem 

podajanju vizualnih, zapisanih in ustnih navodil za spodbujanje pozornosti. Najmanj pogosto so 

učitelji navajali uporabo strategij modificiranja vedenja, omogočanje izvajanja alternativnih 

nalog, zmanjševanja količine dela med poukom ter sistematične načrte nagrajevanja in dnevno 

poročanje staršem o vedenju. V splošnem so bili učitelji pripravljeni prilagajati poučevanje šele, 

ko so bili učenci v bolj intenzivni šolski obravnavi zaradi učnih težav. 

V raziskavi Žunko-Vogrinc (2008), v kateri je avtorica proučevala povezanost inkuzivne prakse z 

učiteljevo vlogo pri delu z učenci z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo v slovenskem prostoru, 

je ugotovila, da na področju prepoznavanja in nudenja raznolikih oblik pomoči učencem z ADHD 

ter sodelovanja s starši teh otrok obstajajo pomembne razlike med učitelji razrednega in 

predmetnega pouka. Podobno sta ugotovili tudi avtorici Peklaj in Pečjak v raziskavi o učnih 

težavah v osnovni šoli (2008), in sicer, da po ocenah učiteljev  učenci (in tudi učitelji) pri rednem 

pouku prejemajo več pomoči na razredni kot na predmetni stopnji. Razredni učitelji uporabljajo 

več različnih metod dela in bolj prilagajajo pouk učencem kot predmetni učitelji. Med 

uporabljenimi ukrepi prilagajanja uporabljajo različne metode in oblike dela ter prilagoditev v 

fazi razlage, utrjevanja (omogočajo in vadijo uporabo različnih pripomočkov) in pri prilagajanju 

učnega okolja (sedežni red in tihi kotiček). Na predmetni stopnji pa poleg razlage in utrjevanja 

prilagajajo tudi načine preverjanja, manj pogosto pa učno okolje, gradivo in uporabo različnih 

učnih pripomočkov. Na splošno gledano učitelji najmanjkrat prilagodijo učno gradivo. Med 

učitelji so nekateri poročali, da učencem sploh ne prilagajajo poučevanja (4 %), ne procesa 

utrjevanja (1 %) in ne prilagajanja znanja (7 %). Čeprav se ugotovitve nanašajo na širšo skupino 

učencev z učnimi težavami, so zagotovo informativni tudi za delo z učenci z ADHD, saj so 

proučevani elementi pomembni tudi za njihovo uspešnost.   

 

Kot najpogostejše ovire za izvajanje bolj učinkovite poučevalne prakse za učence z ADHD učitelji 

navajajo lastno pomanjkljivo usposobljenost, preveliko število učencev v razredu in s tem 

povezano pomanjkanje časa za posvečanje pozornosti učencu z ADHD ter kompleksnost težav 

učencev z ADHD (Kos, 2004; Reid idr., 1994).  
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V že omenjeni raziskavi o učenci z učnimi težavami (UT) v osnovni šoli na slovenskem (Magajna 

idr. 2008) pa so strokovni delavci najbolj pogrešali strokovno sodelovanje na šoli (41 %), podporo 

zunanjih ustanov (superviziranje, svetovanje, strokovna literatura ipd.) (38 %), lastno večjo 

strokovno usposobljenost za delo z učenci z UT (34 %), bolj sistematičen pristop pri zagotavljanju 

pomoči in podpore učencem na šoli (27 %), premalo časa za delo z učenci z UT v organizaciji 

življenja in dela šole (27 %), pomanjkljivo koordinacijo v projektu pomoči učencu z UT (27 %), 

slabše prostorske pogoje (21 %) in nekatere druge ovire, ki so jih učitelji v odgovorih navajali 

redkeje (Čačinovič Vogrinčič in Bregar Golobič, 2008). Praviloma so z utečeno prakso pomoči bolj 

zadovoljni učitelji na razredni kot na predmetni stopnji. Po mnenju strokovnih delavcev pa so 

šole najmanj uspešne pri trenutni praksi nudenja pomoči učencem s hiperaktivnim vedenjem 

(Tancig, 2008). Za to skupino težav (hiperaktivno, nemirno vedenje) so učitelji po lastnem 

mnenju najmanj usposobljeni, zato menijo, da potrebujejo in se želijo dodatno izobraževati na 

tem področju (Čačinovič Vogrinčič in Bregar Golobič, 2008). 

Ob bolj podrobni razčlenitvi strokovne usposobljenosti za posamezno vrsto učnih težav so učitelji 

poročali, da se čutijo najmanj usposobljeni za težave, povezane s hiperaktivnim, nemirnim 

vedenjem in čustvene težave. Na teh področjih je 78 % oz. 71 % učiteljev ocenilo, da potrebujejo 

in želijo dodatno usposabljanje. 

Skladno z zaznano lastno pomanjkljivo usposobljenostjo učitelji praviloma izražajo potrebo in 

željo po obsežnejšem in celovitem usposabljanju za delo z učenci z ADHD (Curtis, 2003; 

Kleynhans, 2005; Kos, 2004; Liesveld, 2007; Ohan idr., 2008; Reid idr., 1994). V slovenskem 

prostoru se dodatnega usposabljanja za delo z učenci z ADHD pogosteje udeležujejo učitelji 

razrednega (74,7 %) kot predmetnega (46 %) pouka (Žunko-Vogrinc, 2008).  

 

Navedene ugotovitve o učiteljevem znanju, prepričanjih in ravnanjih, povezanih s poučevanjem 

učencev z ADHD, jasno kažejo, da učitelji potrebujejo dodatno ozaveščanje o novih dognanjih o 

fenomenu ADHD ter bolj sistematično podporo in pomoč pri načrtovanju in izvajanju učinkovite 

poučevalne prakse za učence z ADHD.  
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3 PROBLEM IN CILJI  
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3.1  Opredelitev problema 

 

V teoretičnih izhodiščih smo predstavili sodobne razlage motenj pozornosti in hiperaktivnosti, ki 

lahko vplivajo na načrtovanje ustreznega vzgojno-izobraževalnega procesa za učence z ADHD ter 

pomen socialno kognitivne teorije in teorije učinkovitosti za ugotavljanje in pojasnjevanje 

izbranih dejavnikov (znanja, izkušenj, prepričanj, ravnanj) učiteljeve usposobljenosti za 

učinkovito poučevanje učencev z ADHD. Nedorečenosti na področju etiologije, narave in 

dinamike težav ter uspešnosti različnih obravnav motenj pozornosti in hiperaktivnosti 

omogočajo oblikovanje raznolikih prepričanj, razumevanj in pristopov k obravnavi posameznikov 

z ADHD.  

V šolskem obdobju je eden pomembnejših ciljev obravnave posameznikov z ADHD, če ne 

najpomembnejši, oblikovanje ustreznega vzgojno-izobraževalnega programa oz. ustrezna 

individualizacija in diferenciacija izvedbe učnega procesa. Učinkovito načrtovanje in izvajanje 

učnega procesa pa je v največji meri odgovornost in dolžnost učiteljev. Uspešnost vključevanja 

otroka v VIZ proces, predvsem otroka s posebnimi potrebami, je v marsičem odvisna od 

pedagoške prakse in prepričanj učiteljev, ki poučujejo otroka (Robinson, 2002). Različni dejavniki, 

kot so učiteljevo znanje in prepričanja o izbranem fenomenu, o poučevanju, o lastni vlogi in 

samoučinkovitosti ter sistemski podpori imajo ključno vlogo v poučevanju. Vplivajo na dojemanje 

in presojanje vzgojno izobraževalnih situacij, kar posledično vpliva na odločitve in ravnanja v 

vzgojno-izobraževalnem procesu.  

Za uspešno vključevanje in poučevanje učencev z ADHD je pomembno, da učitelj pozna in 

razume sodobna dognanja o fenomenu ADHD in izkazovanju znakov ADHD pri učencih, obvladuje 

znanja in spretnosti za učinkovito individualizacijo učnega procesa glede na posameznikove 

posebne potrebe, poseduje ustrezna prepričanja o učencih z ADHD in njihovem poučevanju, se 

čuti dovolj usposobljenega za obvladovanje učnih in vedenjsko-čustvenih težav učencev z ADHD 

ter čuti ustrezno sistemsko podporo. 

Ob srečevanju z učitelji v okviru usposabljanj za delo z otroki s posebnimi potrebami, v katerih 

doktorska kandidatka sodeluje vrsto let, učitelji konstantno in kontinuirano izražajo svoj dvom ali 

celo prepričanje o nezadostni usposobljenosti za poučevanje učencev z izrazitejšimi oblikami 

ADHD oz. na splošno učencev z izrazitejšimi učnimi, čustvenimi in/ali vedenjskimi težavami ter 

potrebo po dodatnem usposabljanju na tem področju. Ob delu z učitelji je avtorica odkrivala in 

beležila, kako raznolika sta pojmovanje in usposobljenost učiteljev za poučevanje in delo z učenci 

z ADHD, vendar pa bi bilo posploševanje teh ugotovitev preveč nekorektno, zato želimo s 
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sistematičnim empirično-raziskovalnim pristopom pridobiti bolj natančen vpogled v zaznano 

problematiko.  

Da bi ustrezno razumeli učiteljeva ravnanja in pričakovanja pri poučevanju učencev z ADHD ter 

da bi čim bolj ustrezno zadovoljili potrebo po nadaljnjem usposabljanju učiteljev, je pomembno 

in nujno spoznati učiteljevo znanje/vedenje, prepričanja, spretnosti in zaznavo samoučinkovitosti 

ter sistemske podpore pri poučevanju učencev z ADHD. 

V tujini so v zadnjem desetletju izvedli večje število raziskav (predstavljenih v teoretičnih 

izhodiščih) o različnih dejavnikih, ki vplivajo na učinkovitost učiteljevega ravnanja v procesu 

poučevanja učencev z ADHD. Po avtorici dostopnih in znanih podatkih v slovenskem prostoru še 

ni bilo izvedene nobene podobne raziskave, pa tudi raziskave v tujini ne vključujejo tako 

obsežnega števila dejavnikov in jih ne proučujejo tako kompleksno, kot jih želimo vključiti in 

proučiti v pričujoči raziskavi. 

Z vpogledom v različne dejavnike učiteljeve usposobljenosti za poučevanju učencev z ADHD nam 

bo omogočeno ustreznejše razumevanje učiteljevega ravnanja, kar bo omogočalo ustreznejšo 

komunikacijo z učitelji in oblikovanje bolj realističnih pričakovanj do učiteljev ter oblikovanje 

smernic za bolj prilagojene oblike usposabljanja in načrtovanja sistemske podpore.  
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3.2  Cilji raziskovanja 

 

Temeljni cilj raziskave je raziskati in opisati učiteljevo polje znanj, prepričanj, doživljanja 

sistemske podpore, zaznave samoučinkovitosti ter izkušenj in ravnanj pri poučevanju učencev z 

ADHD, kar ima ključno vlogo pri zagotavljanju kakovostnega VIZ procesa za učence z ADHD.  

 

Da bi dosegli zastavljeni temeljni cilj raziskave, smo opredelili naslednje razčlenjene objektne 

cilje raziskovanja: 

 Ugotoviti obstoječa deklarativna in proceduralna znanja ter prepričanja učiteljev o fenomenu 

ADHD in poučevanju učencev z ADHD.  

 Ugotoviti, kako učitelji zaznavajo lastno samoučinkovitost pri poučevanju otrok z ADHD. 

 Ugotoviti, kako učitelji ocenjujejo sistemsko podporo pri vključevanju učencev z izrazitimi 

znaki ADHD in katere ovire za kakovostnejše poučevanje otrok z ADHD zaznavajo učitelji.  

 Spoznati učiteljeve potrebe po dodatnem usposabljanju za učinkovitejše poučevanje otrok z 

ADHD. 

 Ugotoviti povezanost med učiteljevim znanjem/vedenjem, prepričanji, zaznavo 

samoučinkovitosti  in ravnanjem v procesu poučevanja učencev z ADHD. 

 

Pridobljene ugotovitve nam bodo lahko pomagale (namenski cilji naloge): 

 Oblikovati sklop instrumentarija, ki bi učitelju omogočal samoevalvacijo in načrtovanje 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja za bolj kakovostno poučevanje učencev z ADHD.  

 Oblikovati smernice za različne oblike (organizacijske in vsebinske) strokovnega 

usposabljanja učiteljev za učinkovitejše poučevanje učencev z ADHD.  

 Oblikovati predlog modela sistemske podpore učitelju za bolj učinkovito vključevanje 

učencev z ADHD v vzgojno-izobraževalni proces.  
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4  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA  
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4.1  Raziskovalna vprašanja 

 

Glede na zastavljene cilje naloge smo oblikovali naslednja raziskovalna vprašanja:  

1. Kakšna so učiteljeva znanja ter prepričanja o fenomenu ADHD in poučevanju učencev z 

ADHD?  

2. Kakšno je uporabno znanje učiteljev ob reševanju primerov učencev z ADHD oz. ob soočanju 

z izzivi, ki jih prinaša poučevanje učencev z ADHD? 

3. Kako učitelji zaznavajo samoučinkovitost pri poučevanje učencev z ADHD?  

4. Kako učitelji ocenjujejo sistemsko podporo pri delu z učenci z ADHD ter katere vire pomoči 

izrabljajo in katere ovire zaznavajo pri tem?   

5. Ali obstajajo skupine učiteljev, ki se pomembno razlikujejo glede na znanje, spretnosti in 

prepričanja o fenomenu ADHD in poučevanju učencev z ADHD? 

6. Kateri dejavniki – leta delovnih izkušenj, delovno mesto, dodatno usposabljanje za delo z 

učenci z ADHD, število učencev z ADHD, ki so jih poučevali, osebne izkušnje z ADHD ter 

pripadnost segmentom – v največji meri vplivajo na znanja in prepričanja o fenomenu ADHD 

in poučevanju učencev z ADHD? 

7. Kako se znanja, prepričanja o fenomenu ADHD in poučevanju učencev z ADHD, zaznavanje 

samoučinkovitosti ter doživljanje podpore povezujejo s proceduralnim znanjem oz. 

reševanjem primerov učencev z ADHD? 

8. Kako učitelji ocenjujejo lastne potrebe po dodatnem usposabljanju za bolj učinkovito 

poučevanje učencev z ADHD? 

 

Na osnovi odgovorov na zgornja vprašanja bi želeli ugotoviti: 

9. Katera dodatna vedenja o fenomenu ADHD in spretnosti za poučevanje otrok z ADHD bi 

učitelji potrebovali? In na kakšen način oz. v kakšni obliki?  
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5  METODE DELA  
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5.1  Raziskovalna metoda 

 

V procesu pridobivanja, analiziranja in interpretiranja podatkov smo komplementarno  uporabili 

kvantitativne in kvalitativne metode raziskovanja v obliki sočasno umeščenega načrta6 (Lobe, 

2006), in sicer s prevladujočo kvantitativno metodologijo. 

 

5.2  Vzorec udeležencev in osnovna populacija  

 

Iz osnovne populacije 14.871 učiteljev, ki so v šolskem letu 2006/2007 poučevali v devetletnem 

osnovnošolskem programu (Statistični urad Republike Slovenije, 2007), smo v vzorec zajeli 157 

učiteljev iz 26 osnovnih šol različnih slovenskih regij. 

Vzorec učiteljev je bil izbran večstopenjsko in je priložnostni. Za sodelovanje smo najprej zaprosili 

člane inkluzivnih timov, ki so v letih 2006–2011 projektno delovali kot podporni sistem osnovnim 

šolam pri vključevanju učencev s posebnimi potrebami oz. uresničevanju koncepta dela Učenci z 

učnimi težavami v osnovni šoli. Člani inkluzivnih timov, ki so se odločili za sodelovanje, so na 

svojih matičnih šolah in šolah, kjer so delovali kot člani inkluzivnih timov, ob privolitvi ravnateljev 

zaprosili za sodelovanje učitelje šolskega kolektiva. Odločitev učiteljev za sodelovanje v raziskavi 

je bila prostovoljna. 

Povabilu za sodelovanje v raziskavi se je odzvalo 172 učiteljev. Po pregledu izpolnjenih merskih 

instrumentov smo v vzorec udeležencev vključili 157 učiteljev. Metodološko gledano priložnostni 

vzorci niso reprezentativni. Kljub temu smo reprezentativnost želeli izboljšati s tem, da smo 

ankete čim bolj razpršili med ciljno populacijo ter z izvedenim uteževanjem z metodo Raking, in 

sicer po treh spremenljivkah: spol, starostna skupina in delovno mesto oz. področje poučevanja.7 

Z uteževanjem smo  dosegli, da se vzorec v večji meri ujema s populacijo in s tem zagotovili večjo 

reprezentativnost podatkov. Glede na to, da smo pri uteževanju upoštevali relativno veliko 

                                                        

6
 »Sočasni umeščeni načrt predvideva sočasno zbiranje in analizo podatkov obeh (kvantitativnih in kvalitativnih) 

metod, vendar za razliko od triangualcijskega načrta vključuje obširno (prevladujočo) bodisi kvantitativno ali 
kvalitativno fazo z umeščenim manjšim kvalitativnim ali kvantitativnim delom. Z umeščeno metodo skušamo 
odgovoriti na raziskovalna vprašanja, ki jih s prevladujočo metodo težje naslovimo. Podatki obeh metod so 
združeni že med analizo. Namen takšnega načrta je dodati širino ali globino rezultatom prevladujoče metode« 
(Lobe, 2006, str. 76). 

7
 Za uteževanje smo izbrali spremenljivke, za katere so bili v Statističnem letopisu 2007 dosegljivi podatki za 

celotno populacijo. 
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kriterijskih spremenljivk glede na velikost vzorca, smo pri spremenljivki delovno mesto oz. 

strokovni profil uspeli zagotoviti odstopanje vzorca od populacije za +/- 2,8-odstotne točke, pri 

spremenljivkah spol in starost pa je to ujemanje do decimalke natančno. 

V nadaljevanju predstavljamo izbrane, za raziskavo pomembne značilnosti učiteljev, ki so bili 

vključeni v raziskavo. Poleg sklopa socialno-demografskih značilnosti navajamo še informacije o 

dosedanjem usposabljanju učiteljev o ADHD in njihove dosedanje izkušnje z ADHD. Ker so spol, 

starost in delovno mesto spremenljivke, po katerih smo utežili vzorec, je pri njih prikazana tako 

neutežena kot utežena struktura vzorca, pri vseh ostalih spremenljivkah pa samo utežena 

struktura. 

 

5.2.1  Demografske in poklicne značilnosti  

 

V vzorec smo vključili osnovnošolske učitelje iz različnih delov Slovenije, kot je prikazano v 

naslednji tabeli: 

Tabela 3: Število (f) in strukturni odstotki (f %) sodelujočih učiteljev glede na območno enoto ZRSŠ 

pod katero sodi šola , kjer so učitelji zaposleni. 

Območna enota ZRSŠ šole f f% 

OE Slovenj Gradec 25 15,9 

OE Nova Gorica 24 15,3 

OE Ljubljana 21 13,4 

OE Novo mesto 19 12,1 

OE Kranj 17 10,8 

OE Murska Sobota 15 9,6 

OE Koper 14 8,9 

OE Celje 11 7,0 

OE Maribor 11 7,0 

Skupaj 157 100 

 

Največji delež učiteljev, ki so sodelovali v raziskavi, deluje pod okriljem OE ZRSŠ Slovenj Gradec 

(15,9 %) in OE Nova Gorica (15,3 %). Sledijo jim učitelji iz OE ZRSŠ Ljubljana (13,4 %), Novo mesto 

(12,1 %), Kranj (10,8 %), Murska Sobota (9,6 %) ter Koper (8,9 %). Najmanjši delež predstavnikov 

učiteljev v vzorcu je iz OE ZRSŠ Celje in Maribor (po 7 %). 
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Tabela 4: Število (f) in strukturni odstotki (f %) sodelujočih učiteljev po spolu 

 Spol 
Neutežen vzorec Utežen vzorec 

f f % Veljavni f % f f % Veljavni f % 

Ženski 139 88,5 95,2 126 79,9 87,9 

Moški 7 4,5 4,8 17 11,0 12,1 

Ni podatka 11 7,0 - 14 9,1 - 

Skupaj  157 100 100 157 100,0 100 

 

Med sodelujočimi učitelji 11 udeležencev presenetljivo ni podalo informacije o svojem spolu. 

Večina preostalih v raziskavo vključenih je učiteljic (95,2 %) in le 4,8 % je učiteljev. Z uteževanjem 

in ob upoštevanju veljavnih odgovorov smo dosegli strukturo populacije, povzeto po 

Statističnem letopisu za leto 20078, in sicer 87,9 % učiteljic ter 12,1 % učiteljev.   

 

Tabela 5: Število (f) in strukturni odstotki (f %) sodelujočih učiteljev glede na starost 

Starost 
Neutežen vzorec Utežen vzorec 

f f % f f % 

25 in manj let 5 3,2 1 0,5 

26-35 66 42,0 45 28,8 

36-45 52 33,1 49 30,9 

46-50 21 13,4 30 19,0 

51 in več let 13 8,3 33 20,8 

Skupaj 157 100 157 100,0 

 

Naslednja spremenljivka, z uteževanjem katere smo želeli povečati reprezentativnost vzorca, je 

starost učiteljev. Ob primerjavi strukture uteženega in neuteženega vzorca lahko vidimo, da se je 

za sodelovanje v raziskavi odločilo več mlajših učiteljev (slaba polovica učiteljev v starosti do 35 

let) in mnogo manjši delež učiteljev starejših od 51 let (le 8,3 %), kot so zastopani v dejanski 

populaciji.9 Kot smo že omenili smo se z uteževanjem približali populacijski strukturi na 

decimalko natančno. 

 

 

                                                        

8
 Po podatkih Statističnega letopisa za leto 2007 je bilo v tem letu v populaciji osnovnošolskih učiteljev 87,84 % 

učiteljic in 12,16% učiteljev (Statistični urad Republike Slovenije, 2007). 

9
 Po podatkih Statističnega letopisa za leto 2007, je bilo v tem letu v populaciji osnovnošolskih učiteljev 0,5 % 

učiteljev mlajših od 25 let, 29.1 % učiteljev starih od 36 do 45 let, 18,9 % učiteljev starih od 46 do 50 let in 20,7 
% učiteljev starejših od 51 let (Statistični urad Republike Slovenije, 2007) 
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Tabela 6: Število (f) in strukturni odstotki (f %) sodelujočih učiteljev glede na trenutno delovno 

mesto oz. področje poučevanja  

Trenutno delovno mesto 
Neutežen vzorec Utežen vzorec 

f f % f f % 

Učitelj/ica na razredni stopnji 84 53,3 61 38,9 

Učitelj/ica na predmetni stopnji 52 33,1 74 47,1 

Učitelj/ica v podaljšanjem bivanju 21 13,4 22 14,1 

Skupaj 157 100,0 157 100,0 

 

Med sodelujočimi učitelji je največ, več kot polovico (53,3 %), učiteljev oz. učiteljic na razredni 

stopnji, tretjina je učiteljev oz. učiteljic na predmetni stopnji in 13,3 % je učiteljic oz. učiteljev v 

podaljšanem bivanju.10 Ker je razmerje med razrednimi in predmetnimi učitelji neusklajeno s 

populacijskim razmerjem,11 smo tudi to spremenljivko vključili v proces uteževanja in tako 

dosegli ujemanje s populacijsko strukturo do tri decimalke natančno.  

Med učitelji v vzorcu jih 17 (10,8 %) nudi dodatno učno pomoč učencem z učnimi težavami, dobri 

trije odstotki pa dopolnjujejo svojo delovno obveznost tudi na drugih delovnih mestih, npr. kot 

knjižničarji/knjižničarke, šolski svetovalni delavci. 

 

Tabela 7: Število (f) in strukturni odstotki (f %) sodelujočih učiteljev glede na izobrazbo 

Pridobljena stopnja izobrazbe f f % 
Veljavni f 

% 

Srednja 7 4,5 4,5 

Višja 63 40,1 40,6 

Visoka 20 12,7 12,9 

Univerzitetna 61 38,9 39,4 

Magisterij (specializacija, doktorat) 4 2,5 2,6 

Ni podatka  2 1,3 - 

Skupaj 157 100,0 100,0 

 

V vzorcu so približno enako zastopani učitelji, ki imajo višjo izobrazbo, takšnih je 40,6 odstotka, in 

učitelji z univerzitetno izobrazbo, katerih je 39,4 odstotka. 20 učiteljev je podalo informacijo, da 

                                                        

10
 Vse več učiteljev opravlja svojo delovno obveznost na različnih nivojih, zato smo učitelje prosili, da opredelijo 

kot svoje delovno mesto tisto, kjer izpolnjujejo večino delovne obveznosti.  

11
 Populacijska struktura osnovnošolskih učiteljev glede na delovno mesto je bila v letu 2007 po podatkih 

Statističnega letopisa (Statistični urad Republike Slovenije, 2007) naslednja: 39,3 % učiteljev na razredni stopnji, 
46,9% učiteljev na predmetni stopnji in 13,8 učiteljev v oddelkih podaljšanega bivanja. 



Pulec Lah (2013). Dejavniki učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo. 

 

100 

 

imajo visoko stopnjo izobrazbe, 7 učiteljev, da ima srednjo izobrazbo in 4 učitelji, da imajo 

magisterij ali specializacijo. 2 sodelujoča učitelja nista podala informacije o svoji izobrazbi.  

 

Tabela 8: Število (f) in strukturni odstotki (f %) sodelujočih učiteljev glede na leta delovnih 

izkušenj (delovno dobo) 

Delovna doba v vzgoji in 

izobraževanju 
f f % 

Do 5 let 27 17,4 

Od 5 do 15 let 44 28,0 

Od 15 do 25 let 37 23,7 

Nad 25 let 49 30,9 

Skupaj 157 100 

 

Med sodelujočimi učitelji predstavljajo najštevilčnejšo skupino glede na leta delovnih izkušenj 

tisti učitelji, ki imajo nad 25 let delovne dobe (30,9 %). Podobno številčna (28 %) je skupina 

učiteljev, ki imajo od 5 do 15 let delovne dobe. Sledijo jim učitelji, ki imajo od 15 do 25 let 

delovne dobe (23,7 %), najmanj pa je učiteljev z najkrajšo delovno dobo oz. takih, ki imajo do 5 

let delovnih izkušenj (17,4 %).  

 

5.2.2  Dosedanje usposabljanje o ADHD 

 

V nadaljevanju podajamo pregled usposabljanja sodelujočih učiteljev o vsebinah povezanih z 

ADHD, in sicer v okviru dodiplomskega izobraževanja in po začetku delovanja v šolstvu.  

 

Tabela 9: Število (f) in strukturni odstotki (f %) sodelujočih učiteljev glede na obravnavanje vsebin 

o ADHD v dodiplomskem izobraževanju 

Obravnava vsebin o ADHD v 

dodiplomskem izobraževanju 
f f % 

Veljavni f 

% 

Ne. 90 57,4 57,7 

Da, manj obsežno in osnovna 

dejstva. 62 39,5 40,0 

Da, obsežno in intenzivno.  3 1,9 1,9 

Drugo.  1 0,6 0.6 

Ni podatka. 1 0,6 - 

Skupaj 157 100,0 100,0 
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Tabela 10: Število (f) in strukturni odstotki (f %) sodelujočih učiteljev glede na dosedanje 

usposabljanje in potrebe po dodatnem usposabljanju o ADHD  

Dodatno usposabljanje na temo 

ADHD po začetku delovanja v 

šolstvu 

f f % 
Veljavni f 

% 

Ne. 80 51,0 51,3 

Da, v sklopu usposabljanja na drugo 

temo, tudi del posvečen ADHD. 64 40,8 41,0 

Da, usposabljanja posvečena 

fenomenu ADHD. 12 7,6 7,7 

Ni podatka. 1 0,6 - 

Skupaj 157 100 100  

 

Več kot polovica sodelujočih učiteljev navaja, da v času dodiplomskega izobraževanja niso 

obravnavali vsebin o ADHD in skoraj 40 odstotkov, da so jih obravnavali, a manj obsežno in le 

osnovna dejstva. Le trije učitelji poročajo, da so vsebine obravnavali obsežno in intenzivno. 

Polovica učiteljev se tudi po začetku delovanja v šolstvu ni udeležila nobenega dodatnega 

usposabljanja na temo ADHD.  40 % učiteljev je bilo deležnih manj obsežne obravnave vsebin o 

ADHD v sklopu usposabljanj na drugo temo in le 12 učiteljev se je udeležilo dodatnega 

usposabljanja posvečenega posebej ADHD. 

 

Učitelji so bogatili svoje znanje o ADHD tudi s pridobivanjem informacij na različne druge načine, 

kar prikazujemo v spodnji tabeli. 

Tabela 11: Število (f) in strukturni odstotki (f %) sodelujočih učiteljev glede na različne načine 

pridobivanja dodatnih  informacij o ADHD. 

Pridobivanje informacij o ADHD na druge 

načine 
f f % 

Posvetoval/a sem se z ustreznimi strokovnjaki. 78 49,5 

Prebral/a sem strokovne članke na to temo. 77 48,7 

Prebral/a sem knjigo na to temo. 49 31,5 

Informacije sem pridobil/a ob pogovoru s 

starši otrok z ADHD 46 29,4 

Poiskal/a sem informacije na spletu. 32 20,2 

Ne, do sedaj še nisem potreboval/a dodatnih 

informacij o ADHD 28 17,8 

Drugo  3 2,0 

Skupaj 313 199,1* 
 

               * Vsota deležev je lahko več kot 100 % (več možnih odgovorov). 
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Največji delež učiteljev je dodatne informacije pridobival ob posvetovanju z ustreznimi 

strokovnjaki in prebiranjem strokovnih člankov o tej temi.  Tretjina učiteljev je informacije 

pridobila tudi v knjigah o ADHD ter petina učiteljev na spletu. Nezanemarljiv vir informacij 

predstavljajo tudi starši, saj je skoraj tretjina učiteljev navedla pogovor z njimi kot enega izmed 

načinov pridobivanja dodatnih informacij o ADHD. Trije učitelji so navedli kot dodatni vir 

pridobivanja informacij od ADHD televizijske oddaje. Slaba petina sodelujočih pa je poročala, da 

v času do sodelovanja v raziskavi še niso potrebovali dodatnih informacij o ADHD. 

Da je delež slednjih sodelujočih učiteljev še večji, lahko sklepamo iz odgovorov o oceni 

razpoložljivosti informacij o ADHD v slovenskem prostoru (Tabela 12), kjer skoraj tretjina 

učiteljev pove, da tega ne morejo oceniti, saj še niso iskali tovrstnih informacij.  

 

Tabela 12: Število (f) in strukturni odstotki (f %) sodelujočih učiteljev glede na njihovo oceno o 

razpoložljivosti informacij o ADHD v slovenskem prostoru 

Ocena razpoložljivosti informacij o ADHD v 

slovenskem prostoru 
f f % 

Veljavni f 

% 

Na voljo so osnovne informacije. 69 43,9 44,2 

Ne morem oceniti, ker informacij še nisem 

iskal/a. 43 27,4 27,6 

Na voljo je dovolj ustreznih informacij. 23 14,6 14,7 

Zelo malo informacij je na voljo. 18 11,5 11,5 

Drugo  3 1,9 1,9 

Ni podatka 1 0,6 - 

Skupaj 157 100 100 

 

Dobrih 40 odstotkov učiteljev je mnenja, da so v slovenskem prostoru dostopne osnovne 

informacije o ADHD, skoraj 15 odstotkov meni, da je dovolj ustreznih informacij in 11 odstotkov 

učiteljev, da je na voljo zelo malo informacij. 

 

5.2.3  Izkušnje z ADHD 

 

V nadaljevanju prikazujemo podatke o dosedanjih izkušnjah sodelujočih učiteljev s poučevanjem 

učencev z ADHD in njihovih osebnih izkušnjah z ADHD. 
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Tabela 13: Število (f) in strukturni odstotki (f %) sodelujočih učiteljev glede na njihove izkušnje s 

poučevanjem učencev z ADHD in glede na število učencev z ADHD, ki so jih poučevali v zadnjih 

dveh letih.12 

  

Število učencev z ADHD 

Skupaj nobenega 
od 1 do 

2 
od 3 do 

5 od 3 do 5 

Ne vem, 
nisem 

seznanjen 

Izkušnje s 
poučevanjem 
učencev z ADHD 

Veliko.  f 0 10 15 4 5 34 

 f% -  -  -  -  -  22,8 % 

Malo.  f 8 36 21 2 27 94 

 f% -  -  -   - -  62,9 % 

Skoraj 
nič oz. 
nič.  

f 7 0 0 0 14 21 

 f% -  -  -  -  -  14,3 % 

                  Skupaj   f 15 47 36 6 46 149 

f% 9,8 % 31,5 % 24,1 % 3,8 % 30,8 % 100,0 %  

 

Iz tabele 13 je razvidno, da največ učiteljev (dve tretjini) ocenjuje, da nimajo veliko izkušenj s 

poučevanjem učencev z ADHD, saj še niso poučevali veliko učencev z ADHD, v zadnjih dveh letih 

večinoma 1 ali 2 učenca. Petina sodelujočih učiteljev poroča, da ima veliko izkušenj s 

poučevanjem učencev z ADHD, med njimi je v zadnjih dveh letih največ učiteljev poučevalo od 3 

do 5 učencev z ADHD.  Da nimajo skoraj nič ali nič izkušenj s poučevanjem učencev z ADHD, pa 

ocenjuje 14,3 % učiteljev.  

Pomenljiv je podatek, da kar 30 odstotkov učiteljev poroča, da ne vedo oz. niso seznanjeni s tem, 

ali so v zadnjih dveh letih poučevali učence, ki so bili prepoznani (diagnosticirani) kot učenci z 

ADHD. Ker so tako poročali tudi nekateri učitelji, ki so na predhodno vprašanje odgovorili, da 

imajo veliko ali malo izkušenj s poučevanjem učencev z ADHD, je verjetno razumevanje in 

pojmovanje izkušenj zelo subjektivno in morda vezano na poučevanje učencev, ki so izkazovali 

raznoliko obliko znakov težav s pozornostjo in nemirnostjo. Velik delež učiteljev, ki poročajo, da 

niso bili seznanjeni s podatki o prepoznani oz. diagnosticirani motnji ADHD pri učencih, nakazuje, 

da bi bilo smotrno vzpostaviti bolj transparenten in sistematičen sistem seznanjanja učiteljev o 

prisotnih posebnostih pri učencih (tako učnih težavah kot močnih področjih), saj to lahko 

bistveno vpliva na ustreznost poučevanja teh učencev. Še posebej bi bilo potrebno temu 

posvetiti več pozornosti na predmetni stopnji, saj je v skupini učiteljev, ki so poročali, da ne vedo 

oz. niso bili seznanjeni, pri koliko učencih so bile težave prepoznane, več kot polovica (55,7 %) 

učiteljev na predmetni stopnji. 

                                                        

12
 Upoštevani so veljavni odgovori na vprašanje 16 in 17 v vprašalniku Splošni podatki (sklop A), teh je bilo 149. 
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Tabela 14: Število (f) in strukturni odstotki (f %) sodelujočih učiteljev glede na osebne izkušnje z 

ADHD 

Ali imate osebne izkušnje z ADHD 

fenomenom? 
f f% 

Veljavni f 

% 

Ne, nimam osebnih izkušenj. 144 91,7 92,9 

Da, otrok ima ADHD. 2 1,3 1,3 

Da, bližnji sorodnik ima ADHD. 4 2,5 2,6 

Da, prijatelj ima ADHD. 4 2,5 2,6 

Drugo        1 0,6 0,6 

Ni podatka 2 1,3 - 

Skupaj 157 100 100  

 

Večina sodelujočih (92,9 %) nima nobenih osebnih izkušenj z ADHD. Slabih sedem odstotkov pa 

ima določene osebne izkušnje, saj imajo bodisi otroka, bližnjega sorodnika ali prijatelja z ADHD. 
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5.3  Merski pripomočki (instrumenti)  

 

Za namen raziskave smo sestavili obsežnejšo baterijo merskih pripomočkov, ki pokrivajo 

naslednje vsebinske sklope13:   

 Sklop A: Splošni podatki o sodelujočih učiteljih; 

 Sklop B: Znanja o fenomenu ADHD; 

 Sklop C: Spretnosti reševanja primerov učencev z ADHD; 

 Sklop D: Prepričanja o učencih z ADHD in poučevanju učencev z ADHD; 

 Sklop E: Poznavanje učinkovite poučevalne prakse učencev z ADHD; 

 Sklop F: Zaznavanje samoučinkovitosti pri poučevanju (učencev z ADHD); 

 Sklop G: Ocena pogojev, podpore in ovir za učinkovito poučevanje učencev z ADHD. 

 

Baterijo merskih pripomočkov, ki smo jo oblikovali skladno z namenom in cilji raziskave, smo 

najprej dali v pregled in reševanje skupini ekspertnih strokovnjakov s področja obravnave 

učencev z ADHD. Po upoštevanju njihovih povratnih informacij smo modificirane vprašalnike dali 

v pregled tudi izbranim šolskim strokovnim delavcem, ki so dodatno preverili razumljivost 

vključenih nagovorov, navodil, vprašanj in trditev. Ob upoštevanju vseh pridobljenih povratnih 

informacij smo oblikovali baterijo merskih pripomočkov, katero smo dokončno modificirali po 

preverjanju ustreznih merskih karakteristik.  

Za posamezne sklope celotne baterije merskih pripomočkov smo tako preverili veljavnost in 

zanesljivost, merske karakteristike, ki jih navajamo pri predstavitvi posameznih merskih 

pripomočkov v nadaljevanju.  

Celotna baterija merskih pripomočkov je bila vsebinsko in oblikovno členjena s podnaslovi, ki so 

učitelja okvirno usmerjali v področja, ki jih je posamezni sklop  oz. merski pripomoček meril.  

Vsebinske sklope smo razporedili glede na zahtevnost njihovega izpolnjevanja. Sklope, za katere 

smo predvideli, da bodo za izpolnjevalce bolj naporni, ker so zahtevali proste odgovore in s tem 

vlaganje več miselnega napora v izpolnjevanje, smo enakomerno razporedili med ocenjevalne 

lestvice.   

                                                        

13
 Vsebinske sklope navajamo po vrsti tako, kot so bili razporejeni v bateriji merskih pripomočkov, ki so jo 

izpolnjevali učitelji. 
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Med posameznimi sklopi so bili vstavljeni motivacijski vložki v obliki kratkih dvogovorov med 

izpolnjevalcem anketnega vprašalnika in avtorico, ki naj bi izpolnjevalce spodbudili, da vztrajajo 

pri izpolnjevanju merskega inštrumenta (glej prilogo 1). 

V nadaljevanju predstavljamo sestavne elemente oz. skope celotne baterije merskih 

pripomočkov. 

 

5.3.1  Vprašalnik Splošni podatki o učitelju (sklop A) 

 

Vprašalnik Splošni podatki o učitelju (SPU) smo oblikovali z namenom ugotavljanja splošnih 

demografskih in drugih, za potrebe raziskave relevantnih podatkov o učiteljih sodelujočih v 

raziskavi.  

Vprašalnik je sestavljen iz treh delov: 

 Splošni podatki o učitelju (6 vprašanj): spol, pridobljena stopnja izobrazbe, trenutno delovno 

mesto, leta delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, starostna skupina ter podatek o 

območni enoti ZRSŠ, pod katero sodi šola, na kateri je učitelj zaposlen. 

 Dosedanje usposabljanje in potrebe pod dodatnem usposabljanju o ADHD (9 vprašanj): 

podatki o dodiplomskem in podiplomskem usposabljanju za delo z učenci z ADHD, 

samoizobraževanju, dosegljivosti informacij o ADHD v slovenskem prostoru in podatki o 

potrebah po nadaljnjem usposabljanju za delo z učenci z ADHD. 

 Izkušnje z ADHD (3 vprašanja): podatki o izkušnjah pri poučevanju učencev z ADHD in 

morebitnih osebnih izkušnjah z ADHD. 

Vprašanja so bila po večini izbirnega tipa, dve vprašanji sta bili odprtega tipa. 

 

5.3.2  Vprašalnik Znanja o ADHD (sklop B)  

 

Vprašalnik Znanja o ADHD (ZADHD) smo oblikovali po vzoru lestvice KADDS: Knowledge of 

Attention Deficit Disorder Scale, avtorjev Sciutto, Terjesen in Bender (Sciutto, Terjesen in 

Bender, 2000), ki je v angleško govorečih področjih pogosto uporabljen pripomoček za 

ugotavljanje znanja in napačnih predstav o motnjah pozornosti in hiperaktivnosti. Celotna 

originalna lestvica vsebuje 36 trditev o ADHD, ki merijo znanje in napačna prepričanja na treh 
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področjih: splošne informacije o ADHD (narava težav, vzroki, razvojni potek in izid težav), znaki in 

diagnostično ocenjevanje ADHD ter obravnava težav.  

Te dimenzije so avtorji oblikovali, ker je razumevanje vsebin s teh področij neposredno 

pomembno za pedagoško obravnavo motenj pozornosti in hiperaktivnosti (Sciutto idr., 2000).  

Ob vsaki trditvi lahko učitelj izrazi svoje znanje tako, da izbere enega od treh ponujenih 

odgovorov: Drži, Ne drži ali Ne vem/ Nisem prepričan. Razlikovanje med odgovori Ne drži in Ne 

vem omogoča ločevanje med tem, o čemer so odgovarjajoči napačno prepričani, in med tem, 

česar ne vedo oz. med napačnim prepričanjem in nepoznavanjem dejstev (Sciutto idr., 2000). To 

ločevanje je pomembno, saj lahko sproža različne odzive oz. ravnanja ob soočanju z učencem z 

ADHD.  

Notranja zanesljivost KADDS lestvice merjena s Cronbach alfa koeficientom je 0.81 (Bender, 1996 

v Sciutto idr, 2000) oz. po modifikaciji 0.86 (Sciutto idr., 2000). Ugotavljanje notranje veljavnost 

je bila izvedeno s pomočjo ekspertnih mnenj oz. konsenza. Trditev so umestili v posamezno 

dimenzijo (podlestvico), če se je z umestitvijo strinjalo več kot 75 % ekspertnih ocenjevalcev. 

Pri oblikovanju vprašalnika za namen raziskave smo iz originalne lestvice KADDS izločili tiste 

trditve, ki so bile manj prilagojene slovenskemu VIZ okolju in jih nadomestili z dodatnimi oz. 

alternativnimi trditvami, specifično prirejenimi našemu okolju. Pri oblikovanju dodatnih trditev 

smo izhajali iz empirično potrjenih spoznanj o osnovnih dejstvih o motnjah pozornosti in 

hiperaktivnosti, ki smo jih predstavili tudi v teoretičnih izhodiščih v poglavju Sodobna dognanja o 

ADHD. 

5.3.2.1   Veljavnost 

Notranjo (vsebinsko) veljavnost dodanih trditev smo dodatno potrdili s pomočjo ekspertnih 

mnenj oz. konsenza ekspertov. Trditev je bila umeščena v posamezno dimenzijo (podlestvico), če 

so se z umestitvijo strinjali vsaj štirje od petih sodelujočih ekspertov.14 

Iz tako oblikovanega osnovnega nabora 50 trditev, je bilo v končno obliko vprašalnika izbranih 39 

trditev. Izločili smo trditve, ki so se izkazale kot manj primerne v postopku  analize postavk oz. v 

postopku preverjanja notranje zanesljivosti posameznih dimenzij vprašalnika. 

                                                        

14
 V ekspertni skupini so sodelovali strokovnjaki različnih profilov (specialni in rehabilitacijski pedagogi, 

psihologi) s strokovno-znanstvenimi referencami in z večletnimi izkušnjami s področja pedagoške in klinične 
obravnave učencev z raznolikimi učnimi težavami in težavami na področju vedenja in čustvovanja. Skupina 
ekspertnih strokovnjakov je sodelovala pri preverjanju veljavnosti in oblikovanju oz. potrjevanju referenčnih 
mer ustreznosti odgovorov pri različnih merskih pripomočkih za izvedbo empiričnega dela te raziskave. Kjer 
omenjamo sodelovanje ekspertne skupine, imamo torej vedno v mislih na tem mestu predstavljeno skupino.  
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Vsebinska struktura za raziskavo oblikovanega vprašalnika je ostala enaka strukturi originalnega 

vprašalnika. Vprašalnik tako vsebuje trditve s treh področij: splošna dejstva o ADHD (narava 

težav, vzroki, razvojni potek in izid), znaki in diagnostično ocenjevanje ter obravnava težav, kar 

predstavljamo v naslednji tabeli.  

Tabela 15: Vsebinska struktura  vprašalnika ZADHD 

Dimenzija vprašalnika 
ZADHD 

Trditev 
Zap.št. 
trditve 

Splošna dejstva o 
ADHD (narava težav, 
vzroki, razvojni potek, 
izid težav) 

Hiperkinetična motnja in motnja deficita pozornosti in hiperaktivnost 
(ADHD) sta različni poimenovanji za enak sklop značilnosti. 

1 

Fenomen ADHD je zgolj posledica socialno kulturne naravnanosti 
sodobne družbe.  

2 

Fenomen ADHD je oblika specifičnih učnih težav. 3 

V slovenskem prostoru diagnoza ADHD otroka formalno pravno uvršča 
med otroke s posebnimi potrebami.  

4 

Večina raziskav potrjuje, da se ADHD pojavlja pri 10 do 15 % otrok šolske 
populacije. 

5 

Težave ADHD se v enaki meri pojavljajo tako pri dečkih kot pri deklicah. 6 

Otroci z ADHD se neprimerno vedejo predvsem zato, ker nočejo slediti 
dogovorjenim pravilom in izvrševati dane naloge. 

16 

Na izražanje ADHD znakov močno vpliva otrokovo okolje (šolsko in 
domače). 

17 

Otroci z ADHD so običajno bolj poslušni v odnosih z očeti kot materami. 18 

Če je otrok en dan lahko zelo uspešen, drugi dan pa je neuspešen, potem 
ne more imeti težav ADHD. 

19 

Učenci z ADHD so zelo spremenljivega razpoloženja, imajo dobre in slabe 
dneve ter lahko spreminjajo svoje razpoloženje iz ure v uro. 

20 

Otroci z ADHD običajno mnogo bolje funkcionirajo v situacijah »1 na 1« 
kot v skupinskih situacijah. 

21 

Približno polovica otrok z ADHD preraste znake ADHD v obdobju 
pubertete in v odraslosti posledično funkcionirajo brez težav.  

22 

Če otrok lahko ure in ure igra računalniške igrice, potem verjetno nima 
težav ADHD. 

23 

Otroke z ADHD je lažje prepoznati v skupini otrok v razrednem okolju kot 
v prostem času.   

25 

Približno 25 % otrok z ADHD ima tudi specifične učne težave (motnje 
branja in pisanja, motnje računanja…). 

26 

Pri več kot 50 % otrok z ADHD se kažejo čustvene težave (strah, stiske, 
negotovost, malodušje…). 

27 

Sodobne raziskave kažejo, da je ADHD lahko posledica neustreznega 
vzgojnega ravnanja staršev oz. kaotičnega in neurejenega družinskega 
okolja 

28 
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Dimenzija vprašalnika 
ZADHD 

Trditev 
Zap.št. 
trditve 

Otroci z ADHD imajo prirojene nevrološke strukturne in/ali biokemične 
posebnosti povezane s pomanjkljivo pozornostjo in samokontrolo. 

29 

Težave ADHD se lahko dedujejo. 30 

Znaki in diagnostično 
ocenjevanje ADHD 

Otroke z ADHD pogosto zmotijo zunanji dražljaji. 7 

Otroci z ADHD se pogosto presedajo in zvijajo, ko bi morali sedeti na 
miru. 

9 

Večina otrok z ADHD ima v šolskem obdobju bolj ali manj izrazite težave 
pri učenju in/ali izkazovanju naučenega. 

10 

Otroci z ADHD so pogosto učno manj uspešni, ker imajo nižje 
intelektualne sposobnosti.  

11 

Otroci z ADHD imajo pogosto težave z organizacijo aktivnosti in 
dejavnosti. 

12 

Otroci z ADHD imajo običajno težave v prilagajanju in navajanju na 
vsakodnevne rutine in rituale. 

13 

Če je otrok nemiren, impulziven in ima težave s pozornostjo, potem ima 
zagotovo ADHD. 

15 

Otrok je lahko pravilno diagnosticiran kot otrok z ADHD, četudi ne kaže 
znakov hiperaktivnosti. 

32 

Obstajajo določeni fizični/fiziološki indikatorji, ki jih lahko identificirajo 
zdravniki in omogočajo natančno diagnozo ADHD. 

34 

Za postavitev diagnoze ADHD je nujno pridobiti informacije o otrokovem 
vedenju iz različnih virov (od otroka, staršev, učitelja oz. vzgojitelja, 
pediatra ali pedopsihiatra, psihologa, specialnega pedagoga). 

36 

Obravnava ADHD 
težav 

Otroci z ADHD vedno potrebujejo mirno, dražljajsko »sterilno« okolje, da 
bi se lahko osredotočili na nalogo. 

39 

Ustrezna zdravila so učinkovit način pomoči učencem z ADHD. 40 

Če je učencu z ADHD predpisana terapija z zdravili, je pedagoško 
psihološka obravnava pogosto nepotrebna. 

42 

Usposabljanje staršev in učiteljev za delo z otroki z ADHD je pomemben 
dejavnik v obravnavi učencev z ADHD. 

43 

S primerno obravnavo lahko znake ADHD popolnoma odpravimo. 46 

Opozarjanje in kaznovanje neprimernega vedenja sta učinkoviti metodi 
za dolgoročno zmanjševanje znakov ADHD. 

47 

Raziskave potrjujejo, da dolgotrajno jemanje zdravil za obvladovanje 
ADHD znakov vodi v odvisnost (npr. od drog, alkohola) v odrasli dobi. 

48 

Kognitivno-vedenjska obravnava oz. pristopi so učinkoviti za obravnavno 
učnih, vedenjskih in čustvenih težav. 

49 

Individualizacija elementov in zahtev VIZ procesa je bistveni del 
obravnave učencev z ADHD. 

50 
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5.3.2.2   Zanesljivost 

V tabeli 16 je predstavljena primerjava števila trditev in mere notranje zanesljivosti15 (merjeno s 

Cronbach alfa koeficientom) znotraj posamezne dimenzije vprašalnika uporabljenega v naši 

raziskavi (ZADHD) in originalnega vprašalnika (KADDS). 

Tabela 16: Primerjava števila postavk in notranje zanesljivosti v vprašalniku uporabljenem v 

raziskavi ZADHD in originalnem vprašalniku KADDS 

Dimenzija Vprašalnik Število trditev 
Cronbachov 

koeficient alfa 

Splošna dejstva o ADHD 
(narava težav, vzroki, 
razvojni potek, izid težav) 

ZADHD 20  0,61 

KADDS 15 0,71 

Znaki in diagnostično 

ocenjevanje ADHD 

ZADHD 10 0,57 

KADDS 9 0,71 

Obravnava ADHD težav 
ZADHD 9 0,59 

KADDS 12 0,71 

Celotni vprašalnik 
ZADHD 39  0,78 

KADDS 36 0,81 

 

Iz primerjave koeficientov zanesljivosti lahko razberemo, da je notranja zanesljivost  posameznih 

dimenzij vprašalnika ZADHD nekoliko nižja kot v originalnem KADDS vprašalniku,16 medtem ko je 

notranja zanesljivost celote bolj primerljiva z originalnim vprašalnikom.  

 

5.3.3  Reševanje primerov učencev z ADHD (sklop C) 

 

Merski pripomoček Reševanje primerov ADHD (RPADHD) je sestavljen iz predstavitve treh 

primerov iz prakse. Primeri iz prakse (ang. vignettes) predstavljajo opise vedenja učencev z ADHD 

v konkretni učni ali socialni situaciji in so namenjeni ugotavljanju ustreznosti učiteljevega 

reševanja problemov v »konkretnih situacijah«, torej njihovega uporabnega znanja, spretnosti in 

veščin.  

                                                        

15
 Notranja zanesljivost je bila merjena na podlagi pravilnih odgovorov, tako kot pri originalnem vprašalniku. 

16
 Vrednosti Cronbach alfa koeficienta nižje od 0,6 praviloma pomenijo, da je zanesljivost nizka, razen v 

primerih, ko je število postavk v merjenem vprašalniku 10 ali manj (Office of Educational Assessment). 
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Ob vseh opisanih primerih učencev z ADHD oz. opisih njihovih značilnosti, vedenja in reagiranja, 

zaradi katerih imajo učenci težave na učnem in socialnem področju, so bili učitelji nagovorjeni, 

da podajo, na podlagi njihovih izkušenj, znanj in veščin, odgovore na postavljena vprašanja oz. 

podajo predloge za rešitev problema. 

Vsak primer ima naslednjo strukturo: 

 Kratek opis značilnosti in težav v vedenju učencev s tipičnimi sklopi raznolikih izraznih oblik 

težav oz. motenj pozornosti, impulzivnosti in hiperaktivnosti. Pri predstavitvi primerov smo 

izpostavili ključne, primarne znake težav ADHD (težave s pozornostjo, impulzivnostjo, 

nemirnostjo), kot tudi funkcionalne znake (težave v izvršilnih funkcijah, težave na socialnem 

področju ipd.). Opisi značilnosti in izzivov v vedenju predstavljenih primerov so podani pri 

predstavitvi rezultatov v poglavju 6.1.2 (predstavitev rezultatov vsebinskega sklopa 

Reševanje primerov učencev z ADHD – sklop C).   

- Primer iz prakse 1 predstavlja vedenje učenke Alenke, pri kateri prevladujejo težave 

povezane z motnjami pozornosti z izraženimi težavami razpoloženja in hipoaktivnostjo 

oz. upočasnjenostjo. 

- Primer iz prakse 2 predstavlja vedenje učenca Aleša, pri katerem prevladujejo težave 

povezane s hiperaktivnostjo in impulzivnostjo oz. pomanjkljivo samokontrolo. 

- Primer iz prakse 3 pa učenca Miha s prevladujočimi težavami pomanjkanja pozornosti in 

pomanjkljivimi organizacijskimi veščinami ter posledično nesamostojnostjo. 

 Vprašanje odprtega tipa o ključnem problemu (problemih), izzivih in/ali ovirah v opisani 

situaciji. 

 Vprašanje odprtega tipa o želeni rešitvi (izidu) predstavljene situacije. 

 Ocena usposobljenosti za realizacijo zaželenega izida, kjer so morali učitelji obkrožiti eno od 

ocen 1 do 5, pri čemer je ocena 1 pomenila nezadostno usposobljen/a in 5 popolnoma 

suveren/a. 

 Vprašanje odprtega tipa o predlogih primernih strategij, metod, aktivnosti, prilagoditev za 

dosego zaželenega izida (usmerjenih na otroka, učitelja in okolje). Pri podanih predlogih so 

bili učitelji naprošeni, da dodatno označijo, kateri trije predlogi, ki so jih podali, so po 

njihovem mnenju najboljši, najbolj uporabni in bi jih najverjetneje najprej uporabili v razredu. 

5.3.3.1   Veljavnost 

Pri oblikovanju predstavljenih primerov učencev smo izhajali iz:  
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 veljavnih diagnostičnih kriterijev za ADHD v DSM-IV-TR (2000), kjer so predstavljeni osnovni 

znaki ADHD in možni prevladujoči tipi težav (pretežno nepozoren tip, pretežno hiperaktiven 

tip in kombiniran tip težav);  

 teoretičnih dognanj o pogostih sopojavljajočih težavah in razvojni spremenljivosti narave 

težav ADHD, ki predvideva spreminjanje narave težav skozi različna razvojna obdobja (npr. 

Barkley, 2005; DuPaul in Stoner, 2003) ter  

 izkušenj iz klinične prakse dela z učenci z ADHD.  

Primernost oz. veljavnost predstavljenih primerov smo ugotavljali tudi s pomočjo ekspertnih 

mnenj oz. konsenza ekspertov.17 Vsi sodelujoči eksperti so lahko podali predloge za dopolnitev 

oz. modifikacijo predstavljenih primerov, tako da opisi v največji možni meri predstavljajo realne 

primere učencev z ADHD iz vsakdanje prakse.  

Eksperti so reševali predstavljene primere oz. podali odgovore na zastavljena vprašanja.  

Ujemajoči se podani odgovori, pridobljeni s konsenzom vsaj štirih od petih sodelujočih 

ekspertov, skladni s teoretičnimi izhodišči predstavljenih primerov, so pri obdelavi in 

vrednotenju odgovorov učiteljev služili kot referenčna mera pravilnosti oz. primernosti 

odgovorov. Referenčne mere so razvidne oz. predstavljene pri predstavitvi rezultatov v poglavju 

6.1.2. 

5.3.3.2   Zanesljivost 

Po ovrednotenju podanih odgovorov učiteljev (natančneje predstavljeno v postopkih obdelave 

podatkov) smo izračunali notranjo zanesljivost vseh treh delov (primerov) merskega pripomočka 

in zanesljivost merskega pripomočka RPADHD kot celote. 

Iz predstavljenih mer zanesljivosti (Cronbach alfa koeficientov) lahko zaključimo, da je 

zanesljivost posameznih delov merskega pripomočka še sprejemljiva, zanesljivost merskega 

pripomočka RPADHD kot celote pa dobra. 

Tabela 17: Notranja zanesljivost dimenzij in celotne lestvice RPADHD 

Dimenzija merskega 

pripomočka RPADHD 

Cronbachov 

koeficient alfa 

Primer 1 0.60 

Primer 2 0.66 

Primer 3 0.69 

Celotna RPADHD 0.80 

                                                        

17
 Skupino ekspertov smo opredelili v opombi 11. 
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5.3.4 Lestvica Prepričanja o učencih z ADHD in poučevanju učencev z ADHD (sklop D) 

 

Lestvico Prepričanja o učencih z ADHD in poučevanju učencev z ADHD (PADHD) smo oblikovali 

posebej za namene raziskave. Namenjena je ugotavljanju učiteljevih prepričanj o uravnavanju 

razredne dinamike, učencih z ADHD, starših učenca z ADHD in poučevanju učencev z ADHD. 

Lestvico sestavlja 18 trditev o zgoraj navedenih elementih. Ob vsaki trditvi je Likartova lestvica 

ocen od 1 do 5, na kateri je učitelj izbral eno oceno, ki je najbolj odražala njegovo strinjanje z 

navedeno trditvijo, pri čemer je ocena 1 pomenila Nikakor se ne strinjam, ocena 5 pa Popolnoma 

se strinjam. 

Osnovni nabor trditev v lestvici je avtorica oblikovala in izbrala na osnovi lastnih izkušenj pri delu 

z učitelji v okviru različnih usposabljanj (seminarjev, programov izpopolnjevanja ipd.). Skozi leta 

je ob vsakem začetku usposabljanja z metodo fokusnih skupin zbirala učiteljeva znanja, izkušnje 

ter vprašanja in dileme povezane s poučevanjem učencev z ADHD. Ta razmišljanja, ki so jih 

učitelji zapisovali na plakate, je doktorska kandidatka analizirala in zbirala nekatera najbolj 

pogosta primerna in manj primerna prepričanja o učencih z ADHD in poučevanju (učencev za 

ADHD). Lestvica vključuje tudi elemente nekaterih obstoječih ocenjevalnih lestvic (npr. 

vprašalnika o nadzoru učencev PCI – Pupil Control Ideology Form, avtorjev Willower in Jones 

(1963 v Curtis, 2003, str. 77, 191-192) ter vprašalnika za samovrednotenju prepričanj odraslih – 

Adult Self-Evalution of Thoughts Form avtorjev Braswell in Bloomquist (1991, str. 320).  

Osnovni nabor 43 trditev smo reducirali in oblikovali v končno obliko lestvice z upoštevanjem 

dveh kriterijev: prispevka posamezne trditve k posameznim faktorjem (z metodo faktorizacije) in 

ugotavljanjem notranje konsistentnosti posameznih dimenzij lestvice in celotne lestvice. 

Po prvih poskusih faktorske analize, ki ni pokazala čiste strukture, smo izvedli ponovno temeljito 

kritično evalvacijo vsebine merskega inštrumenta in ugotovili, da smo v nabor osnovnih trditev 

vključili sklop trditev, ki niso izražala prepričanja o učencih in njihovem poučevanju, ampak 

predvsem prisotnost stresnih dejavnikov pri učiteljih. Zato smo te trditve izvzeli iz nadaljnje 

faktorske analize trditev o prepričanjih in jih analizirali oz. obravnavali posebej kot samostojno 

dimenzijo. Upravičenost obravnavanja izvzetih postavk kot samostojne dimenzije smo potrdili 

tudi s faktorsko analizo, ki je pokazala enodimenzionalno strukturo. 

5.3.4.1   Veljavnost 

V nadaljevanju predstavljamo končno faktorsko analizo sklopa D, s katero smo ugotavljali 

konstrukcijsko veljavnost lestvice. V postopku faktorizacije smo uporabili metodo glavnih osi. 

Slednja metoda je bila izbrana, ker optimalno porazdeli varianco glede na faktorje. Pri tem je bila 
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upoštevana rotacija Oblimin, ker s pravokotnimi rotacijami nismo dobili čiste faktorske strukture, 

saj posamezni faktorji med seboj korelirajo. 

Kot je razvidno iz tabele 18, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test in Bartlettov test kažeta, da so 

podatki ustrezni za izvajanje analize iskanja skupnih faktorjev. KMO test z vrednostjo 0.74, ki 

presega mejno vrednost 0.5, nakazuje, da je razmerje med sistemom spremenljivk in velikostjo 

vzorca ustrezno oz. da je zadoščena predpostavka o velikosti vzorca. Zadoščeno je tudi pogoju, 

da postavke vsaj delno korelirajo med seboj (predpostavka o sferičnosti), kar smo potrdili s 

pomočjo Bartlettovega testa. Ker je statistična značilnost testa manjša od mejne vrednosti  0.05, 

lahko potrdimo, da je tej predpostavki zadoščeno. 

Tabela 18: KMO in Bartlettov test za faktorsko analizo sklopa D  

Kaiser-Meyer-Olkin mera ustreznosti vzorčenja 
 

0,74 

Bartlettov test sferičnosti  hi-kvadrat (χ²) 753,52 

  stopnje prostosti (df) 153 

  statistična značilnost (p) 0,00 

 

Kot je razvidno iz Scree diagrama (slika 8), je bilo v končno faktorsko analizo vključenih 18 

postavk, ki skupaj merijo 5 faktorjev (dimenzij) (5 lastnih vrednosti je večjih od mejne vrednosti 

1). 

 

 

Slika 8:  Razporeditev in lastne vrednosti faktorjev sklopa D 

V nadaljevanju so v tabeli 19 predstavljeni končni rezultati faktorske analize18 (v celoti so 

rezultati predstavljeni v prilogi 2).  

                                                        

18 Končna faktorska analiza upošteva le tiste postavke, ki so zadostile kriterijem, da se postavke nanašajo na 

obravnavano vsebino (imajo komunalitete  več kot 0,3 glede na idealno število dimenzij), hkrati pa je bilo 
preverjeno, da so vključene le tiste spremenljivke, ki ne vplivajo negativno na zanesljivost, ki je bila testirana s 
pomočjo Cronbach Alfa koeficienta. 
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Tabela 19: Končna statistika faktorske analize sklopa D 

Faktor 

Pojasnjena varianca 

% pojasnjene variance % kumulativne variance 

1 20,7 20,7 

2 8,8 29,5 

3 5,8 35,3 

4 5,4 40,7 

5 3,5 44,2 

 

Vseh 5 faktorjev (dimenzij) skupaj pojasni 44,2 % variabilnosti vseh 18 trditev vključenih v končni 

faktorski model.  

Prvi faktor, ki pojasnjuje največji delež, 20,7 odstotka variance celotnega sistema, ima najvišjo 

povezavo s trditvami 36, 32, 34, 17 in 38. Te trditve opredeljujejo učiteljeva prepričanja 

povezana z različnimi elementi uravnavanja razredne dinamike. 

Drugi faktor pojasnjuje 8,8 % variance celotnega sistema in ima največjo povezavo s trditvami 40, 

41, 39 in 42, ki izražajo učiteljeva prepričanja o ustreznem ravnanju ob neprimernem vedenju 

učencev.  

Tretji faktor pojasnjuje 5,8 odstotkov variance celotnega sistema in je v največji meri povezan s 

trditvama 5 in 13, ki izražata prepričanja učiteljev o vplivu učencev z ADHD na delo v razredu. 

Četrti faktor, ki pojasnjuje 5,4 odstotka variance celotnega sistema, se ravno tako najbolj 

povezuje le z dvema trditvama, in sicer 6 in 10. Ti dve trditvi nakazujeta prepričanja o starših 

učencev z ADHD. 

Zadnji, peti faktor pojasnjuje le še 3,5 odstotka variabilnosti celotnega sistema in se najtesneje 

povezuje s trditvami 21, 9, 22 in 1, ki izražajo predvsem prepričanja o učencih z ADHD in v 

manjšem deležu o poučevanju učencev z ADHD. 

Faktorji identificirani z metodo faktorizacije se ujemajo z izhodiščno vsebinsko zasnovo lestvice, 

zato lahko povzamemo, da je oblikovana lestvica konstruktno in notranje veljavna. 

Tabela 20: Vsebinska struktura lestvice PADHD in samostojne dimenzije Stres 

Dimenzija lestvice 
PADHD 

Trditev 
Zap.št. 
trditve 

Uravnavanje 

razredne dinamike 

 

 

 

Aktivne, skupinske oblike dela vplivajo na poslabšanje discipline v 

razredu. 

36 

Za učence je pomembneje, da se naučijo upoštevati pravila, kot 

sprejemati lastne odločitve. 

32 

Učiteljevo delo ni vzgajanje učencev, ampak njihova akademska priprava. 34 
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Uravnavanje 

razredne dinamike 

(nadaljevanje) 

Za diagnozo ADHD se pogosto »skrivajo« manj bistri, razvajeni ali zgolj 

leni učenci. 

17 

Učencem ne bi smelo biti dovoljeno nasprotovati učiteljevim izjavam v 

razredu. 

38 

Ravnanje ob 

neprimernem 

vedenju učencev 

Nespoštljivo obnašanje do učitelja bi morali strogo kaznovati. 40 

Učenec, ki uniči šolski material ali lastnino, bi moral biti strogo kaznovan. 41 

Če učenec v šoli uporablja žaljive izraze in kletvice, bi to morali 

obravnavati kot moralno žalitev. 

39 

Nekateri učenci so zgolj mladi nasilneži in bi jih morali temu primerno 

obravnavati. 

42 

Vpliv učencev z ADHD 

na delo v razredu 

Učenci z ADHD so pogosto vzrok za večino težav v razredu. 5 

Učenci z ADHD s svojim motečim vedenjem pogosto onemogočajo 

uspešno realizacijo pouka. 

13 

Učenci z izrazitejšo obliko ADHD bi morali biti združeni v specialnih 

razredih. 

26 

Starši učencev z 

ADHD 

Starši učencev z ADHD pogosto nerealno ocenjujejo otrokove zmožnosti 

in potrebe. 

6 

Starši učencev z ADHD od šole pogosto preveč pričakujejo (nerealne 

prilagoditve in toleriranja). 

10 

Učenci z ADHD in 

poučevanje učencev z 

ADHD 

Otroci z ADHD bi lahko bili bolj uspešni, če bi se le bolj potrudili. 21 

Učenci z ADHD izrabljajo težave s pozornostjo in nemirnostjo kot izgovor 

za nedelo in neprimerno vedenje. 

9 

Menim, da prilagajanje poučevanja in nalog učencem z ADHD ni pravično 

do ostalih učencev. 

22 

Učenci z ADHD želijo s svojim vedenjem samo vzbuditi pozornost. 1 
 

Samostojna dimenzija 

lestvice PADHD 
Trditev 

Zap.št. 

trditve 

Stres Poučevanje učencev z ADHD me zelo obremenjuje in izčrpava. 11   

Stiki s starši učencev z ADHD me zelo obremenjujejo. 18   

Kadar ne morem česa uspešno naučiti učenca z ADHD ali preusmeriti 
njegovega motečega vedenja, se pogosto počutim nemočno in imam 
občutke krivde. 

28   

Reakcije učencev z ADHD me pogosto zelo razburijo in razjezijo. 29   

Zelo me obremenjuje povečevanje števila »zahtevnih« učencev v 
razredih, vključno z učenci z ADHD. 

30   

5.3.4.2   Zanesljivost 

Mere notranje zanesljivosti lestvice PADHD se za posamezne dimenzije gibljejo od 0,61 

(dimenzija Vpliv učencev z ADHD na delo v razredu) do 0,78 (dimenzija Ravnanje ob 

neprimernem vedenju). Za celotno lestvico znaša Cronbach alfa koeficient 0,81, kar kaže na 

dobro zanesljivost merskega instrumenta kot celote. 
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Tabela 21: Notranja zanesljivost dimenzij in celotne lestvice PADHD 

  Dimenzija Število trditev 
Cronbachov 

koeficient alfa 

Uravnavanje razredne dinamike 5 0,63 

Ravnanje ob neprimernem vedenju učencev 4 0,78 

Vpliv učencev z ADHD na delo v razredu 3 0,61 

Starši učencev z ADHD 2 0,64 

Učenci z ADHD in poučevanje učencev z ADHD 4 0,70 

Celota PADHD 18 0,81 

Stres 5 0,71 

 

 

5.3.5  Vprašalnik Učinkoviti elementi poučevanja učencev z ADHD (sklop E) 

 

Vprašalnik Učinkoviti elementi poučevanja učencev z ADHD (UPADHD), oblikovan posebej za 

namene raziskave, je sestavljen iz dveh delov. S prvim delom vprašalnika smo ugotavljali 

učiteljevo poznavanje primernih in učinkovitih strategij in prilagoditev za poučevanje učencev z 

ADHD. Z drugim delom vprašalnika pa učiteljevo oceno materialnih in časovnih pogojev za 

prilagajanje izbranih elementov vzgojno-izobraževalnega procesa (učencem z ADHD). 

V prvem delu vprašalnika  poimenovanem Učinkoviti elementi poučevanja učencev z ADHD je 

bilo navedenih 12 elementov vzgojno-izobraževalnega procesa, ki lahko pomembno vplivajo na 

uspešnost učenca z ADHD: 1) fizična ureditev razreda, 2) organizacija dela v razredu oz. pri 

pouku, 3) interakcija z otrokom oz. komunikacija in odnos, 4) spodbujanje oz. preverjanje 

pozornosti in sodelovanja pri pouku, 5) podajanje navodil, 6) prilagajanje poučevanja, materialov 

in pripomočkov, 7) predstavitev in razporeditev nalog ter potek aktivnosti, 8) prilagajanje 

preverjanja in ocenjevanja znanja, 9) urjenje veščin učenja, organiziranja, načrtovanja, 10) 

uravnavanje in usmerjanje vedenja, 11) nudenje pomoči v razredu in 12) sodelovanje s starši.  

Pri vsakem elementu so bili učitelji naprošeni, da v obliki prostih odgovorov opredelijo, katere 

prilagoditve ali strategije so po njihovem vedenju in izkušnjah najbolj potrebne in primerne za 

poučevanje učencev z ADHD, saj jim lahko v veliki meri olajšajo njihovo delovaje v razredu. 

Učitelje smo prosili, da navajajo čim bolj konkretne primere. Ob vsakem elementu smo jih 

dodatno usmerili v razmišljanje z dodatnimi podvprašanji. Primer: Pri elementu 5) podajanje 

navodil smo navedli naslednja podvprašanja: Kako podajati navodila?; Kako jih oblikovati?; Kako 

zagotoviti osredotočenost na navodila, sledenje in upoštevanje navodil?. 
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V drugem delu vprašalnika poimenovanem Časovni in materialni pogoji za prilagajanje VIZ 

procesa smo učitelje nagovorili, da za vsakega od dvanajstih elementov ocenijo časovne in 

materialne pogoje za izvajanje prilagoditev oz. strategij, ki so jih navedli v prvem delu 

vprašalnika. Izbirali so lahko med ocenami od 1 do 5, pri čemer je ocena 1 pomenila, da so pogoji 

povsem neustrezni in ocena 5, da so pogoji povsem ustrezni. 

5.3.5.1   Veljavnost 

Vsebinska veljavnost temelji na teoretski veljavnosti vključenih elementov in konsenza 

ekspertnih mnenj.  

Pri izboru najpomembnejših elementov VIZ procesa smo izhajali iz empirično potrjenih 

pomembnih elementov in uspešnih strategij, ki smo jih predstavili v teoretičnih izhodiščih v 

poglavju Poučevanje učencev z ADHD. Operacionalizirani elementi (konkretni predlogi 

prilagoditev in učinkovitih strategij) so služili tudi kot referenčna mera za ovrednotenje 

ustreznosti odgovorov učiteljev oz. njihovih podanih predlogov prilagoditev in strategij. 

Referenčne mere za analizo učiteljevih odgovorov so podane oz. predstavljene pri predstavitvi 

rezultatov v poglavju 6.1.4. 

Pomembnost izbranih elementov so potrdili tudi člani ekspertne skupine, ki so z ocenami od 1 (ni 

pomembno) do 5 (zelo pomembno) ocenili pomembnost posameznega elementa za uspešnost 

učenca z ADHD v vzgojno-izobraževalnem procesu. Vsi sodelujoči eksperti so se strinjali, da so 

izbrani elementi (zelo) pomembni (ocenili so jih s 4 ali 5),19 zato smo vseh dvanajst, predhodno 

omenjenih elementov, vključili v končno obliko vprašalnika. Upoštevali smo tudi njihove 

predloge za izboljšave pri oblikovanju dodatnih vprašanj ter referenčnih mer.  

5.3.5.2   Zanesljivost 

Po ovrednotenju podanih odgovorov učiteljev (natančneje predstavljeno v postopkih obdelave 

podatkov) smo izračunali notranjo zanesljivost prvega in drugega dela merskega pripomočka 

UPADHD ter merskega pripomočka UPADHD  kot celote. 

Tabela 22: Notranja zanesljivost obeh delov in celotnega vprašalnika UPADHD 

Dimenzija merskega 

pripomočka UPADHD 

Cronbachov 

koeficient alfa 

Učinkoviti elementi poučevanja 0.87 

Časovni in materialni pogoji 0,87 

Celota UPADHD 0,87 

                                                        

19
 Pregled ocen članov ekspertne skupine za posamezne elemente je na voljo pri avtorici. 
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Iz predstavljenih mer zanesljivosti (Cronbach alfa koeficientov) lahko zaključimo, da je 

zanesljivost prvega in drugega dela ter zanesljivost merskega pripomočka RPADHD kot celote 

ustrezna, saj koeficienti notranje zanesljivosti alfa znašajo 0.87. 

 

5.3.6 Lestvica Učiteljeva zaznava samoučinkovitosti (sklop F) 

 

Lestvica Učiteljeva zaznava samoučinkovitosti (UZS) je namenjena ugotavljanju učiteljeve 

zaznave samoučinkovitosti pri delu z učenci z ADHD, temeljnem poučevanju, spodbujanju 

odnosa do šolskega dela in vedenja ter uravnavanju izstopajočega (neprimernega) vedenja/ 

razredne dinamike. Lestvico smo oblikovali po zgledu lestvice avtoric Tschannen-Moran in 

Woolfolk Hoy Lestvica učiteljeve samoučinkovitosti TSES (ang. Teachers' Self Efficacy Scale; 

Tschannen-Moran in Woolfolk Hoy, 2001). Za potrebe raziskave smo izvornim postavkam v 

lestvici TSES dodali še postavke, ki se osredotočajo na zaznavanje samoučinkovitosti pri 

poučevanju učencev z ADHD.  

Pri oblikovanju dodatnih trditev smo upoštevali Bandurina priporočila o semantični strukturi 

postavk za merjenje samoučinkovitosti (Bandura, 1997). Trditve smo oblikovali v prvi osebi 

ednine, saj je namen oceniti posameznikova subjektivna prepričanja oz. zaznave lastne 

samoučinkovitosti. Postavke vsebujejo glagole, ki izražajo posameznikovo znanje oz. zmožnost 

uspešnega izvajanja izbranih elementov poučevalne prakse, npr. znam, uspešno spodbujam ipd. 

Nadalje, trditve vsebujejo tudi »izziv«, ki nakazuje določeno stopnjo težavnosti izvedbe 

predstavljene kompetence. Trditev, ki bi predstavljala rutinsko pedagoško prakso oz. ki ne bi 

predstavljala zahtevnega ali izzivalnega elementa pedagoške prakse, ne bi bila smiselna za 

ocenjevanje učiteljeve zaznave samoučinkovitosti pri pedagoškem delu. 

Lestvico sestavlja 19 trditev o zgoraj navedenih elementih. Ob vsaki trditvi je Likartova lestvica 

ocen od 1 do 5, na kateri je učitelj izbral eno oceno, ki je najbolj odražala njegovo zaznavo, v 

kolikšni meri zapisana trditev velja zanj, pri čemer je ocena 1 pomenila Nikakor ne velja, ocena 5 

pa Povsem velja. 

Osnovni nabor 31 trditev smo reducirali in oblikovali v končno obliko lestvice z upoštevanjem 

dveh kriterijev: prispevka posamezne trditve k posameznim faktorjem (z metodo faktorizacije) in 

ugotavljanjem notranje konsistentnosti posameznih dimenzij lestvice in celotne lestvice (s 

Cronbach alfa koeficientom). 
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5.3.6.1   Veljavnost 

V nadaljevanju predstavljamo končno faktorsko analizo sklopa F, s katero smo ugotavljali 

konstrukcijsko veljavnost lestvice. V postopku faktorizacije smo uporabili metodo glavnih osi. 

Slednja metoda je bila izbrana, ker optimalno porazdeli varianco glede na faktorje. Pri tem je bila 

upoštevana rotacija Oblimin, ker s pravokotnimi rotacijami nismo dobili čiste faktorske strukture, 

saj posamezni faktorji med seboj korelirajo. 

Kot je razvidno iz tabele 23, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test in Bartlettov test kažeta, da so 

podatki ustrezni za izvajanje analize iskanja skupnih faktorjev. KMO test z vrednostjo 0.87, ki 

presega mejno vrednost 0.5, nakazuje, da je razmerje med sistemom spremenljivk in velikostjo 

vzorca ustrezno oz. da je zadoščena predpostavka o velikosti vzorca. Zadoščeno je tudi pogoju, 

da postavke vsaj delno korelirajo med seboj (predpostavka o sferičnosti), kar smo potrdili s 

pomočjo Bartlettovega testa. Statistična značilnost testa je manjša od mejne vrednosti  0.05, 

zato lahko potrdimo, da je tej predpostavki zadoščeno.  

Tabela 23: KMO in Bartlettov test za faktorsko analizo sklopa F  

Kaiser-Meyer-Olkin mera ustreznosti vzorčenja 
 

0,87 

Bartlettov test sferičnosti  hi-kvadrat (χ²) 1307,28 

  stopnje prostosti (df) 171 

  statistična značilnost (p) 0,00 

 

Iz Scree diagrama (slika 9) je razvidno, da je bilo v končno faktorsko analizo vključenih 19 

postavk, ki skupaj merijo 4 faktorje (dimenzije) (4 lastne vrednosti so večje od mejne vrednosti 

1). 

 

 

Slika 9:  Razporeditev in lastne vrednosti faktorjev sklopa F 
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Končni rezultati20 faktorske analize so predstavljeni v tabeli 24 v nadaljevanju (v celoti so 

rezultati predstavljeni v prilogi 3).  

Tabela 24: Končna statistika faktorske analize sklopa F 

Faktor 
Pojasnjena varianca 

% pojasnjene variance % kumulativne variance 

1 34,1 34,1 

2 10,0 44,1 

3 4,3 48,4 

4 3,4 51,8 

 

Vsi 4 faktorji (dimenzije) skupaj pojasnjujejo 51,8 % variabilnosti vseh 19 trditev vključenih v 

končni faktorski model.  

Prvi faktor, ki pojasnjuje največji delež, 34,1 odstotka variance celotnega sistema, ima najvišjo 

povezavo s trditvami 30, 27, 26, 29, 31 in 28. Te trditve opredeljujejo učiteljevo učinkovitost pri 

delu z učenci z ADHD. 

Drugi faktor pojasnjuje 10 odstotkov variance celotnega sistema in ima največjo povezavo s 

trditvami 11, 10, 20 in 24, ki opredeljujejo učiteljevo učinkovitost temeljnega poučevanja.  

Tretji faktor pojasnjuje le 4,3 odstotka variance celotnega sistema in je v največji meri povezan s 

trditvami 8, 5, 6, 9 in 13  ki odražajo učiteljevo učinkovitost pri spodbujanju ustreznega odnosa do 

šolskega dela in vedenja. 

Četrti faktor, ki dodatno pojasnjuje le še 3,4 odstotke variance celotnega sistema, se najbolj 

povezuje s trditvami 15, 19, 21 in 16. Te trditve nakazujejo učiteljevo učinkovitost uravnavanja 

izstopajočega vedenja učencev oz. razredne dinamike. 

Faktorji identificirani z metodo faktorizacije se ujemajo z izhodiščno vsebinsko zasnovo lestvice, 

zato lahko povzamemo, da je oblikovana lestvica konstrukcijsko in notranje veljavna. 

Tabela 25: Vsebinska struktura lestvice UZS 

Dimenzija lestvice 

UZS 
Trditev 

Zap.št. 

trditve 

Učinkovitost pri delu 
z učenci z ADHD 

Ustrezno obvladam in usmerjam vedenje otrok z vedenji značilnimi za 
ADHD. 

30 

                                                        

20 Končna faktorska analiza upošteva le tiste postavke, ki so zadostile kriterijem, da se postavke nanašajo na 

obravnavano vsebino (imajo komunalitete  več kot 0,3 glede na idealno število dimenzij), hkrati pa je bilo 
preverjeno, da so vključene le tiste spremenljivke, ki ne vplivajo negativno na zanesljivost, ki je bila testirana s 
pomočjo Cronbach Alfa koeficienta. 
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Učinkovitost pri delu 
z učenci z ADHD 
(nadaljevanje) 

Znam prepoznati tudi tiste učence z ADHD, pri katerih ni prisotna 
nemirnost. 

27 

Zlahka ločujem vedenje, ki je posledica ADHD, in vedenje, ki je uporniško 
ali posledica razvajenosti. 

26 

Staršem, ki imajo vprašanja o ADHD fenomenu, kompetentno posredujem 
ustrezne informacije. 

29 

Učne vsebine znam posredovati na način, ki učencu z ADHD omogoča 
najbolj optimalno učenje. 

31 

Znam pritegniti pozornost učenca, ki ima težave z osredotočanjem na 
pouk. 

28 

Učinkovitost 

temeljnega 

poučevanja 

Učencem znam postavljati ustrezna vprašanja. 11 

Znam preveriti učenčevo razumevanje tistega, kar sem poučeval/a. 10 

Ko učenci ne razumejo snovi, jim znam snov dodatno in drugače razložiti 
ter podati primer. 

20 

Nadarjenim učencem znam pripraviti ustrezne zadolžitve. 24 

Učinkovitost  

spodbujanja 

ustreznega odnosa do 

šolskega dela in 

vedenja 

Znam vzpostaviti rutine, ki omogočajo gladek potek aktivnosti. 8 

Znam izraziti jasna pričakovanja glede vedenja učencev. 5 

Znam spodbujati učence, da verjamejo, da lahko šolsko delo dobro 
opravijo. 

6 

Znam spodbujati učence, da sprejmejo učenje kot vrednoto / cenijo 
učenje. 

9 

Učence uspešno spodbujam, da upoštevajo razredna pravila. 13 

Učinkovitost 

uravnavanja 

izstopajočega vedenja 

učencev oz. razredne 

dinamike 

Znam pomiriti učenca, ki je moteč (razdiralen, glasen). 15 

Učinkovito znam preprečiti, da nekaj motečih učencev v razredu ne 
prevzame »vodenja« celotne ure. 

19   

Na vedenje kljubovalnih učencev znam učinkovito odreagirati. 21 

V vsaki skupini učencev znam vzpostaviti učinkovit sistem obvladovanja 
razredne dinamike. 

16 

 

5.3.6.2   Zanesljivost 

Mere notranje zanesljivosti lestvice UZS se za posamezne dimenzije gibljejo od 0,71 (dimenzija 

Učinkovitost temeljnega poučevanja) do 0,88 (dimenzija Učinkovitost pri delu z učenci z ADHD, 

kar kaže na dobro notranjo zanesljivost posameznih dimenzij merskega pripomočka. Za celotno 

lestvico znaša Cronbach alfa koeficient 0,90, kar izkazuje odlično notranjo zanesljivost merskega 

pripomočka UZS kot celote. 

Tabela 26: Notranja zanesljivost dimenzij in celotne lestvice UZS 

Dimenzija Število trditev 
Cronbachov 

koeficient alfa 

Učinkovitost pri delu z učenci z ADHD 6 0,88 

Učinkovitost temeljnega poučevanja 4 0,71 

Učinkovitost  spodbujanja ustreznega odnosa 

do šolskega dela in vedenja 
5 0,78 

Učinkovitost uravnavanja izstopajočega vedenja 

učencev oz. razredne dinamike 
4 0,80 

Celota UZS 19 0,90 
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5.3.7  Vprašalnik Podpora in ovire v okolju za učinkovito poučevanje učencev z ADHD 

(sklop G) 

 

Vprašalnik Podpora in ovire v okolju za učinkovito poučevanje učencev z ADHD (POADHD), 

oblikovan posebej za namene raziskave, je namenjen oceni učiteljevega doživljanja sistemske 

podpore in ovir v procesu zagotavljanja optimalnih pogojev za učinkovito poučevanje in učenje 

učencev z ADHD. Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov.  

Prvi del vprašalnika, »Podpora okolja«, sestavlja 13 trditev, ki opisujejo različne dejavnike 

podpore na šoli in zunanje podpore. Ob vsaki trditvi so učitelji z izbiro ene od ocen na lestvici od 

1 do 5, pri čemer 1 pomeni Sploh ne velja in ocena 5 Popolnoma velja, izrazili svoje mnenje o 

veljavnosti zapisane trditve. Dodano je še vprašanje izbirnega tipa, kjer smo učitelje nagovorili, 

da izberejo in rangirajo (od 1 do 3) tri osebe ali ustanove, ki jim nudijo največ pomoči in podpore 

pri vključevanju in poučevanju učencev z ADHD. 

Drugi del vprašalnika »Ovire v okolju« predstavlja eno vprašanje, v katerem smo učitelje prosili, 

da med naštetimi najpogostejšimi ovirami za uspešnejše vključevanje učencev z ADHD v reden 

VIZ proces, izberejo in rangirajo (od 1 do 3) tri, ki jih oni prepoznavajo pri svojem delu kot 

največje ovire. 

Osnovni nabor 19 trditev (brez upoštevanih dveh dodatnih vprašanj izbirnega tipa) smo 

reducirali in oblikovali v končno obliko lestvice z upoštevanjem dveh kriterijev: prispevka 

posamezne trditve k posameznim faktorjem (z metodo faktorizacije) in ugotavljanjem notranje 

konsistentnosti posameznih dimenzij lestvice in celotne lestvice. 

5.3.7.1   Veljavnost 

V nadaljevanju predstavljamo končno faktorsko analizo sklopa G, s katero smo ugotavljali 

konstrukcijsko veljavnost lestvice. V postopku faktorizacije smo uporabili metodo glavnih osi. 

Slednja metoda je bila izbrana, ker optimalno porazdeli varianco glede na faktorje. Pri tem je bila 

upoštevana rotacija Oblimin, ker s pravokotnimi rotacijami nismo dobili čiste faktorske strukture, 

saj posamezni faktorji med seboj korelirajo. 

Kot je razvidno iz tabele 27, Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) test in Bartlettov test kažeta, da so 

podatki ustrezni za izvajanje analize iskanja skupnih faktorjev. KMO test z vrednostjo 0.87, ki 

presega mejno vrednost 0.5, nakazuje, da je razmerje med sistemom spremenljivk in velikostjo 

vzorca ustrezno oz. da je zadoščena predpostavka o velikosti vzorca. Zadoščeno je tudi pogoju, 

da postavke vsaj delno korelirajo med seboj (predpostavka o sferičnosti), kar smo potrdili s 
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pomočjo Bartlettovega testa. Ker je statistična značilnost testa manjša od mejne vrednosti  0.05, 

lahko potrdimo, da je tej predpostavki zadoščeno. 

Tabela 27: KMO in Bartlettov test za faktorsko analizo sklopa G 

Kaiser-Meyer-Olkin mera ustreznosti vzorčenja 
 

0,874 

Bartlettov test sferičnosti  hi-kvadrat (χ²) 720,366 

  stopnje prostosti (df) 78 

  statistična značilnost (p) 0,00 

 

Kot je razvidno iz Scree diagrama (slika 10), je bilo v končno faktorsko analizo vključenih 13 

postavk, ki skupaj merijo 3 faktorje (dimenzije) (3 lastne vrednosti so večje od mejne vrednosti 

1). 

 

Slika 10:  Razporeditev in lastne vrednosti faktorjev sklopa G 

V nadaljevanju so v tabeli 28 predstavljeni končni rezultati faktorske analize21 (v celoti so 

rezultati predstavljeni v prilogi 4).  

Tabela 28: Končna statistika faktorske analize sklopa G 

Faktor 
Pojasnjena varianca 

% pojasnjene variance % kumulativne variance 

1 38,876 38,876 

2 6,976 45,853 

3 5,005 50,858 

 

                                                        

21 Končna faktorska analiza upošteva le tiste postavke, ki so zadostile kriterijem, da se postavke nanašajo na 

obravnavano vsebino (imajo komunalitete  več kot 0,3 glede na idealno število dimenzij), hkrati pa je bilo 
preverjeno, da so vključene le tiste spremenljivke, ki ne vplivajo negativno na zanesljivost, ki je bila testirana s 
pomočjo Cronbach Alfa koeficienta. 
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Vsi 3 faktorji (dimenzije) skupaj pojasnjujejo 50,9 odstotka variabilnosti vseh 13 trditev 

vključenih v končni faktorski model.  

Prvi faktor, ki pojasnjuje največji delež, 38.9 odstotka variance celotnega sistema, ima najvišjo 

povezavo s trditvami 8, 2, 15, 3, 14, 1, 4 in 11. Te trditve odražajo dejavnike podpore na šoli. 

Drugi faktor pojasnjuje 7 % variance celotnega sistema in ima največjo povezavo s trditvami 13, 

17 in 12, ki opredeljujejo nekatere dejavnike zunanje podpore.   

Tretji faktor pojasnjuje dodanih 5 odstotkov variance celotnega sistema in je v največji meri 

povezan s trditvama 10 in 9, ki izražata učinkovitost priporočenih prilagoditev za poučevanje 

učencev z ADHD. 

Faktorji identificirani z metodo faktorizacije, se ujemajo z izhodiščno vsebinsko zasnovo lestvice, 

zato lahko povzamemo, da je oblikovana lestvica konstrukcijsko in notranje veljavna. 

Tabela 29: Vsebinska struktura vprašalnika POADHD 

Dimenzija lestvice 

POADHD 
Trditev 

Zap.št. 

trditve 

Dejavniki podpore na 

šoli 

Če potrebujem pomoč pri prilagajanju izvajanja VI procesa in posebnih 
strategijah za delo z učenci z ADHD, se vedno lahko posvetujem s 
specialnim pedagogom ali drugimi svetovalnimi delavci. 

8 

Na šoli je jasno izoblikovana strategija dela z otroki z učnimi, vedenjskimi 
težavami. 

2 

Če potrebujem pomoč v razredu, so specialni pedagog in drugi svetovalni 
delavci pripravljeni nuditi pomoč tudi v razredu. 

15 

Vodstvo prepozna in ceni napore učitelja pri vključevanju otrok z učnimi, 
vedenjskimi in/ali čustvenimi težavami. 

3 

Na šoli imamo dobro organizirane različne individualne in skupinske 
oblike pomoči za otroke z ADHD. 

14 

Vedno, ko potrebujem pomoč in podporo, vem, na koga se lahko obrnem 
oz. kje jo lahko dobim. 

1 

Na koncu moram vedno vse probleme reševati sam/a. 4 

Kadar je otrok v obravnavi tudi izven šole, je timsko sodelovanje šolskih in 
izvenšolskih strokovnjakov ustrezno. 

11 

Dejavniki zunanje 

podpore 

Šolska zakonodaja omogoča ustrezno prilagajanje VIZ procesa otrokom z 
učnimi, vedenjskimi in/ali čustvenimi težavami. 

13 

Starši lahko pomagajo pri izbiri uporabnih prilagoditev in načinov dela z 
njihovim otrokom. 

17 

Kadar otrok prejema zdravila za uravnavanje pozornosti in aktivnosti, 
zdravnik večinoma vzpostavi stik z učitelji za spremljanje učinkovitosti 
zdravil. 

12 

Učinkovitost 

priporočenih 

prilagoditev za 

poučevanje učencev z 

ADHD 

Prilagoditve, ki so mi jih svetovali za poučevanje učencev z ADHD, so se 
izkazale kot koristne. 

10 

Prilagoditve, ki so mi jih svetovali za poučevanje učencev z ADHD, sem 
zlahka izvajal/a. 

9 
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5.3.7.2   Zanesljivost 

Mere notranje zanesljivosti vprašalnika POADHD se za posamezne dimenzije gibljejo od 0,58 

(dimenzija Dejavniki zunanje podpore) do 0,81 (dimenzija Učinkovitost priporočenih prilagoditev 

za poučevanje učencev z ADHD). Za celotno lestvico znaša Cronbach alfa koeficient 0,78, kar kaže 

na dobro zanesljivost merskega instrumenta kot celote. 

Tabela 30: Notranja zanesljivost dimenzij in celotne lestvice PADHD 

  Dimenzija Število trditev 
Cronbachov 

koeficient alfa 

Dejavniki podpore na šoli 8 0,72 

Dejavniki zunanje podpore 3 0,58 

Učinkovitost priporočenih prilagoditev za 

poučevanje učencev z ADHD 
2 0,81 

Celota POADHD 13 0,78 

 

 

5.3.8  Povzetek ugotovitev merskih karakteristik veljavnosti in zanesljivosti vseh merskih 

pripomočkov 

 

Merski 

pripomoček 

Veljavnost Zanesljivost 

Uporabljena metoda, 
postopek 

Ustreznost 
Uporabljena 

mera 
Ustreznost 

ZADHD (sklop B) 

Vsebinska veljavnost 

(teoretično empirična 

dognanja in konsenz 

ekspertne skupine) 

 
Cronbach alfa 

koeficient 
 (0.78) 

RPADHD (sklop C) 

Vsebinska veljavnost 

(teoretično empirična 

dognanja in konsenz 

ekspertne skupine) 

 
Cronbach alfa 

koeficient 
 (0.80) 

PADHD (sklop D) 
Konstrukcijska veljavnost 

(faktorska analiza) 
 

Cronbach alfa 

koeficient 
 (0.81) 

UPADHD (sklop E) 

Vsebinska veljavnost 

(teoretično empirična 

dognanja in konsenz 

ekspertne skupine) 

 
Cronbach alfa 

koeficient 
 (0.87) 

UZS (sklop F) 
Konstrukcijska veljavnost 

(faktorska analiza) 
 

Cronbach alfa 

koeficient 
 (0.90) 

POADHD (sklop G) 
Konstrukcijska veljavnost 

(faktorska analiza) 
 

Cronbach alfa 

koeficient 
 (0.78) 
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S pomočjo rezultatov preverjanja merskih karakteristik uporabljene baterije merskih 

pripomočkov smo dosegli redukcijo elementov (postavk) v posameznih merskih pripomočkih. V 

nadaljnje statistične analize so bili vključeni zgolj rezultati tako prirejenega merskega 

inštrumentarija . 
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5.4 Opis spremenljivk  

 

Da bi prišli do odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja, smo v raziskavi zbrali podatke za 

izbrane neodvisne in odvisne spremenljivke, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. 

Tabela 31: Predstavitev spremenljivk, njihovih vrednosti oz. vrste merjenja, ter različne vloge v 

različnih modelih  

Spremenljivka Vrednosti oz. vrsta merjenja 

Vloga 
spremenljivke 

v različnih 
modelih 

P K D 

Vprašalnik Splošni podatki o učitelju (sklop A) 

Socialno-demografske spremenljivke 
Spol ženski, moški   x 

Pridobljena stopnja izobrazbe srednja, višja, visoka, univerzitetna, magisterij, specializacija, drugo x   

Trenutno delovno mesto učitelj/ica na razredni stopnji, učitelj/ica na predmetni stopnji, 

učitelj/ica v podaljšanem bivanju, drugo 
x   

Leta delovnih izkušenj v vzgoji 
in izobraževanju 

učitelj/ica pripravnik/pripravnica, do 5 let, od 5 do 15 let, od 15 do 

25 let, nad 25 let 
x   

Starost 25 in manj let, od 26 do 35 let, od 36 do 45, od 46 do 50, 51 in več 

let 
x   

Območna enota ZRSŠ pod 
katero sodi šola udeleženca v 
raziskavi 

OE Ljubljana, OE Kranj, OE Celje, OE Koper, OE Novo mesto, OE 

Nova Gorica, OE Maribor, OE Slovenj Gradec, OE Murska Sobota 
  x 

Izkušnje z ADHD 

Izkušnje s poučevanjem 

učencev z ADHD 

Veliko – poučeval/a sem mnogo učencev …; Malo – nisem 

poučeval/a veliko učencev …; Skoraj nič ali nič – nisem še 

poučeval/a učencev … 

x   

Število prepoznanih/ 

diagnosticiranih učencev, ki so 

jih učili v zadnjih dveh letih 

Število učencev (n); Ne vem /nisem seznanjen. x   

Osebne izkušnje z ADHD Nimam osebnih izkušenj. Sam/a sem diagnosticiran/a kot oseba z 

ADHD. Partner/ka ima ADHD. Otrok ima ADHD. Bližnji sorodnik ima 

ADHD. Prijatelj ima ADHD. Drugo.) 

x   

Dosedanje usposabljanje za delo z učenci z ADHD 

Obravnava vsebin o ADHD v 
dodiplomskem izobraževanju 

Ne; Da, manj obsežno in osnovna dejstva; Da, obsežno in 
intenzivno; Drugo. 

x   

Usposabljanje po začetku 
delovanja v šolstvu 

Ne; Da, v sklopu usposabljanja na drugo temo, tudi del posvečen 
ADHD fenomenu; Da, usposabljanja posvečenega ADHD fenomenu; 
Drugo. 

x   

Pridobivanje informacij na 
druge načine 

Ne, zaenkrat še nisem potreboval/a dodatnih informacij o ADHD;  
Prebral/a sem knjigo na to temo; Poiskal/a sem informacije na 
spletu;  
Prebral/a sem strokovne članke na to temo; Posvetoval/a sem se z 
ustreznimi strokovnjaki; Informacije sem pridobil/a ob pogovoru s 
starši otrok z ADHD; Drugo: 

x   

Potreba po nadaljnjem usposabljanju za delo z učenci z ADHD 
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Spremenljivka Vrednosti oz. vrsta merjenja 

Vloga 
spremenljivke 

v različnih 
modelih 

P K D 

Viri, kjer bi iskali  informacije, 
če bi jih potrebovali 

V strok. literaturi; Pri ustreznih strokovnjakih; Pri starših; Pri kolegih 
učiteljih; Na spletu; V specializiranih društvih; Drugo 

  x 

Ocena, ali bi z udeležbo v 
usposabljanju pridobili nova 
znanja, spretnosti 

Da, zagotovo; Mogoče nekaj; Verjetno ne; Zagotovo ne.   x 

Znanja in spretnosti, ki bi jih 
bolj potrebovali 

Več splošnih znanj o fenomenu ADHD; Več specifičnih znanj; Oboje.   x 

Na kakšen način bi najraje 
pridobivali nova znanja in 
spretnosti 

S samostojnim študijem (v slo.j. /tujem.j.); V organiz. obliki; S 
samostojnim učenjem s pomočjo e-virov; Ob konzultacijah s ŠSS ali 
drugimi strokovnjaki ob konkretnih primerih; Drugo. 

  x 

Udeležba na usposabljanju, če 
bi imeli možnost 

Da, zagotovo; Mogoče, odvisno od ____; Najverjetneje ne.   x 

Vprašalnik Znanja in napačna prepričanja o ADHD (sklop B) 

dimB1  
Splošna dejstva o ADHD  

Da, drži; Ne, ne drži; Ne vem, nisem prepričan  x  

dimB2  
Znaki in diagnostično 
ocenjevanje ADHD 

Da, drži; Ne, ne drži; Ne vem, nisem prepričan  x  

dimB3  
Obravnava ADHD težav 

Da, drži; Ne, ne drži; Ne vem, nisem prepričan  x  

B skupaj  
Celota ZADHD (sklop B) 

Lestvica od 1 do 5 x x  

Reševanje primerov ADHD (sklop C) 

RP-pt 
Reševanje primerov –
prepoznavanje težav, izzivov 
(1, 2, 3) 

Odprti odgovori  

 kvalitativna obdelava -> primerjava z referenčnimi odgovori 

 ovrednotenje -> transformacija na lestvico od 1 do 5 

 x  

RP-žr 
Reševanje primerov -želena 
rešitev (1, 2, 3) 

-  ''  -  x  

RP-pr 
Reševanje primerov - predlogi 
rešitev (1, 2, 3) 

-  ''  -  x  

Ocena usposobljenosti za 
rešitev 

Ocene od 1 do 5  x  

dimP1 Primer 1 Lestvica od 1 do 5  x  

dimP2 Primer 2 Lestvica od 1 do 5  x  

dimP3 Primer 3 Lestvica od 1 do 5  x  

C skupaj 
Celota RPADHD (sklop C) 

Lestvica od 1 do 5  x  

Lestvica Prepričanja o učencih z ADHD in poučevanju učencev z ADHD (sklop D) 

dimD1 
Uravnavanje razredne 
dinamike  

Lestvica od 1 do 5  x  

dimD2 
Ravnanje ob neprimernem 
vedenju učencev 

Lestvica od 1 do 5  x  

dimD3 
Vpliv učencev z ADHD na delo 
v razredu 

Lestvica od 1 do 5  x  

dimD4 
Starši učencev z ADHD 

Lestvica od 1 do 5  x  

dimD5 
Učenci z ADHD in poučevanje 
učencev z ADHD 

Lestvica od 1 do 5  x  
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Spremenljivka Vrednosti oz. vrsta merjenja 

Vloga 
spremenljivke 

v različnih 
modelih 

P K D 

dimS Stres Lestvica od 1 do 5 x x  

D skupaj 
Celota PADHD (sklop D) 

Lestvica od 1 do 5 x x  

Vprašalnik Učinkoviti elementi poučevanja učencev z ADHD (sklop E) 

Eena1 
Fizična ureditev razreda 

Odprti odgovori  

 kvalitativna obdelava -> primerjava z referenčnimi odgovori 

 ovrednotenje -> transformacija na lestvico od 1 do 5 
(se nanaša na Eena1 do Eena12) 

 x  

Eena2 
Organizacija dela v razredu oz. 
pouka 

-  ''  -  x  

Eena3 
Interakcija z otrokom 

-  ''  -  x  

Eena4 
Spodbujanje oz. preverjanje 
pozornosti in sodelovanja pri 
pouku 

-  ''  -  x  

Eena5 
Podajanje navodil 

-  ''  -  x  

Eena6 
Prilagajanje poučevanja, 
materialov in pripomočkov 

-  ''  -  x  

Eena7 
Predstavitev in razporeditev 
nalog; potek aktivnosti 

-  ''  -  x  

Eena8 
Prilagajanje preverjanja in 
ocenjevanja znanja 

-  ''  -  x  

Eena9 
Urjenje strategij učenja, 
organiziranja, načrtovanja 

-  ''  -  x  

Eena10 
Uravnavanje in usmerjanje 
vedenja 

-  ''  -  x  

Eena11 
Nudenje pomoči v razredu 

-  ''  -  x  

Eena12 
Sodelovanje s starši 

-  ''  -  x  

Eena skupaj  
Celota UPADHD (sklop E) 

Lestvica od 1 do 5 x x  

E dva skupaj 
Časovni in materialni pogoji za 
prilagajanje V-I procesa 

Lestvica od 1 do 5   x 

Lestvica Učiteljeva zaznava samoučinkovitosti (sklop F) 

dimF1 
Učinkovitost pri delu z učenci z 
ADHD 

Lestvica od 1 do 5 x x  

dimF2 
Učinkovitost temeljnega 
poučevanja 

Lestvica od 1 do 5  x  

dimF3 
Učinkovitost  spodbujanja 
ustreznega odnosa do 
šolskega dela in vedenja 

Lestvica od 1 do 5  x  
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Spremenljivka Vrednosti oz. vrsta merjenja 

Vloga 
spremenljivke 

v različnih 
modelih 

P K D 

dimF4 
Učinkovitost uravnavanja 
izstopajočega vedenja učencev 
oz. razredne dinamike 

Lestvica od 1 do 5  x  

F skupaj 
Celota UZS (sklop F) 

Lestvica od 1 do 5 oz. 
nizka; srednja; visoka 

x x  

Vprašalnik Podpora in ovire v okolju za učinkovito poučevanje učencev z ADHD (sklop G) 

dimG1 
Dejavniki podpore na šoli 

Lestvica od 1 do 5  x  

dimG2 
Dejavniki zunanje podpore 

Lestvica od 1 do 5  x  

dimG3 
Učinkovitost priporočenih 
prilagoditev za poučevanje 
učencev z ADHD 

Lestvica od 1 do 5  x  

G skupaj 
Celota POADHD (sklop G) 

Lestvica od 1 do 5 x x  

G20 
Subjekti, ki nudijo največ 
pomoči in podpore 

Učitelji kolegi; Specialni/socialni pedagog; Drugi ŠSD; Vodstvo; 
Starši; Zunanje ustanove; drugi 

  x 

G II 
Ovire v okolju 

Preveliko št. učencev v raz.; Nezadostno sodelovanje staršev…; 
Moja nezadostna usposobljenost…; Preveč kompleksne težave 
učenca; Premalo strokovne pomoči otroku; Nezadostno timsko 
načrtovanje; Obravnava v neavtentičnem okolju; Neustrezen 
pretok informacij; Drugo 

  x 

Druge tvorjene spremenljivke 

Şegmenti Segment A, B, C x x  

Legenda: 

P – prediktorska spremenljivka 

K – kriterijska spremenljivka 

D – deskriptivna spremenljivka 

 

Zgoraj naštete kriterijske spremenljivke so večinoma sestavljene iz več postavk oz. trditev, ki so 

podrobneje predstavljene v poglavju 5.3. 
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5.5  Postopek pridobivanja podatkov 

 

Podatke smo pridobivali v obdobju od avgusta do septembra leta 2007.  

Za pomoč pri pridobivanju učiteljev za sodelovanje v raziskavi smo zaprosili člane inkluzivnih 

timov, s katerimi je doktorska kandidatka intenzivno sodelovala od leta 2006 v projektih, kjer so 

inkluzivni timi delovali kot podporni sistem osnovnim šolam pri vključevanju učencev s 

posebnimi potrebami oz. uresničevanju koncepta dela Učenci z učnimi težavami v osnovni šoli. 

Doktorska kandidatka je člane inkluzivnih timov prosila za pomoč pri pridobivanju vzorca osebno, 

po elektronski pošti pa jim je posredovala predstavitveni dopis o namenu in ciljih raziskave. Člani 

inkluzivnih timov, ki so se odločili za sodelovanje, so na svojih matičnih šolah in šolah, kjer so 

delovali kot člani inkluzivnih timov, ob privolitvi ravnateljev zaprosili za sodelovanje učitelje 

šolskega kolektiva. Učiteljem so posredovali predstavitveni dopis in jim ustno posredovali 

dodatne informacije in pojasnila o morebitnem sodelovanju. Odločitev učiteljev za sodelovanje v 

raziskavi je bila prostovoljna.  

Sodelujočim učiteljem je bila zagotovljena anonimnost sodelovanja. Na koncu vprašalnika pa 

smo jih prosili, da s posredovanjem kontaktnih podatkov dovolijo morebitno nadaljnje 

kontaktiranje z njimi, z namenom pridobivanja dodatnih informacij in razlage o dobri praksi 

poučevanja otrok z ADHD.  

Ko so kontaktne osebe na šolah oz. člani inkluzivnih timov sporočili predvideno število 

sodelujočih učiteljev, smo jim ustrezno število baterij merskih pripomočkov poslali po pošti ali 

jim jih izročili osebno. Kontaktne osebe so baterije merskih pripomočkov osebno razdelile 

učiteljem in jih seznanile z rokom za oddajo in načinom vračanja izpolnjenih vprašalnikov. Vse te 

informacije in druge pomembne informacije so bile navedene tudi v uvodnem nagovoru v 

bateriji merskih pripomočkov. 

Ko so učitelji izpolnili vse vprašalnike v bateriji, so snopič lahko zalepili z nalepko, ki je bila 

pritrjena na zadnji strani, kar naj bi predstavljalo dodatno varovalo za zagotavljanje anonimnosti 

sodelujočih. Izpolnjene vprašalnike so vrnili osebno (»v roke«) kontaktnim osebam, ki so jim 

izročile vprašalnike, te pa so jih posredovale doktorski kandidatki.  

 

 



Pulec Lah (2013). Dejavniki učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo. 

 

133 

 

5.6  Metode analize podatkov 

 

Za analizo zbranih podatkov smo uporabili kvantitativne in kvalitativne metode obdelave 

podatkov. Za statistično analizo podatkov smo uporabili statistični program SPSS verzija 13.0 in 

20.0. Za transkribiranje in urejanje kvalitativnih podatkov pa programa Microsoft Office Word in 

Excel verzija 2007. 

 

5.6.1  Metode kvantitativne analize 

 

Rezultati empiričnega dela so bili analizirani z univariatnimi, bivariatnimi in multivariatnimi 

statističnimi metodami. Pri intervalnih in razmernostnih spremenljivkah je bila uporabljena 

parametrična statistika, ker so spremenljivke v veliki večini normalno porazdeljene. 

Katere analize so bile uporabljene, je bilo v veliki meri odvisno od nivoja merjenja spremenljivk. 

V primeru nominalnih ali ordinalih spremenljivk so pri univariatni analizi prikazane frekvence in 

strukturni odstotki. V primeru intervalnih ali razmernostnih spremenljivk je pri univariatni analizi 

izračunana aritmetična sredina, standardni odklon, koeficient asimetričnost in koeficient 

sploščenosti. V kolikor sta bila koeficienta asimetričnosti in sploščenosti na intervalu od -1.5 do 

+1.5, je bilo upoštevano, da je spremenljivka vsaj približno normalno porazdeljene. Velika večina 

intervalnih in razmernostnih spremenljivk ima vrednosti slednjih koeficientov na intervalu od -1 

do +1. 

Glede na to, da so z merskim inštrumentarijem (strukturiranim vprašalnikom zaprtega tipa, delno 

tudi odprtega tipa) merjeni kompleksni koncepti (latentne spremenljivke), so le-ti bili merjeni z 

več različnimi postavkami (vprašanji, trditvami oziroma manifestnimi spremenljivkami). 

Operacionalizacija konceptov temelji na teoriji oziroma na sorodnih, že opravljenih raziskavah. V 

empiričnem delu raziskave so koncepti prirejeni kulturnemu okolju in drugim okoliščinam te 

raziskave. Slednja priredba je bila narejena na podlagi: 

 ekspertnih mnenj izbranih strokovnjakov za potrjevanje vsebinske veljavnosti 

(kvalitativni, induktivni pristop, predstavljeno v poglavju 5.3); 

 s pomočjo eksploratorne faktorske analize in s pomočjo Cronbach Alfa koeficientov 

zanesljivosti (kvantitativni, induktivni pristop, predstavljeno v poglavju 5.3). 
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Priredba inštrumentarija pomeni, da so bile izločene postavke, ki slabo vplivajo na zanesljivost 

konceptov (na podlagi Cronbach Alfa testov). Izločene so bile tudi postavke, ki se na podlagi 

faktorske analize uvrščajo bodisi v preveč konceptov (dimenzij) ali pa se ne uvrščajo v nobenega 

izmed vsebinsko smiselnih konceptov (imajo komunalitete manj kot 0,30). Postavke, ki so se pri 

faktorski analizi uvrstile v isti faktor, so bile upoštevane kot indikatorji istega koncepta. Sami 

koncepti so bili izračunani kot prilagojene Likertove lestvice. Omenjena prilagoditev Likertovih 

lestvic predpostavlja, da ne gre za običajni seštevek postavk, temveč za izračun aritmetične 

sredine postavk (na nivoju posameznika). Glede na to, da imajo različni koncepti različno število 

postavk, bi običajne Likertove lestvice imele različen razpon (zaloge vrednosti). S tem, ko so se 

Likertove lestvice izračunale kot aritmetične sredine postavk, ki so sicer lestvice od 1 do 5, se je 

ohranil omenjeni razpon lestvic od 1 do 5 (kjer višja ocena pomeni boljši rezultat). Da bi lahko 

vse Likertove lestvice primerjali med seboj, so bile lestvice, ki nimajo vrednosti med 1 in 5, z 

linearno transformacijo normirane oziroma transformirane na lestvico od 1 do 5. Slednja 

transformacija je bila uporabljena, ker je na ta način možno primerjati aritmetično sredino vseh 

Likertovih lestvic med seboj, kar v primeru normalizalizacije ne bi bilo možno, ker je aritmetična 

sredina normaliziranih spremenljivk enaka 0 (nič). Tako koncipirane Likertove lestvice so bile v 

nadaljnjih korakih vključene v razne bivariatne in multivariatne statistične analize kot posamezne 

intervalne spremenljivke.  

S pomočjo tako izračunanih Likartovih lestvic so bili merjeni naslednji koncepti, ki so sicer 

podrobneje predstavljeni v poglavju 5.3: 

 Znanje o ADHD (sklop B) 

o Splošna dejstva o ADHD 

o Znaki in diagnostično ocenjevanje ADHD 

o Obravnava ADHD 

 Reševanje primerov (sklop C) 

o Problem 1 

o Problem 2 

o Problem 3 

o Identifikacija problemov, izzivov 

o Načrtovanje želene rešitve, ciljev 

o Reševanje primerov - predlogi rešitev 

 Učinkoviti elementi poučevanja (sklop E) 

o Učinkoviti elementi poučevanja (sklop E ena) 

o Časovni in materialni pogoji (sklop E dva) 

Za vsakega izmed omenjenih konceptov je bila izračunana posamezna Likertova lestvica, in sicer 

tako za skupne koncepte (podčrtane alineje) kot koncepte druge stopnje, kjer gre za neke vrste 

»dimenzije«, ki so ravno tako merjene z več različnimi postavkami. 
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Uporabljene so tudi različne bivariatne statistične metode, in sicer: 

 v primeru analize omenjenih konceptov glede na različne nominalne neodvisne spremenljivke 

(npr. izobrazba, leta delovnih izkušenj, dodatno usposabljanje o ADHD,  število učencev z 

ADHD, itd.) je bila uporabljena enosmerna analiza variance (za neodvisne vzorce) z 

Bonferroni post-hoc testi, vključno s testiranjem predpostavke o homogenosti varianc 

(Levene preizkus); v kolikor je bila slednja predpostavka o homogenosti varianc kršena, je bil 

izjemoma uporabljen (neparametrični) Welchev test kot alternativa enosmerni analizi 

variance. 

 Uporabljen je bil tudi Eta koeficient in Eta kvadrat, in sicer kot indikator jakosti povezanosti 

intervalnih spremenljivk oziroma Likartovih lestvic konceptov in zgoraj omenjenih nominalnih 

spremenljivk (ki imajo več kot dva možna odgovora oziroma kjer gre za primerjavo 

aritmetičnih sredin pri več kot dveh neodvisnih vzorcih). Slednji koeficient ima vrednosti med 

0 in 1 in višja kot je vrednost koeficienta, višja je jakost povezanosti. Eta kvadrat pa je možno 

interpretirati kot delež variance odvisne spremenljivke, ki jo je možno pojasniti s posamezno 

analizirano neodvisno spremenljivko.  

 V primeru analize parov intervalnih spremenljivk, npr. pri primerjavi konceptov sklopa B, je bil 

uporabljena enosmerna analiza variance za odvisne vzorce (ang. Repeated measure ANOVA) 

z Bonferroni post-hoc testi.  

 V primeru analize povezanosti med koncepti so bili uporabljeni Pearsonovi korelacijski 

koeficienti. Slednji koeficienti imajo vrednosti na intervalu od -1 do +1. Negativni koeficienti 

kažejo na obratno sorazmerno povezanost, pozitivni na premosorazmerno povezanost. 

Koeficienti blizu nič (0) pa kažejo, da ni povezanosti. Pri interpretaciji jakosti povezanosti na 

podlagi korelacijskih koeficientov so bile upoštevane orientacijske vrednosti, kot jih podaja 

Sagadin (2003, str. 122). 

 V primeru analize povezanosti dveh nominalnih/ordinalnih spremenljivk (npr. pri opisu 

segmentov) je bil uporabljen tudi hi-kvadrat test. V slednjem primeru so bili izračunani tudi 

standardizirani reziduali, s katerimi je možno identificirati celice kontingenčne tabele, ki v 

največji meri vplivajo na statistično značilnost hi-kvadrat testa. Celice kontingenčne tabele, 

kjer so standardizirani reziduali večji ali enaki +2  in manjši ali enaki -2, so bili zaradi lažje 

interpretacije statistično značilnih razlik tudi osenčeni. Ker analizirani vzorec ni zelo velik, se 

pri kontingenčnih tabelah v veliko primerih zgodi, da ima več kot 20 % celic teoretično 

frekvenco manj kot 5 enot. Zaradi slednjega je poleg hi-kvadrat testa izračunan tudi 

(neparametrični) Fisherjev eksaktni test kot alternativa hi-kvadrat testu. 
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Poleg ravnokar omenjenih bivariatnih analiz so bile uporabljene tudi multivariatne statistične 

metode, in sicer: 

 Kot je bilo že omenjeno pri operacionalizaciji in testiranju zanesljivosti, je bila za slednje 

uporabljena eksploratorna faktorska analiza. Uporabljena je bila metoda glavnih osi (ang. 

Principal Axis Factoring). Ker s pravokotnimi rotacijami (Varimax) ni bilo možno dobiti 

vsebinsko jasnih faktorjev, je bila uporabljena poševna rotacija Oblimin. Število idealnih 

faktorjev je bilo določeno na podlagi (angl.) Scree diagrama, in sicer je bilo določeno toliko 

faktorjev, kolikor je (lastnih) vrednosti v Scree diagramu nad mejno vrednostjo 1 (ena). 

Postavke, ki so imele pri tako določenem številu faktorjev komunaliteto manjšo od 0,3, so bile 

izločene iz faktorskega modela. Pri faktorski analizi je s pomočjo KMO in Bartlettovega testa 

bilo preverjeno, ali je primerno razmerje med velikostjo vzorca in med številom spremenljivk 

vključenih v model ter ali postavke korelirajo med seboj (predpostavka o sferičnosti). 

 Za proučevanje povezanosti med prediktorskimi spremenljivkami in kriterijsko spremenljivko 

je bila uporabljena multipla regresija in metoda STEPWISE. Preverjeno je bilo tudi, da pri 

regresijskem modelu ni prišlo do problema multikolinearnosti. Pri multipli regresiji je 

interpretirana pojasnjena varianca (R2), B oziroma Beta koeficienti, ter t-test, s katerim se 

testira, ali so B oziroma Beta koeficienti statistično značilno različni od 0. 

 Ker ima multipla regresija relativno veliko predpostavk (npr. da gre za linearno odvisnost itd.), 

je bila uporabljena tudi metoda podatkovnega rudarjenja oziroma drevesa odločanja z 

algoritmom CHAID (angl. CHi-squared Automatic Interaction Detection), in sicer z istim 

ciljem kot je bil cilj analize pri multipli regresiji. Omenjeni algoritem CHAID omogoča, da se v 

model poleg intervalnih spremenljivk vključi tudi ordinalne in nominalne spremenljivke, kot je 

npr. pripadnost segmentu. 

Ker gre pri modeliranju z multiplo regresijo in metodo CHAID za iste cilje analize, gre v 

slednjem primeru za triangulacijo metod statistične analize, katere cilj je pridobiti bolj 

objektiven vpogled v odnose med analiziranimi koncepti vključenimi v modele. 

 Segmentacija oz. klaster analiza je bila primarno uporabljena kot orodje, s katerim smo želeli 

ugotovili, ali obstajajo skupine učiteljev, ki se med seboj pomembno razlikujejo glede znanja, 

spretnosti reševanja problemov predstavljenih primerov učencev z ADHD ter prepričanja o 

fenomenu ADHD, poučevanju učencev z ADHD in lastni samoučinkovitosti. Segmenti so bili 

določeni na podlagi metode, ki ravno tako izhaja iz podatkovnega rudarjenja, in sicer gre za 

metodo (angl.) Two Step Clustering. S slednjo metodo je kot prediktorske spremenljivke za 

segmentacijo možno vključiti tako intervalne/razmernostne kot nominalne/ordinalne 

spremenljivke hkrati. Na podlagi AIC kriterija (angl. Akaike Information Criterion) je bilo 

ugotovljeno, da obstajajo trije segmenti (skupine) udeležencev v vzorcu. Udeleženci (učitelji), 



Pulec Lah (2013). Dejavniki učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo. 

 

137 

 

ki so bili s pomočjo omenjene metode uvrščeni v isti segment, so si glede na prediktorske 

spremenljivke relativno podobni, sami segmenti pa se med seboj relativno razlikujejo. Na 

podlagi nadaljnje analize pripadnosti segmentov, ki jo je določila omenjena metoda, in 

povezave te pripadnosti s prediktorskimi spremenljivkami, so bili segmenti tudi vsebinsko 

poimenovani (več o tem v poglavju 6.2).  

Segmentacija je bila uporabljena tudi kot orodje, s katerim bi posredno dosegli še enega 

izmed ciljev raziskave, in sicer da bi ugotovili, v kolikšni meri so izbrane demografske 

spremenljivke (leta delovnih izkušenj, delovno mesto, število učencev, ki so jih poučevali, 

dodatno usposabljanje za delo z učenci z ADHD in osebne izkušnje z ADHD) povezane s 

posameznimi koncepti oz. vsebinskimi sklopi. Kljub temu pa so za ta cilj, poleg segmentacije, 

uporabljeni tudi eta koeficienti in statistika eta kvadrat, s katero je možno ugotoviti za vsako 

demografsko spremenljivko posebej, v kolikšni meri je povezana z odvisnimi in neodvisnimi 

koncepti (spremenljivkami). 

 

5.6.2  Metode kvalitativne analize  

 

Pisne odgovore na odprta vprašanja v ustreznem merskem instrumentariju (sklop C in E) smo 

vrednotili in obdelali v skladu z veljavno metodologijo obdelave kvalitativnih podatkov. Zapise 

smo ustrezno razčlenili in jih kodirali oz. vrednotili glede na oblikovane referenčne enote (kode). 

Referenčne enote so predstavljali iz literature pridobljeni, empirično preverjeni, ustrezni 

elementi vsebin, po katerih smo spraševali učitelje s posameznimi vprašanji v izbranih merskih 

pripomočkih in/ali predhodno pridobljeni odgovori v raziskavi sodelujočih ekspertov.  

V odgovorih smo torej analizirali usklajenost učiteljevih odgovorov z referenčnimi enotami (npr. 

elementi oz. indikatorji dobre prakse poučevanja učencev z ADHD). Zanimalo nas je, kateri 

elementi so se pojavljali v odgovorih učiteljev in kako pogosto. Za namene beleženja prisotnosti 

posamezne referenčne enote (elementa oz. indikatorja), smo izdelali preglednico v Excelu in iz 

odgovora pri vsakem posamezniku ob referenčnih enotah odgovora zabeležili, ali se ta pojavlja in 

v kakšni obliki. Kadar se je v odgovoru referenčna enota odražala v celoti, smo odgovor označili s 

»+«, v primeru, da se je odražala le delno, z »o« in kadar referenčne enote v odgovoru 

posameznika ni bilo moč zaslediti, smo to označili z »-«. Takšno označevanje nam je omogočilo 

izračun deleža zastopanosti referenčnih enot v odgovorih učiteljev.   
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V nadaljevanju smo analizirali značilnosti proučevanih dejavnikov, iskali povezave med njimi in 

teoretičnimi izhodišči ter ugotovitvami, dobljenimi s kvantitativnimi metodami, ter skušali 

oblikovati ustrezne opise, pojasnitve in razlage.  

V naslednjem koraku smo kvalitativne podatke skušali tudi dodatno kvantitativno ovrednotiti. 

Pojavljanje referenčnih enot smo tako ovrednotili na naslednji način: 

 oznaka +  –  vrednost 1  

 oznaka 0  – vrednost 0,5 in 

 oznaka  -   –  vrednost 0.  

Z namenom vključevanja pridobljenih podatkov v nekatere nadaljnje kvantitativne obdelave smo 

na nivoju dimenzij izračunali povprečja deležev odgovorov enakovrednih referenčnim enotam in 

na nivoju dimenzij deleže transformirali (oz. normirali) na lestvico od 1 do 5.22 Tovrstno 

transformacijo smo izvedli, saj je omenjena lestvica prevladujoča v ostalih merskih pripomočkih. 

  

                                                        

22
 Opisano že v prejšnjem poglavju Metode kvantitativne analize podatkov. 
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6  REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
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Rezultati preverjanja merskih karakteristik veljavnosti in zanesljivosti vseh uporabljenih merskih 

pripomočkov so predstavljeni in interpretirani v poglavju Merski pripomočki (instrumenti), 

poglavje 5.3. 

 

6. 1  Osnovna deskriptivna statistika vprašalnikov in drugih merskih 

pripomočkov 

 

Za predstavitev rezultatov v tabelah tega poglavja uporabljamo različne simbole in okrajšave, ki 

so predstavljeni na tem mestu in se nanašajo na vse tabele v nadaljevanju. 

 

Tabela 32: Legenda znakov v tabelah poglavja Osnovna deskriptivna statistika vprašalnikov in 

drugih merskih pripomočkov ter v tabelah poglavja Priloge 

Okrajšava Pomen 

f  Frekvenca 

f% Frekvenca v odstotkih 

N število enot 

M Aritmetična sredina oz. srednja vrednost 

SD Standardni odklon 

KA Koeficient asimetrije 

KS Koeficient sploščenosti 

F F test 

p (sig) Statistična pomembnost oz. značilnost 

df Stopnje prostosti 

min Najnižja vrednost  

max Najvišja vrednost 

B Beta koeficient 

χ² Hi kvadrat test 

t T test 

r Pearsonov korelacijski koeficient 
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6.1.1  Vprašalnik Znanja o ADHD (sklop B) 

 

Vprašalnik Znanja in napačna prepričanja o ADHD - ZADHD (sklop B) je bil prvi v sklopu različnih 

vprašalnikov oz. ocenjevalnih lestvic, ki so jih reševali učitelji. Rezultati pridobljeni s pomočjo te 

lestvice omogočajo vpogled v učiteljeva osvojena in manjkajoča znanja ter napačna prepričanja o 

trenutno veljavnih osnovnih dejstvih, znakih in obravnavi ADHD. Medtem ko se v tujini v 

zadnjem desetletju v večji meri posvečajo proučevanju in ugotavljanju učiteljevega znanja in 

razumevanja ADHD, je v slovenskem prostoru teh proučevanj malo. Zatorej smo v pričujoči 

raziskavi želeli dobiti tudi bolj natančen vpogled v temeljna znanja in morebitna napačna 

prepričanja slovenskih učiteljev o fenomenu ADHD.  

V nadaljevanju predstavljamo analizo rezultatov lestvice ZADHD. 

Najprej predstavljamo povprečne rezultate odgovorov za posamezne trditve ter sklope napačnih, 

pravilnih in »Ne vem« odgovorov. Nadalje podajamo širši pregled rezultatov glede na skupine 

trditev po posameznih dimenzijah oz. področjih: učiteljeva znanja o splošnih dejstvih o ADHD 

(narava težav, vzroki, razvojni potek, izid težav), znakih in diagnostičnem ocenjevanju ter 

obravnavi. Povprečne rezultate pravilnih, nepravilnih in »Ne vem/Nisem prepričan« odgovorov 

na vsakem od treh področij vprašalnika ZADHD tudi medsebojno primerjamo, da bi ugotovili, ali 

se znanje in napačna prepričanja učiteljev o ADHD razlikujejo glede na posamezna vsebinska 

področja.  

Identificirano pomanjkljivo specifično znanje in razumevanje o fenomenu ADHD naj bi nam 

pomagalo pri oblikovanju smernic za nadaljnje usposabljanje učiteljev za boljše razumevanje 

ADHD. 

6.1.1.1   Odgovori na posamezne trditve vprašalnika ZADHD 

V tabeli 33 je predstavljena frekvenčna in odstotna porazdelitev pravilnih, nepravilnih in Ne 

vem/Nisem prepričan odgovorov na posamezne trditve. Ob posameznih trditvah je označeno 

tudi, kateri dimenziji vprašalnika pripadajo. 

Ključ za določanje pravilnosti odgovora je naslednji: 

 odgovor DA, drži pri trditvah: 1, 7, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 25, 26, 27, 29, 30, 32, 36, 

40, 43, 49, 50. 

 odgovor NE, ne drži pri trditvah: 2, 3, 4, 5, 6, 11, 15, 16, 19, 22, 23, 28, 34, 39, 42, 46, 47, 

48. 
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Tabela 33: Frekvenčna (f) in odstotna (f%) porazdelitev pravilnih, nepravilnih in Ne vem 

odgovorov na posamezne trditve vprašalnika ZADHS 

D Trditev 

Odgovori 

Pravilni Nepravilni Ne vem Skupaj 
f f% f f% f f% f f% 

dimB1 
SpD 

B1 Hiperkinetična motnja in motnja deficita 

pozornosti in hiperaktivnost (ADHD) sta različni 
poimenovanji za enak sklop značilnosti. 65 41,3 40 25,6 52 33,1 157 100 

SpD B2 Fenomen ADHD je zgolj posledica socialno 

kulturne naravnanosti sodobne družbe. 125 79,8 8 5,3 24 15,0 157 100 

SpD B3 Fenomen ADHD je oblika specifičnih učnih 

težav. 41 25,9 104 66,3 12 7,8 157 100 

SpD B4 V slovenskem prostoru diagnoza ADHD 

otroka formalno pravno uvršča med otroke s 
posebnimi potrebami. 8 5,1 126 80,1 23 14,9 157 100 

SpD B5 Večina raziskav potrjuje, da se ADHD 

pojavlja pri 10 do 15 % otrok šolske populacije. 9 5,6 67 42,6 81 51,8 157 100 

SpD B6 Težave ADHD se v enaki meri pojavljajo tako 

pri dečkih kot pri deklicah. 80 50,9 23 14,6 54 34,5 157 100 

SpD B16 Otroci z ADHD se neprimerno vedejo 

predvsem zato, ker nočejo slediti dogovorjenim 
pravilom in izvrševati dane naloge. 128 81,6 13 8,3 16 10,2 157 100 

SpD B17 Na izražanje ADHD znakov močno vpliva 

otrokovo okolje (šolsko in domače). 116 73,9 20 12,5 21 13,5 157 100 

SpD B18 Otroci z ADHD so običajno bolj poslušni v 

odnosih z očeti kot materami. 17 10,7 45 28,8 95 60,6 157 100 

SpD B19 Če je otrok en dan lahko zelo uspešen, 

drugi dan pa je neuspešen, potem ne more 
imeti težav ADHD. 115 72,9 2 1,2 41 25,8 157 100 

SpD B20 Učenci z ADHD so zelo spremenljivega 

razpoloženja, imajo dobre in slabe dneve ter 
lahko spreminjajo svoje razpoloženje iz ure v 
uro. 138 87,9 6 3,5 13 8,6 157 100 

SpD B21 Otroci z ADHD običajno mnogo bolje 

funkcionirajo v situacijah »1 na 1« kot v 
skupinskih situacijah. 128 81,4 8 4,9 22 13,7 157 100 

SpD B22 Približno polovica otrok z ADHD preraste 

znake ADHD v obdobju pubertete in v 
odraslosti posledično funkcionirajo brez težav. 7 4,5 74 47,0 76 48,6 157 100 

SpD B23 Če otrok lahko ure in ure igra računalniške 

igrice, potem verjetno nima težav ADHD. 95 60,7 6 3,9 56 35,4 157 100 

SpD B25 Otroke z ADHD je lažje prepoznati v 

skupini otrok v razrednem okolju kot v prostem 
času.   111 70,9 22 13,7 24 15,4 157 100 

SpD B26 Približno 25 % otrok z ADHD ima tudi 

specifične učne težave (motnje branja in 
pisanja, motnje računanja…). 90 57,0 9 5,8 58 37,2 157 100 

SpD B27 Pri več kot 50 % otrok z ADHD se kažejo 

čustvene težave (strah, stiske, negotovost, 
malodušje…). 90 57,4 14 8,9 53 33,7 157 100 
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D Trditev 

Odgovori 

Pravilni Nepravilni Ne vem Skupaj 
f f% f f% f f% f f% 

SpD B28 Sodobne raziskave kažejo, da je ADHD 

lahko posledica neustreznega vzgojnega 
ravnanja staršev oz. kaotičnega in neurejenega 
družinskega okolja. 48 30,5 45 28,8 64 40,7 157 100 

SpD B29 Otroci z ADHD imajo prirojene nevrološke 

strukturne in/ali biokemične posebnosti 
povezane s pomanjkljivo pozornostjo in 
samokontrolo. 90 57,4 9 5,9 58 36,7 157 100 

SpD B30 Težave ADHD se lahko dedujejo. 57 36,6 12 7,8 87 55,7 157 100 

dimB2 
ZnO 

B7 Otroke z ADHD pogosto zmotijo zunanji 

dražljaji. 147 93,7 3 2,0 7 4,3 157 100 

ZnO B9 Otroci z ADHD se pogosto presedajo in 

zvijajo, ko bi morali sedeti na miru. 145 92,0 3 2,2 9 5,8 157 100 

ZnO B10 Večina otrok z ADHD ima v šolskem 

obdobju bolj ali manj izrazite težave pri učenju 
in/ali izkazovanju naučenega. 129 81,9 14 8,6 15 9,4 157 100 

ZnO B11 Otroci z ADHD so pogosto učno manj 

uspešni ker imajo nižje intelektualne ZO 

sposobnosti. 120 76,6 16 10,0 21 13,4 157 100 

ZnO B12 Otroci z ADHD imajo pogosto težave z 

organizacijo aktivnosti in dejavnosti. 139 88,2 7 4,4 12 7,4 157 100 

ZnO B13 Otroci z ADHD imajo običajno težave v 

prilagajanju in navajanju na vsakodnevne rutine 
in rituale. 142 90,4 3 1,9 12 7,7 157 100 

ZnO B15 Če je otrok nemiren, impulziven in ima 

težave s pozornostjo, potem ima zagotovo 
ADHD. 117 74,7 5 3,3 35 22,0 157 100 

ZnO B32 Otrok je lahko pravilno diagnosticiran kot 

otrok z ADHD četudi ne kaže znakov 
hiperaktivnosti. 61 38,8 15 9,4 81 51,7 157 100 

ZnO B34 Obstajajo določeni fizični/fiziološki 

indikatorji, ki jih lahko identificirajo zdravniki in 
omogočajo natančno diagnozo ADHD. 13 8,1 46 29,5 98 62,4 157 100 

ZnO B36 Za postavitev diagnoze ADHD je nujno 

pridobiti informacije o otrokovem vedenju iz 
različnih virov (od otroka, staršev, učitelja oz. 
vzgojitelja, pediatra ali pedopsihiatra, 
psihologa, specialnega pedagoga). 147 93,3 1 0,5 10 6,2 157 100 

dimB3 
O 

B39 Otroci z ADHD vedno potrebujejo mirno, 

dražljajsko »sterilno« okolje, da bi se lahko 
osredotočili na nalogo. 44 28,0 82 52,2 31 19,9 157 100 

O B40 Ustrezna zdravila so učinkovit način 

pomoči učencem z ADHD. 42 26,7 40 25,5 75 47,8 157 100 

O B42 Če je učencu z ADHD predpisana terapija z 

zdravili, je pedagoško psihološka obravnava 
pogosto nepotrebna. 135 85,8 1 0,5 22 13,7 157 100 

O B43 Usposabljanje staršev in učiteljev za delo z 

otroki z ADHD je pomemben dejavnik v 
obravnavi učencev z ADHD. 150 95,2 3 2,0 4 2,8 157 100 
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D Trditev 

Odgovori 

Pravilni Nepravilni Ne vem Skupaj 
f f% f f% f f% f f% 

O B46 S primerno obravnavo lahko znake ADHD 

popolnoma odpravimo. 60 38,2 20 12,7 77 49,1 157 100 

O B47 Opozarjanje in kaznovanje neprimernega 

vedenja sta učinkoviti metodi za dolgoročno 
zmanjševanje znakov ADHD. 128 81,4 7 4,5 22 14,1 157 100 

O B48 Raziskave potrjujejo, da dolgotrajno 

jemanje zdravil za obvladovanje ADHD znakov 
vodi v odvisnost (npr. od drog, alkohola) v 
odrasli dobi. 32 20,2 11 6,9 115 72,9 157 100 

O B49 Kognitivno-vedenjska obravnava oz. 

pristopi so učinkoviti za obravnavno učnih, 
vedenjskih in čustvenih težav. 113 72,1 4 2,5 40 25,4 157 100 

O B50 Individualizacija elementov in zahtev V-I 

procesa je bistveni del obravnave učencev z 
ADHD. 121 76,9 3 2,0 33 21,1 157 100 

Srednja vrednost
23

 - 57,8 - 15,3 - 26,9 - 100 

Legenda (velja tudi za tabelo 34): 

D – Dimenzija 
dimB1 SpD – Splošna dejstva o ADHD (narava težav, vzroki, razvojni potek, izid težav) 
dimB2 ZnO – Znaki in diagnostično ocenjevanje ADHD 
dimB3 O – Obravnava ADHD težav 

 – pet najvišjih odstotnih deležev znotraj posamezne skupine odgovorov 

 

Kakor je razvidno iz podatkov v tabeli 33 in grafičnega prikaza pravilnih, nepravilnih in Ne vem 

odgovorov na sliki 11 je obstoječe znanje učiteljev pomanjkljivo. Delež pravilnih odgovorov se 

med posameznimi trditvami giblje od 95,2 % do 4,5 %, kar nakazuje zelo raznoliko seznanjenost z 

nekaterimi temeljnimi dejstvi o fenomenu ADHD. Ob grobem vpogledu v preostale (nepravilne in 

Ne vem) odgovore lahko vidimo, da se v večji meri pri učiteljih nakazuje pomanjkanje znanja 

(odgovori Ne vem), čeprav je pri posameznih trditvah tudi zelo velik delež nepravilnih odgovorov, 

ki nakazujejo napačna prepričanja o posameznem dejstvu. 

Najbolj splošen vpogled v obstoječe znanje učiteljev o fenomenu ADHD nam ponujajo srednje 

vrednosti  odgovorov. Srednja vrednost odstotkov pravilnih odgovorov znaša 57,8, povprečje 

odstotkov odgovorov Ne vem, ki odražajo pomanjkanje znanja 26,9 in povprečje odstotkov 

odgovorov, ki odražajo napačno znanje 15,3. Rezultati so primerljivi z ugotovitvami tujih 

avtorjev, ki so ustreznost znanja učiteljev o ADHD dejstvih ugotavljali z lestvico KADDS. Tako so 

                                                        

23
 Rezultati pravilnih, nepravilnih in Ne vem odgovorov se zelo razlikujejo od trditve do trditve. Koeficient 

variabilnosti posameznih skupin odgovorov (pravilni, nepravilni, Ne vem) znaša od 0,51 do 1,4, zato je 
operiranje s povprečnimi vrednostmi lahko zavajajoče in moramo to omejitev upoštevati pri razumevanju 
nadaljnjih predstavitev rezultatov, ki temeljijo na povprečnih vrednostih odgovorov. 
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na primer Kosova in sodelavci (2004) poročali o povprečju 60,7 % pravilnih odgovorov v vzorcu 

avstralskih učiteljev, avtorji lestvice KADDS Sciutto in sodelavci (2000) o nekoliko nižjem 

povprečju (47,8 % pravilnih odgovorov) v vzorcu ameriških učiteljev in Kleynhans (2005) o še 

nižjem deležu (42,6 %) v vzorcu južnoafriških učiteljev. Tudi razmerje med povprečjem 

nepravilnih in Ne vem odgovorov je skladno z ugotovitvami teh avtorjev, ki poročajo o nekoliko 

večjem deležu odgovorov Ne vem, ki odražajo pomanjkanje znanja, kot nepravilnih odgovorov, ki 

odražajo napačna prepričanja (npr. v raziskavi Kosove in sodelavcev (2004) 24,8 % odgovorov Ne 

vem in 14,4 % napačnih odgovorov, v raziskavi Kleynhans (2005) 35,4 % odgovorov Ne vem in 22 

% napačnih, v raziskavi Sciutta in sodelavcev (2000) pa enak delež odgovorov Ne vem kot pri 

Kleynhousovi ter 14,8 odstotkov nepravilnih odgovorov). Čeprav rezultati niso povsem korektno 

primerljivi,24 lahko povzamemo, da je znanje slovenskih učiteljev o fenomenu ADHD najbolj 

primerljivo z znanjem avstralskih učiteljev, o katerem je poročala Kosova s sodelavci in je med 

omenjenimi rezultati raziskav najvišje. Kljub solidnemu deležu pravilnih odgovorov pa ostaja še 

mnogo priložnosti za izboljšanje učiteljevega znanja o osnovnih informacijah o fenomenu ADHD. 

Število in odstotni deleži pravilnih, nepravilnih in Ne vem odgovorov na posamezna vprašanja 

prikazani v tabeli 33 in grafičnem prikazu na sliki 11 nam omogočajo nekoliko natančnejši 

vpogled v dejstva, ki so učiteljem bolj znana, ter dejstva /koncepte, o katerih imajo učitelji 

napačna prepričanja, in dejstva /koncepte, pri katerih so negotovi o njihovi pravilnosti. 

Iz grafičnega prikaza (slika 11) lahko razberemo, da je na približno polovico trditev (natančneje 

21 trditev) pravilno odgovarjalo več kot dve tretjini učiteljev. Med temi trditvami je enak delež 

(po 8 trditev) s področja splošnih dejstev o ADHD ter s področja znaki in diagnostično 

ocenjevanje, nekoliko manj (5 trditev) pa s področja obravnave težav ADHD (tabela 33).  

 

                                                        

24
 O korektosti primerjanja rezultatov smo razpravljali v poglavju Učiteljevo znanje in informiranost o ADHD. 
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Slika 11: Grafični prikaz odstotne strukture pravilnih, nepravilnih in Ne vem odgovorov za vseh 39 

trditev v vprašalniku ZADHD  

Tabela 34: Prikaz trditev z več kot dvotretjinskim deležem pravilnih odgovorov po dimenzijah 

vprašalnika ZADHD. 

Dimenzija vprašalnika ZADHD 
Trditve , na katere je pravilno odgovorilo 
več kot dve tretjini učiteljev 

Splošna dejstva o ADHD (narava težav, vzroki, razvojni 
potek, izid težav) 

20, 16, 21, 2, 17, 19, 25, 23 

Znaki in diagnostično ocenjevanje ADHD 7, 36, 9, 13, 12, 10, 11, 15 

Obravnava ADHD težav 43, 42, 47, 50, 49 

Legenda: 

Št. trditve - prvih pet trditev z največjim deležem pravilnih odgovorov 

4,5
5,1
5,6
8,1
9,2
10,7

20,2
25,9
26,7
28,0
30,5

36,6
38,2
38,8
41,3

50,9
57,0
57,4
57,4
60,7

70,9
72,1
72,9
73,9
74,7
76,6
76,9
79,8
81,4
81,4
81,6
81,9
85,8
87,9
88,2
90,4
92,0
93,3
93,7
95,2

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0

B22
B4
B5

B34
B24
B18
B48

B3
B40
B39
B28
B30
B46
B32

B1
B6

B26
B29
B27
B23
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B19
B17
B15
B11
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B47
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B42
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B12
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B36

B7
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Med prvimi petimi trditvami, pri katerih je delež pravilnih odgovorov največji, večji od 90 %,  

prevladujejo trditve s področja značilnosti in diagnostičnega ocenjevanja. Ob vsebinskem 

pregledu teh trditev lahko ugotovimo, da so to trditve, ki opredeljujejo osnovne znake težav s 

pozornostjo in nemirnostjo (zmotijo jih zunanji dražljaji; se pogosto presedajo in zvijajo, ko bi 

morali sedeti na miru;  težave v prilagajanju in navajanju na vsakodnevne rutine in rituale) ter 

temeljna načela diagnostičnega ocenjevanja in obravnave, pomembnost multidimenzionalnega 

pristopa (nujnost pridobivanja informacij o otrokovem vedenju iz različnih virov) in dodatnega 

usposabljanja ključnih odraslih za boljše razumevanje in soočanje z izzivi ADHD (usposabljanje 

staršev in učiteljev kot pomemben dejavnik v obravnavi učenca z ADHD). 

Rezultati se ujemajo z ugotovitvami nekaterih že omenjenih tujih raziskovalcev, ki so ravno tako 

ugotovili, da so učitelji v največjem deležu pravilno poznavajo osnovne, primarne znake težav 

ADHD: distraktibilnost ter nemirnost (Sciutto idr., 2000; Kleynhans, 2005; Ohan idr., 2008) in se 

zavedajo pomembnosti usposabljanja staršev in učiteljev o fenomenu ADHD za učinkovito 

obravnavo učencev z ADHD (Kleynhans, 2005).  

 

Med prvimi petimi trditvami, pri katerih je delež nepravilnih odgovorov najvišji (od 42,6 % do 

80,1 %), so 4 trditve s področja osnovnih dejstev o ADHD, bolj natančno splošne informacije 

(pravno formalni status fenomena ADHD v skupini otrok s posebnimi potrebami v slovenskem 

prostoru; prevalenca težav ADHD v šolski populaciji) ter razumevanje narave težav 

(prepoznavanje ADHD fenomena kot oblike specifičnih učnih težav; približno polovica otrok z 

ADHD preraste znake ADHD v obdobju pubertete) ter ena trditev s področja obravnave (otroci z 

ADHD vedno potrebujejo mirno, dražljajsko »sterilno« okolje za osredotočanje na nalogo). 

Tabela 35: Pet trditev, pri katerih so učitelji  v največjem deležu (več kot 40 %) izkazali napačno 

znanje oz. prepričanje  

Dimenzija vprašalnika ZADHD 
Trditve  z največjim deležem nepravilnih 
odgovorov 

Splošna dejstva o ADHD (narava težav, vzroki, razvojni 
potek, izid težav) 

22, 5, 4, 3,  

Znaki in diagnostično ocenjevanje ADHD - 

Obravnava ADHD težav 39 

 

Sodelujoči učitelji so pri trditvah, kjer so bili pravilni odgovori manjšinski, v povprečju gledano 

pogosteje izkazovali pomanjkanje znanja kot napačna prepričanja. Trditve, kjer je več kot 

polovica učiteljev nakazala pomanjkljivo znanje oz. neprepričanost v pravilnost trditve, so 
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večinoma s področja osnovnih dejstev o ADHD ter področja znakov in diagnostičnega 

ocenjevanja, ena pa tudi z področja obravnave (tabela 36). 

Tabela 36: Trditve,  kjer je več kot polovica učiteljev izkazala pomanjkljivo znanje 

Dimenzija vprašalnika ZADHD 
Trditve z največjim deležem odgovorov Ne 
vem 

Splošna dejstva o ADHD (narava težav, vzroki, razvojni 
potek, izid težav) 

18, 30, 5 

Znaki in diagnostično ocenjevanje ADHD 34, 32 

Obravnava ADHD težav 48  

 

Učitelji niso prepričani o nekaterih značilnostih dinamike v družinah z otrokom z ADHD (običajna 

večja poslušnost otrok z ADHD v odnosih z očeti kot z materami), vzrokih (dednost kot eden 

možnih vzrokov) in prevalenci ADHD težav v šolski populaciji. S področja diagnostičnega 

ocenjevanja se več kot polovica učiteljev sprašuje, ali je lahko ADHD diagnosticiran pri otroku, 

četudi ta ne kaže znakov hiperaktivnosti, ter o obstoju določenih fizičnih /fizioloških indikatorjev, 

ki bi omogočali natančno diagnozo ADHD.   

Tudi med dejstvi, o katerih imajo slovenski učitelji bodisi napačna prepričanja ali pa niso 

prepričani v njihovo veljavnost, so nekatera, ki so se izkazala kot problematična tudi v populaciji 

ameriških (Sciutto idr., 2000), avstralskih (Kos, 2004; Ohan idr., 2008) in južnoafriških 

(Kleynhouse, 2005) učiteljev. To so na primer dejstva o pogostosti težav ADHD v šolski populaciji, 

vzrokih (dejavnik dednosti), situacijski variabilnosti težav (razlike v izkazovanju težav v novih, 

neznanih oz. znanih situacijah, v interakcijah z očetom oz. mamo, igranju računalniških igric oz. 

pri reševanju šolskih nalog) ter razvojnem poteku težav (izzvenevanje težav v adolescenci). 

Glede na razvidno različno pojavljanje deležev pravilnih, nepravilnih in Ne vem odgovorov po 

posameznih področjih, ki jih meri vprašalnik ZADHD, nas je zanimalo, ali so te razlike prisotne in 

pomembne tudi po kriterijih inferenčne statistike. 

 

6.1.1.2   Rezultati glede na dimenzije vprašalnika ZADHD 

Pred preverjanjem statistično pomembnih razlik pravilnih, nepravilnih in Ne vem odgovorov po 

posameznih področjih (splošna dejstva, znaki in diagnostično ocenjevanje, obravnava) 

vprašalnika ZADHD nas je zanimala medsebojna povezanost vseh treh dimenzij. 

Celotni vprašalnik ZADHD in njegove dimenzije so notranje konsistentne (zanesljive) mere 

učiteljevega znanja o ADHD, kakor smo poročali v poglavju o merskih pripomočkih oz. 

zanesljivosti vprašalnika ZADHD (Tabela 16). Vsaka od dimenzij visoko korelira s celotnim 
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rezultatom (koeficienti korelacije r se nahajajo v obsegu od 0.69 do 0.90), dimenzije pa so 

medsebojno zmerno povezane (korelacijski koeficienti r se gibljejo od 0,33 do 0,46). Mere 

povezanosti, ki so pomembne na nivoju p < 0,01, potrjujejo, da je učiteljevo znanje o ADHD na 

enem področju pomembno povezano z znanjem na drugih področjih, ki so zajeta v vprašalniku 

ZADHD. 

Tabela 37: Korelacijski koeficienti, ki nakazujejo povezave med skupnim rezultatom vprašalnika 

ZADHD in posameznimi dimenzijami  

 

B skupaj dimB1 dimB2 dimB3 

B skupaj 1,00 0,90 0,69 0,72 

dimB1 0,90 1,00 0,46 0,45 

dimB2 0,69 0,46 1,00 0,33 

dimB3 0,72 0,45 0,33 1,00 

Vse korelacije so pomembne na nivoju p < 0.01 

 

Ugotovitve so primerljive z ugotovitvami tujih raziskovalcev, ki so za ugotavljanje uporabljali 

originalno lestvico KADDS ter ravno tako poročali o visoki povezavi vsake od dimenzij (področja 

lestvice) s celotno lestvico KADDS ter zmernimi medsebojnimi povezavami dimenzij (Sciutto idr., 

2000; Kleynhans, 2005). 

V naslednji tabeli (Tabela 38) so predstavljene primerjave povprečnih vrednosti in standardnih 

odklonov za pravilne, nepravilne in Ne vem odgovore za celotni vprašalnik ZADHD kot tudi za 

posamezne dimenzije vprašalnika. 

Tabela 38: Osnovne statistične vrednosti rezultatov odgovorov učiteljev na celotni vprašalnik 

ZADHD in posamezne dimenzije vprašalnika 

Vrsta odgovorov Vprašalnik/dimenzija N 
M odstotkov 

izbranih 
odgovorov 

SD 

Pravilni odgovori B skupaj 39 57,80 12,96 

Splošna dejstva  20 49,59 14,70 

Znaki/ diag. ocenjevanje 10 74,60 14,21 

Obravnava  9 58,28 19,68 

Odgovori Ne vem  B skupaj 39 26,92 15,76 

Splošna dejstva  20 29,63 18,98 

Znaki/ diag. ocenjevanje 10 19,04 14,86 

Obravnava  9 29,64 20,35 

Nepravilni odgovori B skupaj 39 15,28 6,94 

Splošna dejstva  20 20,78 9,22 

Znaki/ diag. ocenjevanje 10 7,17 8,90 

Obravnava  9 12,09 9,69 
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Ugotovili smo že, da srednje vrednosti odstotkov posamezne vrste odgovorov za celotni 

vprašalnik ZADHD nakazujejo, da obstaja znatna možnost izboljšanja poznavanja osnovnih 

dejstev o fenomenu ADHD in s tem smiselnost dodatnega usposabljanja o tej tematiki, saj kar 

29,8 % učiteljev izraža nepoznavanje določenih dejstev in 15,3 % tudi napačna prepričanja o 

določenih dejstvih.   

Ker se prikazane srednje vrednosti odstotnih deležev razlikujejo med posameznimi dimenzijami 

vprašalnika, nas je v nadaljevanju zanimalo, ali so te razlike statistično pomembne, kar smo 

preverili z analizo variance (repeated measure ANOVA). S post-hoc testom Bonfferni pa smo 

preverjali statistično pomembnost razlik tudi med posameznimi dimenzijami. 

Tabela 39: Statistična pomembnost razlik srednjih vrednosti odstotkov posameznih odgovorov na 

vse tri dimenzije vprašalnika ZADHD 

Vrsta odgovorov Dimenzija F p 

Pravilni odgovori dimB1 Splošna dejstva o ADHD 137.3 < 0,001 

dimB2 Znaki in diagnostično  ocenjevanje 

dimB3 Obravnava 

Odgovori Ne vem dimB1 Splošna dejstva o ADHD 36,20 < 0,001 

dimB2 Znaki in diagnostično  ocenjevanje 

dimB3 Obravnava 

Nepravilni odgovori dimB1 Splošna dejstva o ADHD 117,88 < 0,001 

dimB2 Znaki in diagnostično  ocenjevanje 

dimB3 Obravnava 

Tabela 40: Statistična pomembnost razlik srednjih vrednosti odstotkov posameznih odgovorov 

med posameznimi pari dimenzij vprašalnika ZADHD  

Vrsta odgovorov Dimenzija 
Razlika v srednjih 

vrednostih 
odstotkov 

p T testa 

Pravilni odgovori dimB1 -dimB2  
Splošna dejstva - Znaki/Diag. ocenjevanje 

-24,66 < 0,001 

dimB2 - dimB3 
Znaki/Diag. ocenjevanje - Obravnava 

16,39 < 0,001 

dimB3 - dimB1 
Obravnava s Splošna dejstva 

8,27 < 0,001 

Odgovori Ne vem dimB1 - dimB2  
Splošna dejstva - Znaki/Diag. ocenjevanje 

10,44 < 0,001 

dimB2 - dimB3 
Znaki/Diag. ocenjevanje - Obravnava 

-10,72 < 0,001 

dimB3 - dimB1 
Obravnava - Splošna dejstva 

0,29 < 0,001 

Nepravilni odgovori dimB1 - dimB2  
Splošna dejstva - Znaki/Diag. ocenjevanje 

13,79 < 0,001 

dimB2 - dimB3 
Znaki/Diag. ocenjevanje - Obravnava 

-4,98 < 0,001 

dimB3 - dimB1 
Obravnava - Splošna dejstva 

-8,81 < 0,001 
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Rezultati analize variance potrjujejo, da so razlike v deležih (srednjih vrednostih odstotkov) 

pravilnih odgovorih učiteljev med posameznimi dimenzijami celotnega vprašalnika ZADHD 

pomembne na nivoju < 0.01, F(1.76, 256.37) = 137.3.25 Post-hoc test Bonfferoni je pokazal, da so 

deleži pravilnih odgovorov na področju značilnosti in diagnostičnega ocenjevanja pomembno 

večji kot na področju splošnih dejstev in tudi na področju obravnave. Prav tako pa je pomembno 

večji delež pravilnih odgovorov s področja obravnave od deleža pravilnih odgovorov o splošnih 

dejstvih ADHD.  

Statistično značilne so tudi razlike med vsemi tremi področji vprašalnika ZADHD v deležih 

odgovorov Ne vem, F (1,88) = 36.20.26 Na področju znakov in diagnostičnega ocenjevanja je 

pomembno manjši delež odgovorov, ki izražajo pomanjkanje znanja, kot tovrstnih odgovorov s 

področja splošnih dejstev o ADHD in obravnave. Nekoliko več negotovosti glede pravilnosti 

informacij s področja obravnave pa učitelji izkazujejo tudi v primerjavi s splošnimi dejstvi.   

Tako kot so se izkazale pomembne razlike v pojavljanju pravilnih in Ne vem odgovorov med 

vsemi tremi dimenzijami vprašalnika ZADHD, so statistično pomembne tudi razlike v pojavljanju 

nepravilnih odgovorov, F (2) = 117,88.27 Pomembno več nepravilnih odgovorov je na področju 

splošnih dejstev o ADHD in to tako v primerjavi s področjem znakov in diagnostičnega 

ocenjevanja kot tudi področjem obravnave. Pomembno več je tudi nepravilnih odgovorov na 

področju obravnave kot na področju znakov in diagnostičnega ocenjevanja. 

Ugotovljene statistično pomembne razlike v srednjih vrednostih odstotkov pravilnih, nepravilnih 

in Ne vem odgovorov med posameznimi dimenzijami vprašalnika ZADHD so skladne z 

ugotovitvami Kleynhausove (2005) in pretežno tudi z ugotovitvami Sciutta in sodelavcev (2000).  

 

 

 

 

                                                        

25
 Mauchlyjev test je pokazal kršitev predpostavke sferičnosti (χ²(2) = 21,70, p < 0,05, zato smo upoštevali 

korekcijo stopenj prostosti z Greenhouse-Geisser oceno sferičnosti (ε = 0,88). 

26
 Mauchlyjev test je pokazal kršitev predpostavke sferičnosti (χ²(2) = 9,34, p < 0,05, zato smo upoštevali 

korekcijo stopenj prostosti z Greenhouse-Geisser oceno sferičnosti (ε = 0,94). 

27
 Mauchlyjev test pri tej analizi je pokazal, da je zadoščena predpostavka sferičnostii (χ²(2) = 0,34, p = 0,84 (> 

0,05). 
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6.1.2 Reševanje primerov učencev z ADHD (sklop C) 

 

Tretji v nizu merskih pripomočkov je bil vsebinski sklop Reševanje primerov ADHD, v katerem so 

bili učiteljem predstavljeni trije opisi učencev z ADHD oz. njihovega funkcioniranja v šolskem 

okolju. Pri vsakem predstavljenem primeru so bili učitelji nagovorjeni, da opredelijo: 

1. ključni problem (probleme), izzive, ovire v predstavljeni situaciji (Kaj je po vašem mnenju 

ključni problem (problemi), izzivi, ovire v tej situaciji?); 

2. želeno rešitev (izid) predstavljene situacije (Kakšna bi bila želena rešitev te situacije?); 

3. oceno usposobljenosti za realizacijo želenega izida; 

4. strategije, metode, aktivnosti, prilagoditve, ukrepe, ki bi bili primerni za dosego zaželenega 

izida (Prosim, navedite čim več strategij, metod, aktivnosti, prilagoditev, ukrepov, ki se jih 

spomnite, za dosego zaželenega izida.  Označite tri predloge, ki se vam zdijo najboljši, najbolj 

uporabni in bi jih najverjetneje najprej uporabili v razredu.28). 

 Vsi odgovori, razen odgovor pri točki 3, so bili prosti, učitelji so jih torej oblikovali sami. Pri točki 

3 (ocena usposobljenosti) pa so lahko izbrali eno od ocen na lestvici od 1 do 5, pri čemer sta bila 

podana kriterija za skrajni oceni in sicer za oceno  1 – nezadostno in za oceno 5 – popolnoma 

suvereno. 

Rezultati tega vprašalnika naj bi podali vpogled v proceduralno znanje učiteljev ob soočanju z 

učenci z ADHD oz. uporabo njihovega splošnega znanja in razumevanja fenomena ADHD ter  

učinkovitih elementov poučevanja ob »reševanju problemov« predstavljenih treh primerov 

učencev z ADHD. Ker v raziskavo nismo vključili neposrednega opazovanja učiteljev v učnem 

procesu, smo želeli s tovrstnim vprašalnikom dobiti vsaj osnovni vpogled v  učiteljevo ravnanje in 

strateško delovanje v praksi. 

Rezultati so predstavljeni najprej za vsak primer posebej in nato še primerjalno med primeri.  

 

6.1.2.1   Primer 1 

V prvem primeru smo učiteljem predstavili primer učenke Alenke: 

Alenka je učenka petega razreda devetletke. Učiteljica jo opisuje kot prijetno in občutljivo deklico, 

ki deluje kot bi bila v svojem svetu. Za razred ni moteča. Pri šolskem delu je počasna, vedno je med 

zadnjimi ali pa ji celo ne uspe vsega dokončati. Kadar je poklicana, pogosto ne ve, kaj se od nje 

želi, ker ne sledi dogajanju. Pri pisnih izdelkih naredi mnogo napak zaradi pomanjkljive 

                                                        

28
 Vprašanja so bila pri vseh treh primerih enaka.  
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osredotočenosti in površnosti. V zadnjem obdobju kaže deklica pred pisnimi preizkusi vedno večjo 

stisko. Toži o bolečinah v trebuhu in je zelo jokava. Učiteljica je opazila, da pri pisnih preizkusih rabi 

veliko časa, da sploh začne reševati naloge. Najprej pregleduje naloge in obrača list, videti je, kot 

da se ne more odločiti, kje bi začela. Pri pisanju je zelo negotova, večkrat zradira napisano, tudi 

pravilne odgovore. Ko naleti na težavo, »zablokira«. Namesto da bi nalogo, ki je ne zna rešiti, 

preskočila in reševala naloge naprej, se »zapiči« vanjo. Med pisanjem pogosto pogleduje na uro in 

se ozira naokoli ter preverja, koliko so rešili drugi. Zdi se, kot da se ne more osredotočiti na pisanje. 

Zaradi nepazljivosti naredi tudi mnogo drobnih napak. Preizkus ji redko uspe rešiti do konca. Pri 

ustnem odgovarjanju je deklica mnogo bolj uspešna, rabi pa veliko spodbud in več časa za 

odgovarjanje. 

V tabeli 41 predstavljamo število in delež odgovorov učiteljev, ki so se v celoti ali delno ujemali z 

referenčnimi enotami (zapisane v prvem stolpcu tabele) ob zastavljenih vprašanjih.29 

Tabela 41: Frekvenčna (f) in odstotna (f%) porazdelitev pojavljanja +, o in – odgovorov (glede na 

referenčne enote) pri reševanju primera 1 

 Dimenzija vprašalnika z referenčnimi 
enotami 

f f% 

- O + SKUPAJ - O + SKUPAJ 

1. PREPOZNAVANJE KLJUČNEGA PROBLEMA, 
IZZIVA, OVIRE 

                

Motnje pozornosti (raztresenost, odmaknjenost) 87 13 50 150 58,00 8,90 33,10 100,0 

Motnje razpoloženja (morda depresivnost, razne 
stiske), občutljivost, negotovost. Strah pred pisnim 
izražanjem. 48 18 84 150 31,80 12,30 55,90 100,0 

Hipoaktivnost, upočasnjenost. 142 3 6 150 94,40 1,70 3,90 100,0 

2. ŽELENA REŠITEV oz. CILJ                 

Vzpostavitev čustvene, razpoloženjske stabilnosti. 
98 17 36 150 65,10 11,20 23,70 100,0 

Optimalno spremljanje in sodelovanje pri pouku. 118 15 17 150 78,30 10,30 11,40 100,0 

Optimalna uspešnost deklice pri izkazovanju znanja (več 
ustnega preverjanja, količinsko in oblikovno) 

106 30 14 150 70,90 20,00 9,10 100,0 

Diagnostična razjasnitev osnovnih vzrokov težav 146 3 2 150 96,90 1,80 1,30 100,0 

3. PREDLOGI ZA DOSEGANJE ŽELENEGA CILJA                 

Prilagoditi preverjanje znanja 40 22 88 150 26,60 14,70 58,70 100,0 

Spodbujati aktivnost in sledenje med poukom 52 49 49 150 34,50 32,50 33,00 100,0 

Pomoč pri doživljanju uspešnosti, dvig lastne vrednosti 
76 34 40 150 50,60 22,70 26,70 100,0 

Razvijanje učnih spretnosti in strategij 110 27 13 150 73,30 17,90 8,80 100,0 

Pozitivno samo vrednotenje, sproščanje, reševanje 
problemov 97 47 6 150 64,80 31,30 3,90 100,0 

Usklajenost prizadevanj s šolo 123 10 18 150 81,60 6,60 11,80 100,0 

                                                        

29
 Struktura tabele je enaka pri tabelah 41 in 43, v katerih so predstavljeni rezultati odgovorov pri reševanju 

primera 2 oz. 3. 
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Prepoznavanje ključnega problema, izziva, ovire 

Učitelji so iz opisanega funkcioniranja deklice v največjem deležu prepoznali motnje 

razpoloženja. Dobri dve tretjini učiteljev sta opredelili tovrstne težave v celoti ali vsaj delno. 

Največkrat so kot ključne izzive navajali nizko samopodobo deklice, strah pred nalogami, 

predvsem pisnim izražanjem in posledično psihosomatske težave. 

Mnogo manjši delež učiteljev je izpostavili kot eno ključnih ovir za dekličino šolsko funkcioniranje 

motnje pozornosti. Motnje pozornosti je v celoti ali delno ustrezno prepoznalo le nekaj več kot 

štiri desetine učiteljev. Zanemarljiv delež učiteljev pa je kot možno oviro prepoznal tudi dekličino 

upočasnjenost oz. hipoaktivnost.  

Hipoaktivnost oz. upočasnjenost je manj znan del kontinuuma težav aktivnosti in dejansko 

mnogo manj prisoten v okviru motnje ADHD, vendar neredek v povezavi z motnjami pozornosti, 

ki jih učitelji ravno tako mnogo redkeje ustrezno prepoznajo v primerjavi z motnjami 

hiperaktivnosti in impulzivnosti. 

Učitelji so kot ključne probleme oz. izzive izpostavili še nekatere druge možne dejavnike, med 

katerimi so navajali bolj in manj verjetne, nekatere domneve tudi brez konkretnih osnov v 

napisanem. V nadaljevanju predstavljamo nekatere izmed teh odgovorov, in sicer grupirane 

glede na pripisovanje problema otroku, razredu, učitelju ali staršem. Predstavljeni so le primeri, 

ki so se pojavljali pri več učiteljih. Na nivoju otroka so učitelji prepoznali nekatere možne vzroke, 

ki bi jih bilo potrebno preveriti v procesu diferencialno diagnostičnega ocenjevanja in sicer 

možne motnje branja in pisanja ter znižane kognitivne potenciale. Kot potencialne ovire pa so 

prepoznali tudi učenkine manj učinkovite strategije za pisno izkazovanje znanja ter soočanje s 

tesnobo. 

Na nivoju razreda so izpostavili morebitno učenkino nesprejetost v razredno skupnost ter na 

nivoju učitelja možno pomanjkljivo individualizacijo učnega procesa učenkinim potrebam, 

pomanjkljivo usposobljenost učitelja za pomoč oz. spregledanost s strani učitelja. 

Med manj verjetnimi vzroki težav, ki so jih navedli učitelji, pa so navedeni nekateri vzroki oz. 

izzivi na nivoju otroka (npr. težave na govorno-jezikovnem področju; neposlušnost; 

neprilagodljivost) in staršev. Kot posebej manj primerne so navedbe oz. sklepanja v povezavi s 

starši (npr. premalo spodbud, ni sprejeta, zahtevajo preveč, pritisk staršev (fizična) obravnava,. 

verbalno nasilje ipd.), saj v predstavitvi učenkinega funkcioniranja razmere v domačem okolju 

niso nikjer omenjene.   

Od ustreznosti prepoznavanja ključnih problemov, izzivov in težav je v mnogočem odvisno tudi 

ustrezno postavljanje ciljev oz. želenih izidov in rešitev v konkretnih primerih. 
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Želena rešitev oz. cilj 

Učitelji so kot želeno rešitev oz. cilj v primeru 1 v največjem številu prepoznali potrebo po 

vzpostavitvi čustvene in razpoloženjske stabilnosti pri učenki. Pravilno so zaznali, da so čustvene 

težave kot vzrok ali posledica, lahko ključna ovira za (učno) funkcioniranje in da je potrebno tem 

težavam posvetiti vsaj enakovredno pozornost kot učnim težavam.  

Drugi najpogosteje omenjeni želeni cilj, ki ga je navedla dobra tretjina učiteljev, izpostavlja 

učenkino optimalno učinkovitost pri izkazovanju znanja in posledično bolj pozitiven odnos do 

šolskega dela. 

Na izboljšane učnega funkcioniranja učenke je usmerjen tudi naslednji cilj, ki ga je navajala dobra 

petina učiteljev, in  sicer optimalno spremljanje in sledenje učenke med poukom. Torej cilj, ki se 

navezuje na učenkine motnje pozornosti. 

Učitelji so v največji meri izpostavili cilje oz. želene rešitve, ki se povezujejo z učenkinim 

funkcioniranjem v razredu. Le dobri trije odstotki so kot cilj navedli tudi potrebo, da se pojasnijo 

osnovni vzroki učenkinih težav. Ker je učitelj pomemben subjekt v procesu prepoznavanja in 

diagnostičnega ocenjevanja (učnih) težav pri učencih, bi bilo pomembno in želeno, da učitelji v 

večjem deležu zaznajo potrebo po nadaljnjem ali poglobljenem diagnostičnem ocenjevanju. 

Pomembno je, da učitelj pravočasno zazna težave v funkcioniranju učenca in nejasno vzročnost 

težav ter po potrebi spodbudi oz. seznani starše in šolsko svetovalno službo s potrebo po bolj 

natančnem diagnostičnem ocenjevanju zaznanih težav oz. posebnosti.   

Učitelji so navajali tudi nekatere druge želene rešitve, povezane s problemi, ki so jih navajali pri 

prvem vprašanju o problemih oz. izzivih, npr. razvijati spretnosti pisnega sporočanja in izboljšati 

socialne interakcije učenke s sošolci. Med manj primernimi cilji bi izpostavili cilj zmanjšati 

pričakovanja do učenke, saj so visoka pričakovanja do vseh učencev, seveda skladna z 

zmožnostmi otroka, temeljna predpostavka uspešnosti inkluzije (Booth in Ainscow, 2002). 

Ilustrativen je tudi primer cilja dodelitev dodatne strokovne pomoči učenki, ki lahko nakazuje 

razmišljanje, da je za pomoč učencem z raznolikimi težavami primarno ustrezna predvsem 

pomoč specializiranega strokovnjaka (npr. specialnega pedagoga ali drugega šolskega 

svetovalnega delavca), saj učitelj v razredu ni usposobljen ali odgovoren za pomoč učencem s 

težavami. 

Med želenimi rešitvami so učitelji pogosto navajali tudi že konkretne predloge pomoči, ki naj bi 

jih opredelili pri vprašanju, ki je sledilo in jih predstavljamo v nadaljevanju. 
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Predlogi za doseganje cilja 

Za doseganje zgoraj omenjenih ciljev bi bilo potrebno načrtovati celosten pristop (raznolike 

strategije, prilagoditve ter aktivnosti) na nivoju razreda oz. učiteljev in drugih šolskih strokovnih 

delavcev, učenke ter tudi staršev. 

Najpogosteje predlagani ukrepi podpore in pomoči so se nanašali na delo učitelja. 

Čeprav so učitelji pri ciljih navedli vzpostavitev čustvene stabilnosti na prvem mestu, so pri 

predlogih za realizacijo navajali, da bi najprej uporabili oz. da se jim zdi najpomembneje in 

najučinkoviteje uvesti prilagajanje preverjanja in ocenjevanja znanja ter spodbujanje sledenja in 

aktivnosti pri pouku, torej ukrepe, ki se nanašajo predvsem na uresničevanje drugega in tretjega 

najpogosteje navedenega cilja podpore in pomoči deklici, posredno pa seveda tudi na prvega. 

V največjem deležu (skoraj tri četrtine) so kot predlog navajali različne oblike in vrste prilagajanja 

preverjanja znanja. Nadalje so v velikem deležu (dve tretjini učiteljev) navajali strategije za 

spodbujanje aktivnosti učenke in njenega sledenja med poukom ter skoraj polovica učiteljev 

strategije za pomoč pri doživljanju uspešnosti, dvig lastne vrednosti.  

V manjšem deležu so učitelji predlagali strategije povezane z razvojem spretnosti in veščin 

učenke: razvoj pozitivnega samovrednotenja, sproščanja, reševanja problemov (dobra tretjina 

učiteljev) ter razvijanje učnih in organizacijskih spretnosti ter strategij (dobra četrtina učiteljev). 

Nizek delež učiteljev, ki so navedli sistematično urjenje učnih spretnosti med procesom 

poučevanja, lahko odraža trenutno prakso in/ali prepričanje, da je to bolj odgovornost drugih 

strokovnjakov in uresničevanja izven razreda, morda v času dopolnilnega pouka oz. individualnih 

ali skupinskih oblik pomoči. Podobno velja za razvoj pozitivnega samovrednotenja, sprostitvenih 

tehnik in strategij reševanja problemov.  

Učitelji so se pri navajanju predlogov verjetno bolj usmerili na šolsko okolje, saj je pomembnost 

sodelovanja s starši oz. usklajenosti prizadevanj šole in doma izpostavila le petina učiteljev. 

 

Ocena kompetentnosti za doseganje želene rešitve 

Tabela 42: Frekvenčna struktura in osnovna deskriptivna statistika učiteljevih ocen 

usposobljenosti za reševanje primera 1 

Ocena usposobljenosti 

za realizacijo želenih 

rešitev v primeru 1 

Ocene 
    

1 2 3 4 5 Skupaj 
M SD KA KS 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

4 2,9 23 15,3 76 50,3 42 28,0 5 3,6 151 100,0 3,14 0,82 -0,19 0,25 
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Pri ocenah usposobljenosti za realizacijo želene rešitve oz. rešitev pri učiteljih prevladujejo ocene 

3, ki izražajo srednjo oceno kompetentnosti oz. suverenosti za realizacijo. Druga najpogostejša 

ocena je ocena 4, ki izraža pretežno kompetentnost oz. suverenost za realizacijo. Prevladujejo 

torej višje ocene kompetentnosti. V vzorcu so le 4 učitelji, ki so se ocenili kot povsem neustrezno 

usposobljeni za realizacijo načrtovanih rešitev. 

 

6.1.2.2   Primer 2 

V drugem primeru smo učiteljem predstavili primer učenca Aleša: 

Aleš je desetletnik, ki deluje, kot bi bil vedno »v pogonu«. Ko naj bi sedel pri miru, se preseda in 

zvija. Ko naj bi počasi hodil v vrsti, poskakuje, se obrača, teka. Med poukom pogosto vstaja, 

zapušča svoj delovni prostor (gre pogledat k sošolcu, kaj dela, skoči k oknu). Vedno kaj vrti po 

rokah (zvezki imajo vsi zavihane robove, svinčniki in radirke so pogrizeni …). Pogosto prekomerno 

govori, oglaša se tudi, ko je to manj primerno (ko učiteljica razlaga ali sošolec pripoveduje). Zdi se, 

kot da naglas razmišlja, saj brez kontrole izjavi kakšno asociacijo na slišano ali postavi vprašanje. 

Včasih je njegovo razmišljanje povezano s trenutnim dogajanjem, drugič zopet ne (sredi podajanja 

navodil npr. pripomni: »Joj, ne vem, če sem muci dal brikete!«). Z govorjenjem ob neprimernem 

času moti učitelja in sošolce. V pogovoru ali pri spraševanju, Aleš pogosto ne počaka, da drugi 

dokončajo misel in skače drugim v besedo. Na učiteljičina vprašanja odgovori, še preden so 

izrečena do konca. Tudi v drugih primerih, ko je potrebno čakati na vrsto, je zelo nestrpen 

(komentira, se pritožuje: »Še meni, še meni!«, »Kdaj bom pa jaz dobil!?«), nemiren (vstaja, se 

obrača, poskakuje, se preriva). Včasih zaradi njegovega prehitevanja in neupoštevanja vrstnega 

reda, pride tudi v konflikt s sošolci. V takšnih primerih običajno ne uvidi svojega deleža krivde za 

nastalo situacijo (njegovi komentarji: »Nisem jaz. On je začel.«). Kljub svoji nemirnosti Aleš 

zadovoljivo sledi šolskemu delu. 

 

Prepoznavanje ključnega problema, izziva, ovire 

V drugem opisu funkcioniranja dečka so bile izpostavljene težave s hiperaktivnostjo, 

impulzivnostjo in samokontrolo ter vpliv teh primarnih težav na dečkovo socialno in učno  

funkcioniranje v razredu. Ker so bile težave opisane bolj eksplicitno in so tudi sicer lažje 

prepoznavne, jih je večji del (več kot polovica) učiteljev pravilno prepoznal v celoti, skoraj osem 

odstotkov pa vsaj delno. Tretjina učiteljev pa tudi tako nazorno predstavljenih težav ni opredelila 

(povsem) ustrezno oz. so bolj kot primarne težave izpostavili nekatere sekundarne ali posledične 

težave in bolj ali manj realne domneve o drugih možnih vzrokih. Nekaj posameznikov je zapisalo 

direktno: NE VEM.  
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Tabela 43: Frekvenčna (f) in odstotna (f%) porazdelitev pojavljanja +, o in – odgovorov (glede na 

referenčne enote) pri reševanju primera 2 

 Dimenzija vprašalnika z referenčnimi 
enotami 

f f% 

- O + SKUPAJ - O + SKUPAJ 

1. PREPOZNAVANJE KLJUČNEGA PROBLEMA, 
IZZIVA, OVIRE 

                

Hiperaktivnost in impulzivnost oz. pomanjkljiva 
samokontrola 51 13 86 150 34,00 8,67 57,33 100,0 

2. ŽELENA REŠITEV oz. CILJ                 

Ob medsebojnem sodelovanju šole, učiteljev ter drugih 
strokovnjakov doseči, da učenec bolj uvidi svoje 
vedenje, da razvija boljši samonadzor in s  
tem bolj nadzirano vedenje v razredu. 66 45 39 150 44,00 30,00 26,00 100,0 

3. PREDLOGI ZA DOSEGANJE ZAŽELENEGA 
CILJA                 

Ustrezno razumevanje narave dečkovih težav, pristen 
stik z otrokom, komunikacija 93 37 20 150 62,20 24,80 13,10 100,0 

Jasno  izražena in dosledno upoštevana pravila vedenja 
s posledicami 105 10 35 150 70,00 6,80 23,20 100,0 

Uporaba VKM 131 14 5 150 87,30 9,30 3,40 100,0 

Proaktivno uravnavanje vedenja 32 27 92 150 21,10 17,80 61,10 100,0 

Ob neprimernem vedenju mirno reagiranje 121 13 17 150 80,40 8,60 11,00 100,0 

Sedi blizu učitelja oz mirni kotiček - možnost umika 123 11 16 150 81,70 7,50 10,80 100,0 

Učenje strategij samoopazovanja, samonadzora, 
samouravnavanja vedenja 120 25 6 150 79,60 16,50 3,90 100,0 

Učenje socialnih veščin in reševanja problemov 133 10 7 150 88,90 6,50 4,70 100,0 

Uporaba pripomočkov za zadovoljevanje potrebe po 
proprioceptivnih dražljajih 143 1 6 150 95,00 0,80 4,20 100,0 

Medikacija po potrebi 149   1 150 99,00 0,00 1,00 100,0 

Usklajenost prizadevanj s šolo 132 6 13 150 87,60 3,80 8,60 100,0 

 

Dve tretjini učiteljev sta torej ustrezno prepoznali kot najverjetnejši primarni problem oz. težavo 

v opisanem primeru učenca Aleša, njegovo hiperaktivnost, impulzivnost oz. pomanjkljivo 

samokontrolo. Pri opredelitvi hiperaktivnosti so nekateri učitelji izrazili tudi domnevo, da je vzrok 

morda neustrezna prehrana, kar je pogosto prepričanje učiteljev (Bekle, 2002; Jerome idr., 

1994). Nekateri učitelji so nakazali tudi razumevanje povezanosti težav pomanjkljive 

samokontrole, nemirnosti in posledičnih težav s pozornostjo (Potreba po gibanju je prevelika, ne 

zmore je kontrolirati. Zaradi tega se pojavlja tudi nezbranost in težave s koncentracijo). 

Učitelji so kot ključne težave oz. probleme, podobno kot v prvem primeru, izpostavili še nekatere 

druge možne dejavnike, med katerimi so navajali bolj in manj verjetne, nekatere domneve tudi v 

tem primeru brez konkretnih osnov v napisanem.  

Učitelji so največ dodatnih težav oz. alternativnih izzivov navedli na nivoju učenca. Večina 

prepoznanih težav ali izzivov je verjetnih, če bi oz. so jih učitelji pojmovali kot dodatne, glede na 

primarne težave s hiperaktivnostjo in pomanjkljivo samokontrolo. Če pa so jih pojmovali kot 
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primarne oz. osnovne težave, pa so navedbe manj ustrezne oz. pomanjkljive. Učencu so tako 

pripisali (dodatne) težave s pozornostjo in koncentracijo, ki so verjetni spremljevalec osnovnih 

opisanih težav učenca. Nadalje težave z adaptivnim vedenjem oz. prilagajanjem pravilom in 

zahtevam, slabšo socialno in čustveno zrelost ter težave na čustvenem področju.  

Nekaj učiteljev je izpostavilo tudi možnost, da so vedenjski znaki nemirnosti in impulzivnosti 

morda pogojeni ali kombinirani z nadarjenostjo, da je torej pri učencu prisotna dvojna izjemnost. 

Učitelji so pogosto kot ključni problem navajali, da je vedenje učenca moteče tako za delo 

učencev kot učitelja, kar je zagotovo realni problem oz. odraz realnih izkušenj učiteljev s 

poučevanjem učencev z ADHD.  

Posledično so učitelji na nivoju razreda razmišljali, da je težava, da učenec med sošolci ni sprejet, 

saj sošolci ne vedo, kako se soočati z njegovim vedenjem. Ali nasprotno, da lahko začnejo 

nekateri tudi prevzemati vedenjske vzorce in odzive učenca z ADHD. 

Tudi na nivoju učitelja so učitelji navajali dve nasprotni možnosti. Da je problem, ker se učitelj 

preveč posveča učencu z ADHD ali nasprotno, da mu učitelj ne posveti dovolj pozornosti oz. mu 

posveča zgolj negativno pozornost. Ponovno pa so izpostavili tudi problem nezadostne 

usposobljenosti učitelja za soočanje s tovrstnimi težavami učencev. 

Učitelji so ključne težave pripisovali tudi družinskemu okolju, kar so zopet zgolj sklepanja brez 

realne osnove, saj v opisu učenčevega funkcioniranja odnos staršev do učenca oz. šolskega dela 

ni omenjen. Da so učitelji pretežno izražali domneve, izražajo tudi uporabljene besede v zapisih: 

verjetno, mogoče, najbrž, menim ipd. Možne probleme v družinskem okolju so učitelji pripisovali 

neprimerni vzgoji, razvajenosti, prevelikemu omejevanju ali prezrtosti ter splošni prisotnosti 

stresnih dejavnikov v družini. Aprioristična sklepanja povezana z družinskim okoljem lahko 

vplivajo na učiteljevo komunikacijo in posledično sodelovanje s starši, zato je pomembno, da 

učitelj ozavesti svoja prepričanja o starših učencev z ADHD ter neprimernost napačnega 

posploševanja z enega konkretnega primera na druge. 

Glede na opredeljene probleme, izzive in težave so učitelji pri drugem vprašanju zastavili 

naslednje želene rešitve in cilje. 

 

Želena rešitev oz. cilj 

Skladno z ustrezno prepoznanim ključnim problemom je nekaj več kot polovica učiteljev (manj 

kot jih je ustrezno opredelilo problem) vsaj delno ustrezno zastavila tudi želeni cilj, da ob 
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medsebojnem sodelovanju šole, učiteljev ter drugih strokovnjakov učenec bolj ozavesti svoje 

vedenje, razvija boljši samonadzor in s tem bolj  nadzirano vedenje v razredu. 

V zapisanih ciljih so učitelji izpostavljali tudi sledenje pouku, čeprav je v opisu učenčevega 

funkcioniranja ob zaključku zapisano, da učenec zadovoljivo sledi šolskemu delu.  

Tudi v drugem primeru so učitelji navajali nekatere druge želene rešitve oz. cilje, ki se 

neposredno navezujejo na prepoznane težave, ki smo jih navedli v kategoriji drugo.  

Na nivoju otroka so učitelji navajali cilje, da bi bil  učenec v razredu čim manj moteč; da bi razvil 

daljšo pozornost, zbranost; vzpostavil prijateljski odnos s sošolci, spoštljiv odnos do učiteljev in 

sošolcev ter zgradil boljšo samopodobo. 

Na nivoju razreda so učitelji izpostavili cilje, kot so sproščena razredna klima; nemoten potek 

pouka; lažje in bolje delo vseh. Kot pomemben primeren cilj izpostavljamo pomen ozaveščanja 

učencev o naravi težav ADHD: 

Tudi drugi učenci bi morali poznati Aleševo težavo in jo po svojih možnostih upoštevati. 

Številni predlagani cilji pa so se nanašali na delo učitelja oz. njegovo odgovornost za doseganje 

ciljev, ki so opredeljeni že na nivoju otroka, npr. Naučiti otroka spoštovati pravila, se po njih  

dosledno ravnati; Pomiriti otroka; Vključitev otroka v skupino. Poleg teh so navajali tudi cilje, ki 

so se nanašali na odnos z učencem ter uravnavanje razredne dinamike in usmerjanje vedenja. 

Razumevanje dejstva, da so vedenjski znaki hiperaktivnosti in impulzivnosti lahko posledica 

različnih dejavnikov in da je zato smotrno natančnejše diagnostično ocenjevanje, odraža 

naslednji cilj: Odkritje morebitne težave, ki je lahko vzrok za takšno vedenje učenca. 

Med manj primernimi cilji se nekateri navezujejo na že omenjeno prepričanje, da je dieta 

uspešen način za obvladovanje težav hiperaktivnosti in impulzivnosti, saj staršem svetujejo 

drugačno prehrano. Prehrana zagotovo lahko vpliva na izkazovanje oz. intenzivnost znakov 

nemirnosti (NCCMH, 2009), neprimerno pa bi bilo pri starših zbujati nerealna pričakovanja, da s 

spremembo prehrane lahko odpravimo znake ADHD. 

Kot manj primerne oz. nerealne izpostavljamo tudi cilje, ki jih učenec zaradi svojih osnovnih 

težav ne bi mogel doseči: npr. Med poukom sedi na miru. Učenec ima besedo samo takrat, ko mu jo dodeli 

učitelj. Pomembno je, da se učitelji zavedajo, da v primeru dejanske prisotnosti motenj 

hiperaktivnosti in impulzivnosti oz. ADHD znakov težav ne moremo povsem odpraviti, lahko pa 

jih s pravilnim razumevanjem in ravnanjem optimalno omilimo. 
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Predlogi za doseganje cilja 

Najpogosteje predlagani ukrepi podpore in pomoči so se enako kot v prvem primeru nanašali 

predvsem na delo učitelja oz. šolskih strokovnih delavcev. 

Najpogosteje so učitelji navajali različne načine proaktivnega uravnavanja vedenja, kar je zelo 

primeren pristop k obravnavi manj primernega, izstopajočega vedenja, saj poudarja preventivno 

delovanje za preprečevanje oz. omilitev pojavljanja manj primernega vedenja.  

Ob upoštevanju v celoti in delno ustreznih predlogov se drugi najpogosteje navedeni predlogi 

nanašajo na ustrezno razumevanje narave dečkovih težav, primeren odnos z otrokom in 

komunikacijo. Kot element vzpostavljanja primernega odnosa z otrokom so učitelji najpogosteje 

poudarjali pogoste individualne pogovore z otrokom. 

Skoraj tretjina učiteljev je kot učinkovito strategijo poudarila jasno izražena in dosledno 

upoštevana pravila vedenja s posledicami.  

Približno enak delež (petina) predlogov za doseganje želenih rešitev oz. ciljev se nanaša na način 

reagiranja ob otrokovem neprimernem vedenju oz. na fizične prilagoditve razreda. Kot ustrezen 

način reagiranja os poudarjali mirno, konstantno reagiranje in tudi ignoriranje manjših, 

neogrožujočih neprimernih oblik vedenja. V okviru fizičnih prilagoditev v razredu pa so izpostavili 

prilagoditve sedežnega reda in možnost umika v mirni kotiček.  

Uporabo primernih vedenjsko-kognitivnih tehnik in pristopov je izpostavila le dobra desetina 

učiteljev. Učitelji so večinoma navajali posamezne elemente, ki jih lahko prepoznamo kot del 

vedenjskih tehnik, pogojevanja in žetoniranja (npr. Učitelj beleži (pika, zvezdica) vsako 

neprimerno govorjenje, po koncu pouka analiza, pohvala. Za pozitivno vedenje mu dodelimo 

zeleni žeton, za negativno vedenje (nezaželeno) rdeč žeton.).  

V manjšem deležu so učitelji kot primerne oz. kot strategije, ki bi jih dejansko uporabili, 

predlagali strategije povezane z razvojem spretnosti in veščin učenca. Učenje strategij 

samoopazovanja, samonadzora in samouravnavanja vedenja je navedla petina učiteljev, učenje 

socialnih veščin in reševanja problemov dobra desetina ter uporabo pripomočkov za 

zadovoljevanje potrebe po proprioceptivnih dražljajih zgolj 7 učiteljev. 

Čeprav so učitelji tudi domačemu okolju pripisovali pomemben delež vzročnosti za pojavljanje 

učenčevih težav v vedenju, pa je pomembnost usklajenosti prizadevanj domačega in šolskega 

okolja navedla le dobra desetina učiteljev.  

Dokazano učinkovit način obravnave hiperaktivnosti in impulzivnosti predstavlja tudi 

medikamentozna terapija (NCCMH, 2009; Taylor idr, 2004), ki jo je kot možnost pomoči omenil le 

1 učitelj.  
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Med drugimi elementi, ki so jih učitelji navajali za realizacijo želenih ciljev, se največ primerov 

nanaša na delo učitelja, in sicer postopno učenje rutin, več individualizacije pouka, uvajanje 

različnih dodatnih dejavnikov za umirjanje, uporabo različnih specifičnih vaj (npr. Brain gym, vaje 

za sproščanje, joga ipd), prepoznavanje in spodbujanje močnih področij učenca, vzgoja skupine k 

določeni strpnosti do drugačnosti in medsebojni pomoči. Mnogi učitelji pa so tudi poudarjali, da 

bi pri načrtovanju dela potrebovali pomoč strokovnjakov oz. sodelovanje s šolsko svetovalno 

službo. 

Mnogi predlogi učiteljev izražajo njihovo prepričanje, da je moč spremeniti učenčevo vedenje s 

pogovorom, razlago, dopovedovanjem. Ob ustreznem poznavanju in razumevanju narave težav 

ADHD bi učitelji bolje razumeli, da največkrat ni osnovna težava, da učenci z ADHD ne bi poznali 

pravil, ustreznega načina vedenja in podobno, ampak je težava pri izkazovanju in uporabi tega v 

vsakodnevnih situacijah. Pogovor in razlaga sta vsekakor dobrodošla načina seznanjanja učencev 

z želenim (in za vzpostavljanje odnosa z učencem), vendar praviloma ne zadostna za 

ponotranjenje in izkazovanje želenega ravnanja v vsakodnevnem funkcioniranju učencev z 

ADHD. 

Prav tako je manj primeren način spreminjanja vedenja z nenehnim, pogostim opozarjanjem 

učenca na neprimerno vedenje, kar so učitelji navajali v velikem deležu. Nenehna usmerjenost 

učiteljeve pozornosti na neželeno vedenje predstavlja nehotno podkrepljevanje tega vedenja. 

Zato je mnogo bolj pomembno preusmeriti pozornost na želeno vedenje in pohvaliti, spodbuditi 

učence, ko uporabijo primerne načine odzivanja. 

Ob koncu bi izpostavili še en neprimeren način spreminjanja neprimernega vedenja učencev − z 

zrcaljenjem otrokovega vedenja ali direktnim nasprotovanjem njegovim željam (Če želi biti prvi, 

ga postaviti na zadnje mesto. Skočiti v besedo njemu, če tudi on to dela.).  

 

Ocena kompetentnosti za doseganje želene rešitve 

Tabela 44: Frekvenčna struktura in osnovna deskriptivna statistika učiteljevih ocen 

usposobljenosti za reševanje primera 2 

Ocena usposobljenosti 

za realizacijo želenih 

rešitev v primeru 2 

Ocene 
    

1 2 3 4 5 Skupaj 
M SD KA KS 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

6 4,3 34 23,3 83 57,1 22 15,3 0 0,0 145 100,00 2,83 0,73 -0,41 0,19 

Med ocenami usposobljenosti za realizacijo želene rešitve oz. rešitev pri učiteljih prevladujejo 

ocene 3, ki izražajo srednjo oceno kompetentnost. Druga najpogostejša ocena je ocena 2, ki 
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izraža manj ustrezno kompetentnost oz. suverenost za realizacijo. Prevladujejo torej nižje ocene 

kompetentnosti kot v prvem primeru. V vzorcu ni učiteljev, ki bi se ocenili kot povsem 

usposobljeni oz. suvereni za realizacijo načrtovanih rešitev. 

 

6.1.2.3  Primer 3 

V tretjem primeru smo učiteljem predstavili učenca Miha: 

Miha je star enajst let. Že od prvega razreda ga učitelji opisujejo kot dečka, ki ima težave s 

pozornostjo, je pozabljiv, nereden in neurejen, pogosto izgublja ali pozablja svoje stvari ter se ne 

drži dogovorov. Težave so letos še izrazitejše, ker se od učencev pričakuje več samostojnosti in 

imajo učenci več dolgoročnih projektnih nalog (npr. izdelati referat, plakat). Nad dečkovimi 

težavami se pritožujejo učitelji in starši. Deček pogosto ne ve, kaj je za domačo nalogo (ali si sploh 

ne zapiše, ali pa zapiše le pomanjkljiv podatek ali na napačno mesto). Nalog tako pogosto nima 

narejenih ali pa so narejene le delno in pomanjkljivo. Včasih, ko nalogo naredi (predvsem, ko mora 

kaj narediti na list), jo pospravi v napačen zvezek in potem je v šoli ne najde. Posebno vznemirja 

starše, ko dan ali minuto pred odhodom v šolo »ugotovi«, da bi moral nekaj narediti, prinesti, se 

naučiti ali pa jim tik pred zdajci oz. prepozno pokaže obvestilo za kakšen dogodek (npr. roditeljski 

sestanek). Tudi njegovi zapiski so zelo neurejeni. Mnogi zapisi so v napačnih zvezkih, nedokončani, 

polni napak. Dokler je bilo snovi manj, so starši z Miho doma prepisovali snov in ob tem seveda 

»zgubljali živce« oni in Miha. Zdaj si sposojajo zapiske od sošolcev in jih fotokopirajo.  Problem je 

tudi prinašanje pripomočkov in materialov v šolo ali stvari iz šole. Miha jih pogosto pozabi ali 

zgubi. Miha ob tem le skomigne z rameni in komentira: »Če pa nisem vedel.«, »Meni ni nihče 

povedal.«, »Res ne vem, kje ...«, »A, danes bi moral?!« …  

 

Prepoznavanje ključnega problema, izziva, ovire 

V tretjem, zadnjem primeru je bilo predstavljeno učenčevo funkcioniranje z izstopajočimi 

težavami pomanjkljive pozornosti in organizacijskimi težavami ter posledično manjšo 

samostojnostjo učenca in nerednostjo pri šolskem delu. 

Približno tretjina učiteljev je ustrezno, enak delež učiteljev pa vsaj delno ustrezno prepoznal 

pomanjkljivo pozornost z izraženimi organizacijskimi težavami kot ključni izziv oz. težavo v 

predstavljenem primeru. Tretjina pa je izpostavila kot ključni izziv tudi nesamostojnost učenca in 

njegovo nerednost pri šolskem delu. 

Manjši delež učiteljev je navajal tudi druge težave oz. probleme, npr. počasnost, pozabljivost oz. 

motnje spomina, nezrelost, nesodelovanje, »flegmatičnost«, nemotiviranost, neodgovornost 

učenca, prevelika podpora staršev (popuščanje, prevzemanje otrokove odgovornosti) ipd. Na 

osnovi opisanega funkcioniranja so učitelji navajali tudi nekatere specifične »diagnoze«, poleg 

ADHD še disleksijo in dispraksijo.  
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Tabela 45: Frekvenčna (f) in odstotna (f%) porazdelitev pojavljanja +, o in – odgovorov (glede na 

referenčne enote) pri reševanju primera 3 

Dimenzija vprašalnika z referenčnimi 
enotami 

f f% 

- O + SKUPAJ - O + SKUPAJ 

PREPOZNAVANJE KLJUČNEGA PROBLEMA, 
IZZIVA, OVIRE 

                

Pomanjkljiva pozornost z izraženimi org. težavami. 57 46 47 150 38, 00 30,70 31,30 100,0 

Nesamostojnost in nerednost pri šolskem delu 106 27 18 150 70,30 17,80 12,00 100,0 

ŽELENA REŠITEV                  

Bolj organiziran, sistem. pristop dečka pri šol.delu in 
vsakdanjih aktivn. ter posledično večja sam 47 54 49 150 31,10 36,00 32,90 100,0 

PREDLOGI ZA DOSEGANJE ZAŽELENEGA CILJA                 

Pred posredovanjem navodil, pomembnih podatkov, 
zadolžitev 143 6 1 150 95,20 3,90 1,00 100,0 

Pomoč pri učenju org. veščin 54 45 51 150 36,30 30,10 33,70 100,0 

Prilagoditve 90 22 38 150 60,10 14,80 25,10 100,0 

Učenec pomočnik 120 8 23 150 79,70 5,10 15,20 100,0 

Postopno večanje samostojnosti 136 8 7 150 90,30 5,30 4,40 100,0 

Večji nadzor, kontrola, pohvala ob uspehu 41 61 46 148 27,70 41,10 31,20 100,0 

Tesno sodelovanje učitelj – starši 87 17 46 150 58,00 11,60 30,40 100,0 

Učenje organizacijskih veščin (načrtovanje, izvajanje, 
vrednotenje 76 41 33 150 50,70 27,00 22,30 100,0 

Svetovanje staršem 115 24 12 150 76,30 15,70 7,90 100,0 

Pomoč doma 109 14 27 150 72,70 9,60 17,70 100,0 

 

Želena rešitev oz. cilj 

Skoraj 70 odstotkov učiteljev, polovica od teh vsaj delno in preostali povsem ustrezno, je kot 

želeno rešitev oz. cilj opredelila bolj organiziran, sistematičen pristop dečka pri šolskem delu in 

vsakdanjih aktivnostih ter posledično večja samostojnost. 

Med drugimi odgovori učiteljev bi izpostavili le dva zelo ustrezna, ki izkazujeta poznavanje 

sodobnih principov spodbujanja učne učinkovitosti, in sicer spodbujanje razvoja samoregulacije 

pri učencu ter spodbujanje notranje motivacije učenca. Zmožnost samoreguliranja je ena od 

pomembnih človekovih zmožnosti, ki posamezniku omogoča učinkovito prilagajanje 

funkcioniranja (npr. misli, vedenja, učenja) raznolikim zahtevam okolja. Samoregulativno učenje 

torej učencu omogoča občutek osebne kontrole nad učnim procesom, ki predstavlja pomemben 

vir notranje motivacije pri samostojnem učenju in posledično spodbuja učenje ter zaznavanje 

lastne učinkovitosti (Zimmerman, 1990). 
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Predlogi za doseganje cilja 

Pri podajanju predlogov so v tem primeru učitelji najpogosteje (v 40 odstotkih) med vsemi tremi 

primeri omenjali pomembnost tesnega sodelovanja s starši in svetovanja staršem glede 

domačega dela (23 odstotkov). Izpostavili pa so tudi nujnost starševske neposredne pomoči 

otroku pri pridobivanju organizacijskih veščin (27 odstotkov). Večja usmerjenost učiteljev v 

domače okolje je verjetno posledica tega, da je bila v opisu eksplicitno izpostavljena tudi nemoč 

staršev ob soočanju z organizacijskimi težavami dečka. 

Z vidika svoje vloge oz. delovanja v razredu je največji del učiteljev (slaba tretjina v celoti in 40 

odstotkov vsaj delno) omenil potrebo po večjem nadzoru, kontroli, usmerjanju učenca pri 

izvajanju dejavnosti ter pomembnosti pohval ob uspehu učenca.  

Skoraj dve tretjini učiteljev sta navajali eksplicitno ali vsaj delne elemente pomoči pri učenju 

organizacijskih veščin. Podani predlogi so večinoma na splošni ravni ali pa v obliki posameznih 

primernih elementov, le redko pa v tako celostni in sistematični obliki, da bi jih lahko pojmovali 

kot strategije. 

Slabih štirideset odstotkov učiteljev je v celoti ali delno ustrezno kot predlog pomoči navedlo 

različne prilagoditve učnega procesa, ki bi učencu olajšale sledenje pouku (npr. dati več časa, da 

najde potrebno, dati ključne izročke – zapiske, puščati pripomočke v šoli). Med te prilagoditve 

sodi tudi načrtno pridobivanje pozornosti učenca pred posredovanjem navodil, pomembnih 

podatkov in zadolžitev, kar je posebej omenilo le slabih pet odstotkov učiteljev. Skoraj desetina 

učiteljev pa je poudarila pomembnost načrtnega spodbujanja in postopnega navajanja na večjo 

organiziranost in samostojnost učenca, in sicer najpogosteje v povezavi z urejanjem zapiskov in 

beleženjem domače naloge.  

Petina učiteljev je navedla vzpostavitev medvrstniškega sistema pomoči, in sicer so največkrat 

izpostavili pomoč sošolca, ki bi učencu z ADHD pomagal pri urejanju zapiskov, označevanju 

domačih nalog ipd.  

Skladno s prepoznanim vzrokom in zastavljenim želenim ciljem je skoraj polovica učiteljev 

navedla, da je potrebno učenca učiti organizacijskih veščin (načrtovanje, izvajanja in 

vrednotenja).   

Poleg omenjenih ukrepov so učitelji pogosto navajali še primernost izvajanja vaj za boljšo 

pozornost oz. pozorno poslušanje. 

Kot že pri prejšnjih dveh primerih so tudi pri tem opozorili na pomembnost timskega dela za 

učinkovito obravnavo  in izrazili mnenje o nujnosti dodelitve dodatne strokovne pomoči učencu. 



Pulec Lah (2013). Dejavniki učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo. 

 

166 

 

Nekateri pa so odkrito izražali tudi svojo nemoč oz. nekompetentnost za reševanje 

predstavljenega primera: 

Težka situacija – skoraj nimam idej za rešitev. Ne vem, kaj bi naredila, če bi bil otrok moj. 

 

Ocena kompetentnosti za doseganje želene rešitve 

Tabela 46: Frekvenčna struktura in osnovna deskriptivna statistika učiteljevih ocen 

usposobljenosti za reševanje primera 3 

Ocena usposobljenosti 

za realizacijo želenih 

rešitev v primeru 3 

Ocene 
    

1 2 3 4 5 Skupaj 
M SD KA KS 

f f% f f% f f% f f% f f% f f% 

5 3,5 28 21,1 69 52,4 28 20,8 3 2,2 132 100,00 2,97 0,81 -0,10 0,22 

Med ocenami usposobljenosti za realizacijo želene rešitve oz. rešitev pri učiteljih prevladujejo 

ocene 3, ki izražajo srednjo oceno kompetentnost. Drugi najpogostejši oceni sta oceni 2 in 4. 

Ocena 2 izraža manj ustrezno kompetentnost oz. suverenost za realizacijo, ocena 4 pa nasprotno 

pretežno ustrezno kompetentnost. Prevladujejo torej nekoliko nižje ocene kompetentnosti kot v 

prvem primeru in nekoliko višje kot v drugem primeru. V vzorcu so 3 učitelji, ki so se ocenili kot 

povsem usposobljeni oz. suvereni za realizacijo načrtovanih rešitev. 

 

6.1.2.4  Primerjava reševanja problemov 1, 2 in 3 

Kakor smo predstavili v poglavju 5.6.2, smo po kvantitativnem ovrednotenju zbranih kvalitativnih 

podatkov na nivoju dimenzij izračunali povprečja deležev odgovorov enakovrednih referenčnim 

enotam in na nivoju dimenzij deleže normirali na lestvico od 1 do 5. V tabeli 47 predstavljamo 

osnovno deskriptivno statistiko posamezne dimenzije vseh predstavljenih primerov. 

Iz pregleda srednjih vrednosti posameznih dimenzij lahko ugotovimo, da učitelji bolje prepoznajo 

hiperaktivnost, impulzivnost in pomanjkljivo samokontrolo kot pomanjkljivo pozornost s 

spremljajočimi težavami razpoloženja in prevladujoče težave pozornosti s pomanjkljivimi 

organizacijskimi veščinami. Ugotovitve so skladne z ugotovitvami avtorice Žunko Vogric (2008), 

da učitelji hitreje prepoznajo učence z ADHD pri katerih je izražena hiperaktivnost ter 

ugotovitvami raziskave Magajne in sodelavk (2005), ki je pokazala, da šolski strokovni delavci v 

85 odstotkih odkrijejo učenca z ADHD zaradi nemirnega vedenja. Pri oblikovanju želenih ciljev oz. 

rešitev prepoznanih težav oz. izzivov v predstavljenih primerih so učitelji mnogo manj uspešni v 

primeru pomanjkljive pozornosti s spremljajočimi težavami razpoloženja (primer 1) kot v primeru 

hiperaktivnosti (primer 2) oz. težav pozornosti in organizacijskih težav (primer 3). Pri poznavanju 
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oz. opredelitvi celostne pedagoške obravnave, primernih strategij, ukrepov in prilagoditev pa so 

približno enako šibki v vseh predstavljenih primerih.  

Tabela 47: Osnovna deskriptivna statistika po posameznih dimenzijah (ključni problem, želena 

rešitev, predlogi za rešitev) primerov 1 , 2 in 3  

  N min max M SD KA KS 

Ključni problem 1 150 1,00 5,00 2,60 0,89 0,11 -0,35 

Ključni problem 2 150 1,00 5,00 3,86 1,54 -0,91 -0,71 

Ključni problem 3 150 1,00 5,00 2,55 1,01 0,37 -0,20 

Želena rešitev 1 150 1,00 5,00 2,20 0,74 0,68 0,03 

Želena rešitev 2 150 1,00 5,00 3,44 1,23 -0,17 -0,52 

Želena rešitev 3 150 1,00 5,00 3,44 1,30 -0,25 -0,69 

Predlogi za rešitev 1 150 1,00 5,00 2,34 0,68 0,43 0,00 

Predlogi za rešitev 2 150 1,00 4,71 2,25 0,75 0,55 1,05 

Predlogi za rešitev 3 150 1,00 5,00 2,61 0,92 0,10 -0,44 

 

Iz zgornjih podatkov lahko povzamemo, da so učitelji šibkeje opremljeni za delo z učenci s 

pomanjkljivo pozornostjo, še posebno če so nakazane pridružene težave na področju čustvenega 

funkcioniranja. 

To potrjujejo tudi rezultati izračunani za nivo celotnega primera skupaj (tabela 48), saj je 

razvidno, da so učitelji bolje reševali tako primer 2 kot primer 3 v primerjavi s primerom 1. Pri 

tem pa je zanimivo, da so dejanski rezultati reševanja primerov v nasprotju z učiteljevimi 

ocenami kompetentnosti za reševanje posameznih primerov, saj so se najbolj kompetentni  čutili 

za reševanje primera 1, nadalje primera 3 in najmanj za reševanje primera 2. Neusklajenost 

dejanskih dosežkov in ocen kompetentnosti učiteljev pri reševanju posameznih primerov je lahko 

posledica učiteljevega pomanjkljivega prepoznavanja težav in pomanjkljive ozaveščenosti o 

ustreznosti in primernosti ustreznih strategij ravnanja v primerih 1 in 3 ter njihovega splošnega 

doživljanja težavnosti in kompleksnosti opisanega funkcioniranja učencev.  

Z vidika posameznih elementov reševanja primerov (prepoznavanje problemov oz. izzivov, 

načrtovanje želene rešitve, predlogi rešitev) pa bi lahko povzeli, da so najšibkejši pri navajanju 

konkretnih predlogov za reševanje problemov oz. doseganje načrtovanih ciljev, medtem ko so pri 

identifikaciji problemov in načrtovanju rešitev in ciljev približno enako uspešni. Rezultati torej 

jasno kažejo potrebo po nadaljnjem usposabljanju o specifičnih strategijah pomoči in podpore 

oz. individualizaciji poučevalnega procesa ali širše učnega okolja za spodbujanje optimalne 

uspešnosti učencev z ADHD. 



Pulec Lah (2013). Dejavniki učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo. 

 

168 

 

Tabela 48: Osnovna deskriptivna statistika za celotni vprašalnik Reševanje primerov ADHD (sklop 

C), reševanje posameznih primerov (1, 2 in 3) ter dimenzije vseh primerov skupaj 

 
N min max M SD KA KS 

Reševanje primerov (sklop C) 150 1,03 4,17 2,81 0,65 -0,50 0,14 

Problem 1 150 1,10 3,98 2,38 0,58 -0,11 -0,21 

Problem 2 150 1,00 4,71 3,18 0,94 -0,77 -0,02 

Problem 3 150 1,00 4,81 2,87 0,86 -0,39 0,22 

Prepoznavanje problemov, izzivov 
(skupaj problem 1, 2, 3) 

150 1,00 4,78 3,00 0,87 -0,33 -0,48 

Načrtovanje želene rešitve, ciljev 
(skupaj problem 1, 2, 3) 

150 1,00 4,56 3,03 0,80 -0,36 -0,05 

Reševanje primerov -predlogi rešitev 
(skupaj problem 1, 2, 3) 

150 1,00 3,86 2,40 0,65 -0,09 -0,34 

 

Povezanost posameznih dimenzij vprašalnika s celoto in dimenzij med seboj  

Iz korelacijske tabele (Tabela 49) povezanosti rezultatov posameznih dimenzij vprašalnika s 

skupnim rezultatom vprašalnika Reševanje primerov (sklop C) lahko razberemo, da vse dimenzije 

visoko korelirajo s skupnim rezultatom (koeficienti korelacije r se gibljejo v obsegu od 0,73 do 

0,86), medtem ko so posamezne dimenzije vprašalnika med seboj zmerno do visoko povezane 

(koeficient r se nahaja v obsegu od 0,40 do 0,79). 

Tabela 49: Povezanost rezultatov dimenzij s skupnim rezultatom vprašalnika in medsebojna 

povezanost dimenzij vprašalnika RPADHD (sklop C) 

 

Reševanje 
primerov 
(sklop C) 

Problem 
1 

Problem 
2 

Problem 
3 

RP-pt RP-žr RP-pr 

Reševanje primerov (sklop C) 1,00 0,73 0,83 0,86 0,86 0,84 0,80 

Problem 1 0,73 1,00 0,40 0,54 0,59 0,56 0,69 

Problem 2 0,83 0,40 1,00 0,52 0,79 0,69 0,58 

Problem 3 0,86 0,54 0,52 1,00 0,67 0,78 0,71 

Prepoznavanje težav, izzivov 
(skupaj 1, 2, 3) RP-pt 

0,86 0,59 0,79 0,67 1,00 0,55 0,54 

Načrtovanje želene rešitve, ciljev 
(skupaj 1, 2, 3) RP-žr 

0,84 0,56 0,69 0,78 0,55 1,00 0,55 

Reševanje primerov -predlogi 
rešitev (skupaj 1, 2, 3) RP-pr 

0,80 0,69 0,58 0,71 0,54 0,55 1,00 

Korelacije pomembne na nivoju p < 0.01 
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6.1.3 Vprašalnik Prepričanja o učencih z ADHD in poučevanju učencev z ADHD (sklop D) 

 

Vprašalnik Prepričanja o učencih z ADHD in poučevanju učencev z ADHD – PADHD (sklop D) je 

četrti v nizu merskih inštrumentov, ki so jih reševali učitelji. Rezultati pridobljeni s pomočjo tega 

vprašalnika omogočajo vpogled v nekatera pojmovanja in prepričanja o učencih z ADHD in 

poučevanju, ki lahko bistveno vplivajo na učiteljevo ravnanje v praksi oz. odzivanja v učnem 

procesu, v katerem se sooča z učenci z ADHD.  

V nadaljevanju predstavljamo analizo rezultatov vprašalnika PADHD. 

Najprej predstavljamo rezultate odgovorov na posamezne trditve vprašalnika PADHD, v 

nadaljevanju pa podajamo še pregled rezultatov po posameznih dimenzijah vprašalnika ter 

povezanost dimenzij med seboj in s skupnim rezultatom vprašalnika Prepričanja o učencih z 

ADHD in poučevanju učencev z ADHD. 

Poznavanje prepričanj nam bo omogočalo boljše razumevanje učiteljevega dojemanja učencev z 

ADHD in izbranih elementov poučevalne prakse, ki so neposredno pomembni za poučevanje 

učencev z ADHD. Poznavanje teh prepričanj nam lahko nudi dodaten vir za razumevanje 

učiteljevih ravnanj pri delu z učenci z ADHD ter nakaže smernice za bolj ustrezno nadaljnje 

komuniciranje oz. delo z učitelji (npr. pojasnjevanje izbranih pomembnih elementov narave težav 

ADHD, učinkovitega poučevanja ipd.).   

  

6.1.3.1  Pregled odgovorov oz. rezultatov odgovorov  na posamezne trditve vprašalnika 

PADHD 

Trditve, ki so tvorile končno obliko vprašalnika PADHD, so večinoma oblikovane tako, da  izražajo 

manj spodbudna prepričanja o učencih z ADHD in izbranih elementih poučevalne prakse, ki so 

pomembna za poučevanja učencev z ADHD. Odgovori v vprašalniku so bili zastavljeni kot ocene 

od 1 – nikakor se ne strinjam do 5 – popolnoma se strinjam, torej v primeru ocene 1 praviloma 

pomenijo bolj spodbudna prepričanja in v primeru ocene 5 praviloma manj spodbudna oz. 

naklonjena prepričanja do učencev z ADHD.  

V tabeli 50 so trditve nanizane tako, kot narašča njihova srednja vrednost od najnižje (izraža 

večje nestrinjanje učiteljev z zapisanim) proti najvišji (odraz večjega strinjanja z zapisanim). 

Rezultat srednje vrednosti okoli 2,5 izraža, da učitelji nimajo izrazitega prepričanje za ali proti 

zapisani trditvi. 
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Največje strinjanje so v povprečju gledano učitelji izrazili s prepričanjem, da njihovo osnovno 

poslanstvo poleg akademske priprave učencev vključuje tudi vzgojno funkcijo. S trditvijo, ki je bila 

negativno oblikovana, se namreč ni strinjalo več kot 85 % učiteljev.  

Učitelji izkazujejo tudi visoko strinjanje s prepričanjem, da je ADHD legitimna diagnoza in učni 

problem. Diagnozo ADHD večinoma pojmujejo kot legitimno, saj se več kot tri četrtine učiteljev 

ne strinja, da bi »prikrivala« zgolj manj bistre, razvajanje in lene učence. Obstaja pa tudi manjši 

delež učiteljev (11 učiteljev), ki ima nasprotno mnenje, ki vsekakor ni ugodno za razumevanje 

prave narave težav.  Večina učiteljev se tudi zaveda osnovnih težav učencev z ADHD in ne menijo, 

da želijo s svojim vedenjem samo vzbuditi pozornost (približno 60 odstotkov). Praviloma (več kot 

60 odstotkov) tudi ne menijo, da učenci z ADHD izrabljajo težave s pozornostjo in nemirnostjo kot 

izgovor za nedelo in neprimerno vedenje in se zavedajo (več kot polovica učiteljev),  da zgolj več 

truda učencev z ADHD ne bi prispevalo k njihovi večji uspešnosti. Večina, skoraj tri četrtine 

učiteljev, ne doživlja prilagajanja poučevanja in nalog učencem z ADHD kot nepravično do ostalih 

otrok, kar nakazuje, da razumejo, da s prilagajanjem učnega procesa omogočijo učencem z 

ADHD, da kljub nekaterim posebnostim v njihovem funkcioniranju kar najbolj optimalno izrabijo 

in pokažejo svoje potenciale. 

Kljub visokemu deležu učiteljev, ki pravilno razumevajo naravo težav ADHD, pa obstaja tudi 

dobra tretjina učiteljev, ki se vsaj delno strinjajo s predzadnjimi tremi navedenimi trditvami, kar 

odraža njihovo manj ugodno prepričanje o resnični naravi težav ADHD.  Manj ustrezna 

prepričanja o legitimnosti ADHD diagnoze in resnični naravi težav vsekakor lahko vplivajo na 

manj primeren odnos do učencev z ADHD, pa tudi na manjšo naklonjeno za odločanje za 

ravnanja (tako v smislu iskanja nadaljnje pomoči, komunikacije s starši in nenazadnje pedagoških 

odločitev), ki bi učencem z ADHD omogočala bolj optimalno napredovanje. 

Ugotovitve o strinjanju učiteljev z legitimnostjo motnje ADHD in nestrinjanju s strditvijo, da 

ADHD diagnozo izrabljajo kot izgovor za »neubogljivost« se ujemajo z ugotovitvami drugih 

avtorjev (npr. Kos, 2004; Bekle, 2004; Liesveld, 2007), ki so dobili podobne rezultate v populaciji 

avstralskih oz. ameriških učiteljev. 

Naslednji sklop trditev, ki jih predstavljamo, so trditve, ki izražajo učiteljev odnos do uravnavanja 

razredne dinamike in ravnanja ob neprimernem vedenju učencev.   

Skoraj dve tretjini učiteljev meni, da aktivne, skupinske oblike dela ne poslabšujejo discipline v 

razredu. Zavedajo se, da z dovoljevanjem nasprotovanja učiteljevim izjavam v razredu na nek 

način spodbujajo izražanje lastnega mnenja in tudi kritično mišljenje učencev (če so seveda 

nasprotovanja konstruktivna in nežaljiva). Bolj nevtralno mnenje pa imajo o tem, ali je 

pomembneje, da se učenci naučijo upoštevati pravila kot sprejemati lastne odločitve (približno 45 
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% se jih s trditvijo bolj ne strinja, dobra tretjina se jih delno strinja in nekaj več kot 20 odstotkov 

se jih (popolnoma) strinja), kar nakazuje različno orientacijo učiteljev v vodenju razreda, a 

nekoliko večjo naklonjenost demokratičnemu vodenju.  

Delno se strinjajo, da so nekateri učenci zgolj mladi nasilneži in bi jih morali temu primerno 

obravnavati (skoraj enakomerni tretjinski deleži odgovorov, ki izražajo pretežno strinjanje, delno 

strinjanje oz. bolj nestrinjanje) ter da bi ob uporabi žaljivih izrazov kletvic, to morali obravnavati 

kot moralno žalitev (nekoliko manjši delež nestrinjanja in nekoliko večji delež (delnega) 

strinjanja). Pri naslednjih trditvah pa se delež strinjanja učiteljev s trditvijo močno povečuje. Tako 

se jih nekaj več kot 40 odstotkov strinja, da mi morali nespoštljivo vedenje učencev strogo 

kaznovati in skoraj polovica, da bi morali tako ravnati tudi ob uničenju šolskega materiala in 

lastnine. Preferiranje strogo kaznovalnega odnosa do nasilnih oblik vedenja je verjetno posledica 

vedno večjega pojavljanja nasilniških oblik vedenja tudi v naših šolah, kjer je pogosto izražena 

zahteva »ničelne« tolerance do takšnega vedenja. Sodobni pristopi k obravnavi manj primernih 

oblik vedenja sicer poudarjajo, da pristopi, ki temeljijo zgolj na kaznovanju, dolgoročno niso 

uspešni, ampak da je pomembno graditi tudi pozitivne vedenjske pristope, ki upoštevajo 

interaktivno pogojenost težav, spodbujanje želenih oblik vedenja s soudeleženostjo vseh ključnih 

(učenec, učitelje, starši in drugi pomembni) (Metljak, 2010; Pšunder, 2011; Rapuš Pavel, 2010; 

Teeter, 1998). Strogo kaznovalna in avtoritarna pozicija učitelja do učencev, ki izkazujejo 

neprimerne oblike vedenja, je lahko posebej problematična v odnosu do učenca z ADHD, 

katerega manj primerno vedenje je praviloma oz. primarno izraz pomanjkljive samokontrole, 

uvida v socialne situacije, posledice svojih dejanj in podobno (torej deficita specifičnih zmožnosti 

in veščin) in ne hotenega uporništva ali kršenja pravil. Ob upoštevanju dejstva, da imajo mnogi 

učitelji tudi težave z ločevanjem namerno uporniškega vedenja od nezmožnosti, so obravnavana 

prepričanja ob interakcijah z učenci z ADHD lahko še dodatno problematična. 

Zmerno visok delež strinjanja je tudi s trditvama, ki sta se nanašali na starše učencev z ADHD. 

Skoraj devetdeset odstotkov učiteljev se delno ali povsem strinja, da starši pogosto nerealno 

ocenjujejo zmožnosti svojega otroka in le nekaj manj, da starši pogosto preveč pričakujejo od šole 

(nerealne prilagoditve in toleriranja). Ker je sodelovanje šole in staršev zelo pomembno za 

uspešno obravnavno otrok z ADHD (DuPaul in Stoner, 2003; Pfiffner in Barkley, 1999), bi bilo 

nujno bolj poglobljeno raziskati ozadje teh prepričanj, ki lahko do določene mere tudi ovirajo 

vzpostavljanje učinkovitega soustvarjalnega odnosa med šolo oz. šolskimi strokovnimi delavci in 

domom oz. starši. 

V povprečju se učitelji najbolj strinjajo s trditvijo, da učenci z ADHD s svojim motečim vedenjem 

pogosto onemogočajo uspešno realizacijo pouka (več kot 80 odstotkov se jih (delno) strinja). 
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Nekaj več kot 60 odstotkov se jih tudi vsaj delno strinja, da so učenci z ADHD vzrok za večino 

težav v razredu. Kljub temu pa se skoraj polovica učiteljev ne strinja, da bi morali biti učenci z 

izrazitejšo obliko ADHD združeni v specialnih razredih.  

Rezultati se v veliki meri ujemajo z ugotovitvami avtoric Kos (2004) in Bekle (2004) ter drugih 

(npr. Pfiffner in Barkley, 1998), ki so ugotovili, da se učitelji strinjajo, da imajo učenci z ADHD 

negativen vpliv na razred, saj je njihovo vedenje moteče tako za učitelja, kot za ostale učence v 

razredu. Podobno je ugotavljal že Atkinson s sodelavci (1997), da učenci z ADHD v razredu od 

učitelja zahtevajo dodatni čas poučevanja in dodatne napore.  

Tabela 50: Osnovna deskriptivna statistika za posamezne trditve vprašalnika PADHD 

Dim  Trditve N min max M SD KA KS 

dimD1 D34 Učiteljevo delo ni vzgajanje 
učencev, ampak njihova akademska 
priprava. 

157 1 5 1,52 0,85 1,56 1,47 

dimD1 D17 Za diagnozo ADHD se pogosto 
»skrivajo« manj bistri, razvajeni  … 

157 1 5 1,84 0,99 1,07 0,59 

dimD5 D22 Menim, da prilagajanje 
poučevanja in nalog učencem z 
ADHD ni pravično … 

156 1 5 1,95 1,11 0,96 -0,16 

dimD1 D36 Aktivne, skupinske oblike dela 
vplivajo na poslabšanje discipline v 
… 

157 1 5 2,10 1,12 0,75 -0,23 

dimD5 D1 Učenci z ADHD želijo s svojim 
vedenjem samo vzbuditi pozornost. 

156 1 5 2,14 0,97 0,34 -0,59 

dimD5 D9 Učenci z ADHD izrabljajo težave s 
pozornostjo in nemirnostjo kot 
izgovor … 

155 1 5 2,15 0,90 0,33 -0,36 

dimD1 D38 Učencem ne bi smelo biti 
dovoljeno nasprotovati učiteljevim 
izjavam v razredu. 

157 1 5 2,23 1,13 0,55 -0,53 

dimD5 D21 Otroci z ADHD bi lahko bili bolj 
uspešni, če bi se le bolj potrudili. 

157 1 5 2,29 0,90 0,21 -0,46 

dimD3 D26 Učenci z izrazitejšo obliko ADHD 
bi morali biti združeni v specialnih 
razredih. 

157 1 5 2,49 1,25 0,30 -1,02 

dimD1 D32 Za učence je pomembneje, da 
se naučijo upoštevati pravila, kot … 

156 1 5 2,64 1,18 0,30 -0,63 

dimD3 D5 Učenci z ADHD so pogosto vzrok 
za večino težav v razredu. 

157 1 5 2,73 0,95 -0,13 -0,26 

dimD2 D42 Nekateri učenci so zgolj mladi 
nasilneži in bi jih morali temu 
primerno …  

157 1 5 3,08 1,11 -0,02 -0,62 

dimD2 D39 Če učenec v šoli uporablja 
žaljive izraze in kletvice, bi to morali 
obravnavati … 

157 1 5 3,08 1,22 -0,13 -0,74 

dimD2 D40 Nespoštljivo obnašanje do 
učitelja bi morali strogo kaznovati. 

157 1 5 3,30 1,11 -0,12 -0,62 

dimD4 D6 Starši učencev z ADHD pogosto 
nerealno ocenjujejo otrokove 
zmožnosti … 

157 1 5 3,34 0,79 -0,13 0,06 
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Dim  Trditve N min max M SD KA KS 

dimD2 D41 Učenec, ki uniči šolski material 
ali lastnino, bi moral biti strogo 
kaznovan. 

157 1 5 3,38 1,14 -0,28 -0,62 

dimD4 D10 Starši učencev z ADHD od šole 
pogosto preveč pričakujejo 
(nerealne … 

157 1 5 3,39 0,92 -0,25 -0,10 

dimD3 D13 Učenci z ADHD s svojim 
motečim vedenjem pogosto 
onemogočajo … 

155 1 5 3,43 0,97 -0,06 -0,43 

 

Vpliv učencev z ADHD na delo v razredu, ki s svojim vedenjem pogosto obremenjujejo tako 

učitelja kot sošolce, se izraža tudi v učiteljevih ocenah stresnosti dela s temi učenci.  

Tabela 51: Osnovna deskriptivna statistika za odgovore na trditve, ki so tvorile dimenzijo Stres pri 

delu z učenci z ADHD. 

 Trditve N min max M SD KA AS 

D30  Zelo me obremenjuje povečevanje 
števila »zahtevnih« učencev v razredih … 

157 1 5 3,50 1,06 -0,05 -0,80 

D11  Poučevanje učencev z ADHD me zelo 
obremenjuje in izčrpava. 

154 1 5 3,30 0,98 0,03 -0,43 

D28  Kadar ne morem česa uspešno 
naučiti učenca z ADHD ali preusmeriti …  

154 1 5 3,28 1,03 0,19 -0,31 

D29  Reakcije učencev z ADHD me 
pogosto zelo razburijo in razjezijo. 

155 1 5 2,64 0,94 0,56 0,23 

D18  Stiki s starši učencev z ADHD me zelo 
obremenjujejo. 

157 1 5 2,46 1,12 0,33 -0,69 

dimS  Stresni dejavniki   157 1,00 5,00 3,03 0,69 0,35 0,23 

 

Učitelje najbolj obremenjuje povečevanje števila zahtevnih učencev v razredih, vključno z učenci z 

ADHD (več kot 90 % se (delno) strinja). Tudi poučevanje učencev z ADHD jih v veliki meri 

obremenjuje in izčrpava (približno 80 % se (delno) strinja). V približno enakem deležu učitelji 

občutijo tudi nemoč in krivdo, kadar ne morejo česa uspešno naučiti učenca z ADHD ali 

preusmeriti njegovega motečega vedenja. Občutki obremenjenosti, izčrpanosti, nemoči in krivde 

so pri učiteljih prevladujoči in bolj pogosti kot razburjenje in jeza ob reakcijah učencev z ADHD, ki 

je ravno tako, po njihovem poročanju, vsaj delno prisotna pri polovici učiteljev. Približno enak 

delež učiteljev kot stresni dejavnik doživljajo tudi stike s starši učencev z ADHD, kar je lahko 

povezano z njihovim mnenjem, da starši preveč pričakujejo od šole. Da prisotnost učencev z 

ADHD poveča doživljanja stresa pri učiteljih so potrdile tudi ugotovitve drugih avtorjev (Doak, 

2003; Greene idr., 2002). 
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6.1.3.2   Rezultati glede na dimenzije vprašalnika PADHD 

Ker je bilo vrednotenje rezultatov v vseh ostalih vprašalnikih zastavljeno tako, da so višje ocene 

pomenile tudi bolj ustrezen oz. zaželjen rezultat, smo za predstavitev rezultatov po dimenzijah 

ocenjevalno lestvico v tem vprašalniku rekodirali, kar pomeni, da tudi za ta vprašalnik višje ocene 

pomenijo bolj spodbudna prepričanja in nižje ocene manj spodbudna prepričanja. 

Srednje vrednosti rezultatov po dimenzijah potrjujejo ugotovitve, ki smo jih predstavili že pri 

predstavitvi rezultatov po posameznih trditvah vprašalnika PADHD. 

Rezultat s področja uravnavanja razredne dinamike odraža bolj demokratično kot avtoritarno 

naravnanost pri vzgojnem delovanju učiteljev. Hkrati pa kažejo nizko toleranco do neprimernih 

oblik vedenja in izražajo prepričanje, da bi jih bilo potrebno strogo kaznovati. Iz tega elementa, ki 

je ravno tako del ideologije nadzora učencev, odseva bolj avtoritarna naravnanost.  

Učitelji večinoma prepoznavajo legitimnost ADHD motnje in iz tega izhajajočih težav pri učenju. 

Menijo oz. zaznavajo, da prisotnost učenca z ADHD v veliki meri vpliva na delo v razredu, kar 

potrjujejo tudi izsledki številnih že omenjenih raziskav.  

Najbolj pa se učitelji strinjajo v prepričanju, da starši učencev z ADHD niso realni v zahtevah in 

pričakovanjih. 

Delo z »zahtevnimi učenci«, tudi z učenci z ADHD, velik delež učiteljev doživlja kot stresno. 

Tabela 52: Osnovna deskriptivna statistika rezultatov za posamezne dimenzije vprašalnika in 

celoten vprašalnik PADH ter dimenzijo Stres . 

 
N min max M SD KA AS 

D skupaj  PADHD (sklop D) 157 1,71 4,47 3,36 0,51 -0,52 0,05 

dimD1  Uravnavanje razredne dinamike 157 2,00 5,00 3,94 0,68 -0,56 -0,14 

dimD5  Učenci z ADHD in poučevanje 
učencev z ADHD 

157 2,00 5,00 3,87 0,70 -0,41 -0,34 

dimD3  Vpliv učencev z ADHD na delo v 
razredu 

157 1,00 5,00 3,12 0,80 0,01 -0,60 

dimD2  Ravnanje ob neprimernem 
vedenju učencev 

157 1,00 5,00 2,79 0,89 -0,01 -0,58 

dimD4  Starši učencev z ADHD 157 1,00 5,00 2,64 0,74 0,22 0,11 

 

Povezanost posameznih dimenzij vprašalnika s celoto in dimenzij med seboj 

Iz tabele 53 lahko ugotovimo, da posamezne dimenzije vprašalnika zmerno do visoko korelirajo s 

skupnim rezultatom vprašalnika PADHD (koeficient korelacije r se gibljejo v obsegu od 0, 39 do 

0,82). Dimenzije pa ne izkazujejo vsestranske medsebojne povezanosti. Dimenzija 1 se 
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pomembno povezuje z vsemi ostalimi (koeficienti korelacije r so v obsegu od 0,30 do 0,50), 

dimenzija 2 le z dimenzijo 5, dimenzija 3 pa z dimenzijama 4 in 5. Vse povezave so značilne na 

nivoju p < 0.001, le povezava med dimenzijama 3 in 4 je pomembna na nivoju p < 0.05. Povezave 

dimenzije 2 z dimenzijama 3 in 4 niso statistično značilne. 

Dimenzija stres, ki smo jo obravnavali kot samostojni del vprašalnika PADHD, kaže šibko 

negativno korelacijo s celotnim rezultatom vprašalnika PADHD, ter dimenzijo 1. Najvišjo, zmerno 

negativno povezanost izkazuje z dimenzijo 3. Povezanost z dimenzijami 2, 4 in 5 pa ni statistično 

pomembna. Rezultati kažejo, da je dimenzija stres dejansko relativno neodvisen koncept, ki se 

glede na sklope zajete v vprašalniku PADHD povezuje le s sklopom Prepričanja o ADHD kot celoto 

ter z dimenzijama Uravnavanje razredne dinamike in Vpliv učencev z ADHD na delo v razredu. 

Povezave nakazujejo, da je doživljanje stresa pri učiteljih nižje v primeru bolj spodbudnih 

(demokratično usmerjenih) prepričanj o uravnavanju razredne dinamike in vplivu učencev z 

ADHD na delo v razredu (da učitelji učencev z ADHD ne doživljajo kot izjemno oviro za delo v 

razredu). 

Tabela 53: Povezanost rezultatov dimenzij s skupnim rezultatom vprašalnika in medsebojna 

povezanost dimenzij vprašalnika PADHD 

 
PADHD  dim D1   dim D2   dimD3   dim D4   dim D5   dim D S  

D skupaj 

PADHD  1,00 0,82 0,67 0,53 0,39 0,68 -0,29 

dimD1   0,82** 1,00 0,30 0,36 0,24 0,50 -0,20 

dimD2   0,67** 0,30** 1,00 0,15 0,09 0,28 -0,13 

dimD3   0,53** 0,36** 0,15 1,00 0,20 0,30 -0,47 

dimD4   0,39** 0,24** 0,09 0,20* 1,00 0,11 -0,12 

dimD5   0,68** 0,50** 0,28** 0,30** 0,11 1,00 --0,14 

dim Stres  -0,29** -0,20* -0,13 -0,47** -0,12 ----0,14 1,00 

** Korelacija pomembna na nivoju p < 0.01 
* Korelacija pomembna na nivoju p < 0.05 
Poševen tisk – korelacija ni statistično pomembna  

 

  

 

6.1.4  Učinkoviti elementi poučevanja učencev z ADHD (sklop E) 

 

Vprašalnik Učinkoviti elementi poučevanja učencev z ADHD je peti v nizu celotne baterije 

merskih pripomočkov. Kot smo že predstavili v poglavju o merskih pripomočkih (poglavje 5.3.5), 

je sestavljen iz dveh delov. V prvem delu (E ena) so učitelji v obliki prostih odgovorov podajali 

svoje vedenje o priporočljivih strategijah dela in prilagoditvah poučevanja učencev z ADHD pri 
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dvanajstih izpostavljenih elementih poučevanja. V drugem delu vprašalnika (E dva) pa so podali 

svoje ocene o časovnih in materialnih pogojih za izvajanje opredeljenih strategij in prilagoditev. 

V nadaljevanju najprej podajamo rezultate za prvi in nato še drugi del vprašalnika. 

 

Učinkoviti elementi poučevanja učencev z ADHD (E ena) 

V prvem delu vprašalnika smo izpostavili 12 elementov vzgojno-izobraževalnega procesa, ki 

lahko pomembno vplivajo na uspešnost učenca z ADHD, in sicer: 1) fizična ureditev razreda, 2) 

organizacija dela v razredu oz. pri pouku, 3) interakcija z otrokom oz. komunikacija in odnos, 4) 

spodbujanje oz. preverjanje pozornosti in sodelovanja pri pouku, 5) podajanje navodil, 6) 

prilagajanje poučevanja, materialov in pripomočkov, 7) predstavitev in razporeditev nalog ter 

potek aktivnosti, 8) prilagajanje preverjanja in ocenjevanja znanja, 9) urjenje strategij učenja, 

organizacijskih veščin in reševanja problemov, 10) uravnavanje in usmerjanje vedenja, 11) 

nudenje pomoči v razredu in 12) sodelovanje s starši.  

 

Rezultate podajamo za vsak posamezni element  VIZ procesa po vrsti, kot smo jih našteli zgoraj. 

Pri vsakem elementu bomo analizirali, katere prilagoditve izbranega specifičnega elementa so po 

mnenju učiteljev najbolj potrebne in primerne za poučevanje učencev z ADHD oz. katere po 

njihovem mnenju učencu z ADHD najbolj olajšujejo delovanje v razredu. Primere, ki so jih podali 

učitelji, bomo primerjali z referenčnimi enotami, ki predstavljajo empirično dokazane učinkovite 

strategije in prilagoditve, tako imenovano »dobro prakso« pri vsakem izpostavljenem elementu 

vzgojno-izobraževalnega procesa. Referenčne enote so navedene v tabelah pri predstavitvi 

rezultatov vsakega elementa v prvem stolpcu. Če so učiteljevi primeri enakovredni s priporočeno 

prakso poučevanja (referenčnimi enotami), kar pomeni, da učitelj navaja večino elementov in 

seveda ustrezne elemente, potem smo to označili s »+« oz. kot ustrezno prisoten element. Če je 

učitelj navajal le posamezne elemente prilagoditev ali nepopolne elemente, smo to označili kot 

»o« oz. delno prisoten element. Če pa učitelj ni navedel nobenih ustreznih elementov ali je 

morda navajal celo neustrezne prilagoditve, pa smo to označili z »–« oz. neprisoten element. Ob 

vseh oznakah smo v primeru zanimivosti ali posebnosti dodali še znak »!«. 
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Pri vsakem od dvanajstih elementov VIZ prakse najprej navajamo deleže odgovorov +, o in – ob 

vsaki referenčni enoti. V nadaljevanju predstavljamo odgovore glede na delež ustreznih 

odgovorov, in sicer od tistih, kjer je večji delež učiteljev navedel odgovor vsaj delno enakovreden 

referenčni enoti proti tistim, ki jih je navedel manjši delež učiteljev. 

 

6.1.4.1  Fizična ureditev razreda 

Tabela 54: Frekvenčna (f) in odstotna (f%) porazdelitev pojavljanja +, o in – odgovorov (glede na 

referenčne enote) pri elementu »fizična ureditev razreda« 

1. FIZIČNA UREDITEV RAZREDA 
f (N= 152) f% 

- o + - o + 
b. takšna razporeditev miz in stolov, da sedi učenec z 
ADHD v bližini učitelja, poleg dobrih, pozitivnih modelov 
(»učnih kolegov«), odmaknjen od potencialnih motečih 
dražljajev (npr. od oken, vrat);  23 91 38 15,1 59,9 25,0 

a. pregledno, dosledno urejena učilnica (pohištvo, 
pomagala, materiali, izdelki);  104 19 29 68,4 12,5 19,1 

c. povečan razmik med mizami,. dovolj velik delovni 
prostor;  105 26 21 69,1 17,1 13,8 

d. »tihi, mirni« kotiček v razredu (miren prostor za npr. 
pisanj preizkusov, umik od skupine, sproščanje)… 127 6 19 83,6 3,9 12,5 

e.  DRUGO 142 10 0 93,4 6,6 0,0 

FIZIČNA UREDITEV RAZREDA  65,4 20,0 14,1 

 

Učitelji so najpogosteje navajali prilagoditve v sedežnem redu oz. v razporeditvi miz in stolov 

(npr. sedi blizu učitelja, stran od vrat in oken, sam na sredini za enojno mizico, blizu učenca, ki mu 

pomaga pri šolskem delu ipd.). Posamezni učitelji so poudarili, da je sedežni red odvisen od vrste 

dela.  

Obstajajo priporočila o fizični poziciji učenca z ADHD v prostoru, vendar je za posameznega 

učenca najboljšo možnost vedno potrebno domisliti individualno, glede na otrokove potrebe in 

kontekstualne dejavnike. Posebno pa je potrebno biti pozoren, da učenca ne izpostavljamo v 

negativnem smislu pred ostalimi sošolci. Iz besed, s katerimi so nekateri učitelji zapisali potrebne 

prilagoditve, je lahko vsaj delno zaznati, da imajo občutek, da je potrebno učence z ADHD 

»nadzorovati, kontrolirati», kar je seveda delno res, vendar pretežno v smislu »usmerjanja, 

spodbujanja, podpiranja«. 

Med predlogi učiteljev se je kar nekajkrat pojavil tudi predlog, da je za učenca z ADHD 

priporočljiva krožna sedežna ureditev, kar praviloma ne drži. Izpostaviti pa velja še predlog enega 

izmed učiteljev, da naj se učenec sam odloči, kje bo sedel. Možnost izbire vsekakor lahko 

povečuje motivacijo učencev in občutek nadzora nad situacijo, vendar je v tem primeru za 
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učenca z ADHD to manj primerno, saj praviloma težje presodijo primernost izbire z vidika učne 

učinkovitosti. Razen seveda v primerih, ko so učenci že zelo ozaveščeni o naravi svojih težav in 

prednostih ter lahko tudi odgovorno soodločajo o učnih preferencah.  

Tretjina učiteljev se tudi zaveda pomena in pozna indikatorje za pregledno, dosledno urejeno 

učilnico, saj so npr. navajali, da imajo točno določena mesta za določene pripomočke in materiale 

(v predalih, na policah), da so na stenah ustrezna pomagala (plakati, ki se nanašajo na učno 

snov), da ne sme biti preveč izdelkov in pomagal na stenah in v bližini učenca, ker bi to lahko 

odvračalo njegovo pozornost.  

Fizična ureditev bi morala biti enaka za vse učence (brez razlik): svetlo, dovolj prostora. 

V primeru da zgoraj omenjena enakost za vse (brez razlik) pomeni, da se učitelj zaveda pomena 

spodbudnega fizičnega okolja za vse učence, je zavedanje ustrezno. Če pa je želel učitelj z 

zgornjim zapisom poudariti, da učenci z ADHD (nekateri) na tem področju ne potrebujejo 

prilagoditev, pa je to prepričanje neugodno za zagotavljanje ustreznega fizičnega okolja za te 

učence.  

Pregledno, strukturirano okolje (tudi fizično) je zelo pomembno za učenca z ADHD, ki sam po 

sebi ni strukturiran, saj mu omogoča zunanji okvir, red in strukturo, s tem pa posledično 

predvidljivost in rutino, ki učencu postopoma omogoča usvajanje tudi večje osebne 

organiziranosti. Spremembe, ki so prepogoste in nenačrtne, lahko ovirajo učenčevo pozornost, 

občasno, načrtno vpeljevanje sprememb pa lahko pripomore k vzbujanju pozornosti. 

Skoraj enak delež učiteljev pozna pomen dovolj velikega delovnega prostora za učenca z ADHD 

oz. pomen povečanega razmika med šolskimi mizami, saj to olajša delo učencu z ADHD in 

njegovim sošolcem. Zato so navajali: da naj bo med mizami dovolj prehoda, naj ima učenec z 

ADHD enojno mizico, če so mize razporejene v vrstah, naj sedi na koncu. 

Le manjši delež učiteljev (približno 15 odstotkov) pa se zaveda pomena in navaja »tihi«, mirni 

kotiček v razredu, prostor, kamor se učenec lahko umakne, ko potrebuje mir za samostojno delo, 

za pisanje preizkusov, za umirjanje ali npr. umik od skupine. Iz zapisov učiteljev je razvidno, da 

»tihi« kotiček pojmujejo bolj kot prostor za umiranje in sproščanje in ne toliko kot prostor, ki bi 

učencu omogočal bolj umirjeno samostojno delo. 

Pri vsakem elementu smo poleg referenčnih enot, s katerimi smo primerjali odgovore učiteljev, 

oblikovali tudi kategorijo »DRUGO«, kamor smo beležili druge, za ta poučevalni element 

relevantne ideje. Tudi pri fizičnem okolju so učitelji izpostavili nekaj dodatnih idej, relevantnih za 

učinkovito poučevalno prakso učencev z ADHD, med drugim npr. da je pomembno, da fizična 

ureditev omogoča očesni kontakt, da je v razredu veliko mehkih predmetov, tudi žoga za sedenje, 

žival v razredu (hrček, ribice), tople, svetle barve v razredu ter glasba, kadar je mogoče. 
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Zanimiva je tudi opomba učitelja, ki pa je žal ni podrobneje razdelal, da so prilagoditve fizičnega 

okolja »odvisne od tipa ADHD«. Če je imel učitelj v mislih hipo- ali hipersenzibilnost učenca na 

različne dražljaje, potem je opomba smiselna z vidika vrste in količine dražljajev, ki učencu 

omogočajo bolj optimalno osredotočenost. Če pa je imel v mislih razliko v smislu prevladujočih 

težav s pozornostjo brez hiperaktivnosti oz. prevladujoče težave hiperaktivnosti in impulzivnosti, 

potem ne obstajajo pomembne razlike v priporočilih glede oblikovanja spodbudnega fizičnega 

okolja. 

 

Slika 12: Odstotna struktura pojavljanja posameznih predlogov za fizično ureditev razreda 

 

6.1.4.2  Organizacija dela v razredu oz. organizacija pouka 

Tabela 55: Frekvenčna (f) in odstotna (f%) porazdelitev pojavljanja +, o in – odgovorov (glede na 

referenčne enote) pri elementu »organizacija dela v razredu« 

2. ORGANIZACIJA DELA V RAZREDU OZ. POUKA 
f (N= 152) f% 

- o + - o + 

a. vzpostavljanje pravil in preglednega sistema posledic 
ob kršenju pravil;  54 34 64 35,5 22,4 42,1 

c. vzpostavljanje rutin in napovedovanje sprememb v 
rutini 117 13 22 77,0 8,6 14,5 

d. DRUGO 88 48 16 57,9 31,6 10,5 

b. seznanjanje z dnevnim potekom aktivnosti 
(sooblikovanje urnika z učenci, zapis ali grafična 
ponazoritev urnika), predstavitev poteka ure, 
napovedovanje ciljev;  119 18 15 78,3 11,8 9,9 

ORGANIZACIJA DELA V RAZREDU OZ. POUKA       62,1 18,6 19,3 
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Najbolj pogost odgovor učiteljev na vprašanje, kako v razredu zagotavljati organizacijo, se nanaša 

na postavitev razrednih pravil in njihovega doslednega upoštevanja.  

Manj pogosto so učitelji poudarjali tudi pomembnost, da se pravila oblikujejo skupaj z učenci ter 

da se določijo tudi posledice, če se pravil ne držimo in da je potrebno biti dosleden tudi pri 

dogovorjenih ukrepih ob upoštevanju oz. neupoštevanju pravil (pohvale in kazni). 

Pri določanju pravil je potrebno upoštevati učenca s težavami in prilagoditi pravila tako, da jih bo lahko 

upošteval. 

Pravila morajo biti enaka za vse in se jih morajo vsi držati. 

Zgornji dve izjavi smo izpostavili, saj nakazujeta različna razmišljanja o pravičnosti in enakosti. 

Prva izjava učiteljice je pomembna, saj nakazuje bistvo razumevanja pravičnosti s prilagoditvami 

primernimi učenčevim težavam in zmožnostim. Druga izjava pa nakazuje podobno razmišljanje o 

»enakosti – pravičnost za vse«, ko smo ga izpostavili že pri fizični ureditvi. 

Iz zapisov nekaterih učiteljev lahko povzamemo, da avtorji razumejo, da se je potrebno pravila 

oz. upoštevanje pravil tudi učiti in jih utrjevati (npr. pravila naj bodo obešena na vidnem mestu, 

dodajamo postopoma, ko so zapisana že utečena). To je toliko bolj pomembno, kolikor mlajši so 

učenci in še posebno pomembno za učence z ADHD, ki težje ponotranjijo pravila in jih zaradi 

impulzivnosti tudi težje upoštevajo. Zaradi enakega razloga je tudi pomembno, da je pravil manj 

oz. le bistvena, ki so pomembna za delo v razredu. 

V mnogo manjšem deležu (14,5 % v celoti prisotno in 8,6 % delno prisotno) so učitelji kot 

pomemben element navajali vzpostavljanje rutin pri delu v razredu in napovedovanje sprememb 

v rutinah. Navedbe učiteljev so bile večinoma bolj splošne, redke tudi z navedenimi specifičnimi 

rutinami, kot npr. pozdrav pred pričetkom (za umiritev) in znak za začetek dela. Nekateri učitelji 

so v zapisanem tudi pojasnili pomembnost vzpostavljanja rutin (npr. zagotavljajo občutek 

varnosti, omogočajo predvidevanje).  

Predvsem je pomembno, da postanejo rutinske stvari, potek, opravila, ki se od učenca zahtevajo 

vsak dan ali ob vedno enakih opravilih, nalogah. Z avtomatizacijo (ponotranjenjem) učencu ni 

potrebno vedno znova usmerjati energije in pozornosti v vsakodnevne rutinske zahteve, ampak 

lahko svojo pozornost in samokontrolo usmerja v izvajanje učnih nalog, svoje vedenje ali 

obvladovanje drugih izzivov v učnem procesu. 

Ob poudarjanju rutine pa je potrebno razumeti, da rutina ne pomeni enako kot monotonost, ki 

lahko učencu z ADHD pomeni velik izziv tako za vzdrževanje pozornosti, kot samokontrolo 

vedenja. To zavedanje se odraža tudi v naslednjih zapisih: V razredu naj vlada neka rutina, a 

znotraj te rutine naj se menjavajo različne aktivnosti. Dinamično delo z utečenim, rutinskim in 

dobro poznanim delom. 
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Najmanj odgovorov učiteljev (slabih 10 % v celoti ustreznih, dobrih 11 % deloma ustreznih) se je 

nanašalo na seznanjanje z dnevnim potekom aktivnosti (sooblikovanje urnika z učenci, zapis ali 

grafična ponazoritev urnika), predstavitev poteka ure in napovedovanje ciljev ure. Vse navedeno 

predstavlja temeljne elemente dobre poučevalne prakse, za učence z ADHD pa so ti elementi še 

toliko bolj pomembni, ker predvidljiv in znan potek ure in napoved ciljev olajšuje 

samoregulacijske procese, kar posledično lahko vpliva na bolj ustrezno pozornost in aktivnost. 

Druge ideje učiteljev o organizaciji dela in aktivnosti med poukom so vključevale predvsem 

vključevanje gibalnih, sprostitvenih, socialnih elementov v ure in občasno prilagajanje urnika 

potrebam učenca z ADHD (npr.  Izkoristiti »dobre« dneve. Urnik prilagajati dani situaciji. Vendar 

to ne sme biti prepogosto.). 

Kot poudarek izvajanja ustrezne organizacije dela in pouka v razredu bi lahko izpostavili naslednji 

izjavi: 

Čim več strukture na vseh področjih. 

Pred začetkom pouka mora biti učitelj seznanjen z značilnostmi oz. posebnostmi učenca, da se lahko urnik 

prilagodi, kolikor se da. S specialnim pedagogom je treba najti zanj najugodnejše ure. S celotnim razredom se 

je potrebno pogovoriti (ob njegovi) prisotnosti o pravilih, načinih dela … zato, da učenci vedo, zakaj učitelj 

občasno dela z učencem drugače. 

Zadnji zapis poudarja pomembne elemente uspešnosti vključevanja učencev z raznolikimi 

posebnimi potrebami, saj vključuje kar nekaj ključnih subjektov in elementov učinkovite priprave 

na vključevanje: sodelovanje in skupno načrtovanje specialnih strokovnih delavcev in učitelja, 

informiranje učitelja o učenčevih posebnosti in seznanjanje razreda o razlogih za posebnosti v 

delo z učencem s posebnimi potrebami.  

In nasprotno, kot izraz manj ustrezne prakse zagotavljanje ustrezne organizacije v razredu 

naslednji odgovor enega od učiteljev: S sprotnim dogovarjanjem. 

 

Slika 13: Odstotna struktura pojavljanja posameznih predlogov za organizacijo dela in pouka  
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6.1.4.3  Interakcija z otrokom oz. komunikacija in odnos 

Tabela 56: Frekvenčna (f) in odstotna (f%) porazdelitev pojavljanja +, o in – odgovorov (glede na 

referenčne enote) pri elementu »interakcija z otrokom« 

3. INTERAKCIJA Z OTROKOM; KOMUNIKACIJA IN ODNOS 
f (N=152) f% 

- o + - o + 

b.  sprotne, takojšnje povratne informacije;  100 8 44 65,8 5,3 28,9 

c.  prevladovanje ustreznih pozitivnih spodbud in 
povratnih informacij (verbalnih in neverbalnih), ko otrok 
pokaže želeno vedenje; namesto opozarjanja, česa ne 
sme, raje usmerjanje, kaj in kako naj naredi; 43 68 41 28,2 44,7 27,0 

a.  Jasna, odločna in umirjena komunikacija z otrokom (še 
posebno ob otrokovih izbruhih); 100 24 28 65,8 15,8 18,4 

e.  DRUGO 85 52 15 55,9 34,2 9,9 

d.  spoštljivo, diskretno opominjanje;  116 23 13 76,3 15,1 8,6 

INTERAKCIJA Z OTROKOM 

 
    58,4 23,0 18,6 

 

Naslednji specifični element VIZ procesa, za katerega so učitelji opredeljevali prilagoditve, ki so 

po njihovem mnenju najbolj potrebne in primerne za poučevanje učencev z ADHD, je področje 

komunikacije in vzpostavljanje odnosa z učencem z ADHD oz. interakcija z otrokom. 

Učitelji so najpogosteje poudarjali pomen podajanja sprotnih povratnih informacij ter 

prevladovanje ustreznih spodbud ter povratnih informacij ob otrokovem vedenju oz.  opravljeni 

zadolžitvi. 

Nujnost in koristnost sprotnih, takojšnjih povratnih informacij o učenčevem delu je v celotni 

navajala skoraj tretjina učiteljev, dobrih 5 odstotkov pa vsaj delno. Učitelji so poudarili pomen 

pogostih, sprotnih, direktnih, uporabnih in otroku razumljivih povratnih informacij. Nekateri so 

izpostavili, da sprotno podajanje povratnih informacij lahko ovira potek učne ure oz. moti pouk. 

Zrelo razmišljanje ob tej dilemi izpostavlja eden od učiteljev: 

Kdaj podati povratno informacijo? Tako za pohvalo kot za grajo je potrebno dobro presoditi – včasih takoj, 

včasih pozneje (odvisno od situacije, okoliščin, razpoloženja, dela) 

Pri podajanju povratnih informacij so učitelji v večini izpostavljali besedna sporočila, nekateri pa 

so poudarili tudi pomen nebesednih sporočil, ki so lahko manj moteča za delo ostalih v razredu 

in tudi bolj učinkovita za komunikacijo z učencem z ADHD, s predpogojem, da so neverbalni znaki 

in komunikacija učencu znani (z njim dogovorjeni). 

Učitelji se, ob upoštevanju njihovih v celoti in deloma primernih odgovorov, še v večji meri 

zavedajo, da je pomembno, da so povratne informacije pretežno pozitivne in spodbudne 

(verbalne in neverbalne), ko otrok pokaže želeno vedenje. Večina učiteljev poudarja, da mora 

učenec dobiti ustrezno povratno informacijo tako za uspešno kot za neuspešno opravljeno delo 

oz. primerno oz. neprimerno vedenje. Poudarjajo tudi, da morajo biti pohvale realne, temelječe 
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na dejanskem trudu učenca. Redkeje pa so učitelji izpostavili pomembno dejstvo, da se morajo 

tako pozitivne kot negativne povratne informacije nanašati na otrokovo delovanje in ne na 

otroka kot osebo.  

Nekaj več kot tretjina učiteljev poudarja tudi pomen jasne, odločne in umirjene komunikacije z 

učenci (še posebno ob otrokovih izbruhih). 

Skoraj četrtina učiteljev se zaveda tudi nujnosti spoštljivega, diskretnega opominjanja ob 

učenčevem manj primernem vedenju. 

Navajamo tudi primer skrbnega razmisleka o medsebojnem sporočanju med učiteljem in 

učencem: 

Dogovorjen način komuniciranja v primeru težave (učitelj učencu sporoči npr. neupoštevanje določenega 

pravila z dogovorjenim znakom; enako učenec učitelju, ko ima težavo). 

Poleg že omenjenih strategij in prilagoditev za učinkovito interakcijo z učenem z ADHD so učitelji 

navajali še nekatere druge pomembne elemente komunikacije, odnosa in vključevanja učenca z 

ADHD v razredno skupnost. Iz učiteljevih zapisov lahko razberemo njihovo prepričanje v 

pomembnost vzpostavljanja pristnega odnosa z učencem, ki pri učencu zbuja občutek varnosti, 

sprejetosti in zaupanja ter tudi zavedanje, da je v učencu pomembno iskati močna področja, mu 

omogočati doseganje uspešnosti in tako spodbujati zdrav razvoj samozaupanja, kar je eden od 

najbolj pomembnih ciljev obravnave učenca z ADHD (Goldstein in Goldstein, 1990; DuPaul in 

Stoner, 2003; Teeter, 1998). 

Učitelji so večinoma podajali primere bolj na splošni ravni izvajanja učinkovite interakcije z 

otrokom. Poleg nekaterih že omenjenih primerov ob koncu izpostavljamo še dva primera dobre 

prakse: 

Vsak dan ali teden učenec in učitelj oblikujeta dogovor, ki se ga otrok poskuša držati. Obsežnejši »feedback« 

dobi med odmorom, po pouku, konec tedna. 

Učitelj naj vodi dnevnik opažanj – 2x tedensko naj učenec in učitelj skupaj »prebereta« ta dnevnik in se 

pogovorita za »odpravo napak«. 

Pri čemer bi ob zadnjem zapisu veljalo dodati, da se »pogovorita« tudi o ciljih, ki jih je učenec 

uspel doseči v preteklem obdobju. Poudarjati torej ciljnost in spodbudno naravnanost. 

Omenjeni strategiji, če sta vodeni sistematično, sodita v sklop empirično ugotovljeno, učinkovitih 

kognitivno-vedenjskih pristopov. 
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Slika 14: Odstotna struktura pojavljanja posameznih predlogov za interakcijo z otrokom 

 

6.4.3.4  Spodbujanje in preverjanje pozornosti in sodelovanja pri pouku 

Pomanjkljiva pozornost je ena primarnih težav učencev z ADHD, ki otežkoča njihovo sodelovanje 

pri pouku. Četudi pri otroku niso v prvi vrsti izražene težave s pozornostjo, jih pri 

osredotočenosti, vzdrževanju pozornosti in sledenju pouku pogosto ovira njihova nemirnost. Ker 

je pozornost ena ključnih sposobnosti uspešnega učenja, je pomembno, da učitelji poznajo 

učinkovite strategije in prilagoditve poučevanja, ki pri učencih z ADHD spodbujajo pozornost in 

sledenje pouku. 

V tabeli 57 je prikazano, kako pogosto so učitelji navajali posamezne vrste strategij in 

prilagoditev, glede na oblikovane referenčne enote. 

Učitelji so najpogosteje kot učinkovite strategije navajali različne dodatne zadolžitve za učenca, 

ki jih učenec rad opravlja in jih je zmožen opraviti. Te zadolžitve naj bi učencu omogočale 

potrebne odmore med učnim delom, dodatno aktivacijo ali /in dodatne dražljaje, ki jih potrebuje 

za osredotočenost ter zadovoljevanje potrebe po aktivnosti. Učitelji so najpogosteje kot dodatne 

aktivnosti navajali raznovrstne gibalne zaposlitve. Poudarjali so, da je za dodeljevanje dodatnih 

aktivnosti potrebno poznati in izkoristiti otrokova močna področja. Dodatne naloge naj bi bile za 

učenca spodbuda, nagrada ter naj bi v učencu krepila samozaupanje. Posamezni učitelji so 

nakazali, da se zavedajo pomembnosti strukturiranega časa in da so dodatne zaposlitve 

pomembne tudi, kadar je možnost, da bi bilo učencu dolgčas npr. Kadar prej konča z nalogami ali 

so naloge zanj prelahke, nezanimive, mu damo težjo, bolj kompleksno nalogo. Slednje priporočilo 

je posebej primerno za učence, ki so »dvojno posebni«, torej nadarjeni z ADHD. 
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Tabela 57: Frekvenčna (f) in odstotna (f%) porazdelitev pojavljanja +, o in – odgovorov (glede na 

referenčne enote) pri elementu »spodbujanje in preverjanje pozornosti in sodelovanja pri pouku« 

4.     SPODBUJANJE OZ. PREVERJANJE POZORNOSTI IN 
SODELOVANJA PRI POUKU 

f (N=152) f% 

- o + - o + 
e. (gibalne) zadolžitve, ki jih rad opravlja (npr. učiteljev 
asistent; pobrisati, narisati, razdeliti …) in jih je sposoben 
opraviti 65 20 67 42,8 13,2 44,1 

f.  DRUGO 66 58 28 43,4 38,2 18,4 

d.  otrok ponovi, razloži navodila 121 8 23 79,6 5,3 15,1 

b.  subtilne neverbalne spodbude, namigi (npr. roka pred 
usti, imitacija zajčka z rokami, masaža uhljev – pozorno 
poslušajte),   126 17 9 82,9 11,2 5,9 

a.  kratka verbalna opozorila (npr. »Napnite ušesa!«, »Oči 
na prežo!«, ali sporočila, vprašanja 112 32 8 73,7 21,1 5,3 

c.   grafični znaki (npr. semafor, znak stop, narisana čutila 
– oko, uho…),  150 1 1 98,7 0,7 0,7 

SPODBUJANJE POZORNOSTI IN SODELOVANJA PRI 
POUKU 

 
    70,2 14,9 14,9 

 

Mnogo manj pogosto (v celoti ustrezno 5,3 % in delno 21,1 %) so učitelji navajali za spodbujanje 

pozornosti in sledenja pouku pomen kratkih verbalnih opozoril, pozivov, spodbud ali vprašanj. 

Ena od učiteljic je podala konkretne primere spodbud: 

Spodbujati: Saj znaš, le pogumno naprej!Povej tako, da te le jaz slišim. 

Pridobiti: Ali prosim pomagaš napisati …, izračunati… 

Preusmeriti: Poišči prosim, v knjigi naslov… in preberi …, pa mi boš potem povedal. 

Učitelji v tej kategoriji priporočil niso navajali konkretne uporabe »opozorilnih« ali 

»pripravljalnih« fraz kot uvod v posredovanje pomembnih informacij, npr. »Napnite ušesa!«, 

»Oči na prežo!« in podobno. 

Še manjši delež učiteljev je kot primerne strategije usmerjanja pozornosti navajal neverbalne 

spodbude in namige (5,9 % v celoti in 11,2 % delno prisotno) in specifične grafične znake. Slednje 

sta omenila le 2 učitelja, ki sta jih opredelila bolj splošno (Uporaba piktogramov. Dodatna 

slikovna opozorila, znaki – vnaprej določeni). Med neverbalnimi spodbudami so učitelji 

najpogosteje omenjali pomembnost vzpostavljanja pogostega očesnega kontakta ter fizično 

bližino oz. dotik z roko. Poleg tega pa še držo telesa, mimiko in npr. spremembe v prozodičnih 

elementih govora. 

Za spodbujanje in preverjanje sodelovanja pri pouku so učitelji navajali tudi spodbujanje učenca, 

da ponovi ali razloži navodila, nalogo 

Poleg predvidenih, omenjenih priporočil so učitelji navajali še druge uporabne predloge. Med 

temi so se nekateri nanašali na metodično-didaktično izvajanje (npr. zanimivi učni pripomočki. 

raznolike metode in oblike dela, lutke, dovoliti, da izbere nalogo). Ena od učiteljic slovenskega 
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jezika je navedla konkretno za svoj predmet: živahno podajanje zgodb, jasna slika na tabli, hoja v 

ritmu pesmi, nastopanje, dramatiziranje. Navedeni primeri so ustrezni, saj vključujejo 

kinestetično, gibalno, ritmično, dramsko dejavnost, ki so pogosto močna področja učencev z 

ADHD (Stevens, 1997). 

Učitelji so za spodbujanje pozornosti in sodelovanja pri pouku navajali tudi uporabo pomembnih 

motivacijskih elementov (npr. s humorjem, različne motivacijske igre). Eden od učiteljev pa je 

zopet poudaril pomen dobrega poznavanja učenca. 

Učenca je potrebno zelo dobro poznati, da lahko hitro preusmeriš njegovo pozornost. 
 

 

Slika 15: Odstotna struktura pojavljanja posameznih predlogov za spodbujanje pozornosti in 

sodelovanja pri pouku  

 

6.4.3.5  Podajanje navodil 

Podajanje navodil je pomemben element učnega procesa, saj je od načina podajanja navodil in 

same vsebine navodila v veliki meri odvisno, ali in kako bo učenec navodilo razumel ter ga 

posledično izvedel. Za učence z ADHD je sprejemanje in sledenje navodilom poseben izziv zaradi 

osnovnih težav s pozornostjo, pa tudi zaradi impulzivnosti in nemirnosti. Da bi pri učencih z 

ADHD povečali verjetnost ustrezne osredotočenosti in sledenja navodilom, so poleg dobre 

prakse poučevanja na tem področju, posebej pomembne nekatere strategije in prilagoditve 

pred, med in po samem podajanju navodil. 
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Tabela 58: Frekvenčna (f) in odstotna (f%) porazdelitev pojavljanja +, o in – odgovorov (glede na 

referenčne enote) pri elementu »podajanje navodil« 

5.     PODAJANJE NAVODIL 
f (N=152) f% 

- o + - o + 

d.    jasna, natančna navodila;  36 8 108 23,7 5,3 71,1 

b.   preverjanje razumevanje navodil pred začetkom dela, 
med delom in po potrebi ponovitev, dodatna razlaga 
(učitelja, vrstniki), (umirjeno, potrpežljivo);  68 45 39 44,7 29,6 25,7 

e. ne preveč navodil naenkrat,  poenostavljena 
kompleksna navodila (podajanje po korakih);  51 70 31 

33,6 
 46,1 20,4 

g.    ustno podana navodila tudi zapisana, zapisana po 
potrebi podana tudi ustno …  103 20 29 67,8 13,2 19,1 

f.  poudarjene ključne besede, informacije (podčrtane, 
okrepljene, napisane z drugo barvo, z velikimi črkami…);  122 13 17 80,3 8,6 11,2 

a.  vzbujanje otrokove pozornosti pred podajanjem 
navodil (z dogovorjenim verbalnim ali neverbalnim 
znakom) in preverjanje osredotočenosti med podajanjem 98 42 12 64,5 27,6 7,9 

h. otroka aktivno vključiti v podajanje navodil, 
demonstracijo; 137 9 6 90,1 5,9 3,9 

i.    DRUGO 127 21 4 83,6 13,8 2,6 

c. zagotovljena priložnost prositi za pomoč  147 3 2 96,7 2,0 1,3 

PODAJANJE NAVODIL 

 
    65,0 16,9 18,1 

 

Večina učiteljev (več kot tri četrtine) je navedla kot osnovno predpostavko učinkovitega 

podajanja navodil, da morajo biti navodila jasna, kratka in natančna. 

Več kot polovica učiteljev (delno 29,6 %, v celoti 25,7 %) je tudi navajala pomembnost 

preverjanja razumevanje navodil in  po potrebi ponovitev ter dodatno razlago pred začetkom 

dela in med delom. Večina učiteljev je navajala svojo vlogo pri ponavljanju, dodatni razlagi 

navodil, le dva učitelja sta omenila, da to vlogo lahko prevzamejo vrstniki. Le dva učitelja sta tudi 

poudarila, da morajo imeti učenci možnost, da prosijo za pomoč, če jo potrebujejo oz. da jih 

moramo spodbuditi oz. naučiti, da vprašajo, ko ne razumejo. 

Velik delež učiteljev se tudi zaveda (delno 46,1 %, v celoti 20,4 %), da je pomembno sestavljena 

navodila poenostaviti in jih posredovati po korakih. Približno tretjina učiteljev (delno 13,2 %, v 

celoti 19,1 %) je poudarila pomen podajanja in kombiniranja raznovrstnih navodil. 

Učitelji so v mnogo manjšem številu (delno 8,6 %, v celoti 11,2 %) navajali pomen različnega 

poudarjanja ključnih besed in informacij v navodilih.  

Različne pristope za vzbujanje učenčeve pozornosti pred podajanjem navodil in preverjanje 

osredotočenosti med podajanjem je vsaj delno omenjalo 27,6 %, v celoti navajalo pa 7,9 % 

učiteljev. Navajali so nekatere neverbalne pristope (npr. Stopiti k učencu in ga prijeti za rame. 

Počepniti na njegovo višino in ga pogledati v oči – učinkuje. Pred navodili dogovorjen znak, 
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opozorilo − udarimo, zaigramo na glasbeni inštrument) in uporabo verbalnih spodbud ali 

moduliranje prozodičnih elementov govora. Učitelji so navedli tudi nekatere pomembne 

elemente, ki poleg spodbujanja pozornosti vplivajo tudi na motivacijo učencev, npr. Podati s 

predhodno motivacijo – kaj bomo izvedeli, zakaj jim bo služilo, podati primere iz življenja, lastnih 

izkušenj, ki jim radi prisluhnejo. Navodila pove lutka. 

Mnogo manjši delež učiteljev je omenjal pomen aktivnega vključevanja učenca v podajanje 

navodil (delno 5,9 %; v celoti 3,9 %), morda zato, ker so že pri strategijah za spodbujanje 

pozornosti navajali pomen aktiviranja učenca kot učiteljevega »pomočnika«. 

Med drugimi strategijami, ki so jih navajali učitelji, so poudarjali način podajanja navodil, na 

primer: Podajanje navodil za vsakodnevne podobne naloge naj bo vedno enako – rutina. 

Navodila moramo podati takrat, ko je tišina, ponoviti potrpežljivo. 

Omenjali so tudi pomen učenja veščine poslušanja in sledenja navodilom, tudi s pomočjo IKT  

Iz zapisov učiteljev lahko razberemo tudi nekatere temeljne principe in splošna dejstva o 

poučevanju oz. podajanju navodil učencem z (ADHD). Na primer, da učenčevo sledenje 

navodilom zagotovo spodbudimo tako, da v navodilo vključimo otrokova interesna področja. 

Nadalje spoznanje, da učenci z ADHD nimajo težav s sledenjem navodilom zaradi svojih 

sposobnosti, ampak zaradi primarnih težav s pozornostjo ali/in impulzivnostjo in nemirnostjo. 

Ter zelo pomembno, večkrat poudarjeno dejstvo, da s »prilagajanjem« poučevalnega procesa 

učencem z učnimi težavami in drugimi posebnimi potrebami zagotovo pridobijo vsi učenci oz. da 

so strategije in prilagoditve, ki so koristne za učence z učnimi težavami ali za učence z ADHD, 

koristne za vse učence (Kavkler, 2011; Mitchell, 2003; Schmidt in Harriman, 1998).  

Kot manj primerne zapise, iz katerih veje nerazumevanje osnovnih težav učencev z ADHD, pa 

izpostavljamo naslednja dva zapisa. Pri prvem lahko prepoznamo prepričanje, da se učenci le ne 

potrudijo dovolj. Drugo prepričanje pa zopet nakazuje strogo nasprotovanje prilagajanju učnega 

procesa učencem z ADHD.  

Manj primerno!                   Učenci z ADHD navadno dobro sledijo in razumejo, ČE ŽELIJO. 

Jasna, glasna navodila namenjena vsem, nikoli samo njemu. Ne ponavljati navodil, naj se navadi poslušati. 
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Slika 16: Odstotna struktura pojavljanja posameznih predlogov za učinkovito podajanje navodil 

 

6.4.3.6  Prilagajanje poučevanja, materiala in pripomočkov 

Tabela 59: Frekvenčna (f) in odstotna (f%) porazdelitev pojavljanja +, o in – odgovorov (glede na 

referenčne enote) pri elementu »prilagajanje poučevanja« 

6.     PRILAGAJANJE POUČEVANJA, MATERIALA, 
PRIPOMOČKOV 

f (N=152) f% 

- o + - o + 
a.  uporaba različnih medijev in materialov (konkretni 
materiali – modeli, video, prosojnice, plakati …),  82 28 42 53,9 18,4 27,6 

e.  vključevanje sodelovalnega, izkustvenega učenja, 
projektnega dela …  111 18 23 73,0 11,8 15,1 

f. IKT 130 3 19 85,5 2,0 12,5 

b.  multisenzorno poučevanje (nagovarjanje različnih 
zaznavnih kanalov),  135 6 11 88,8 3,9 7,2 

g. DRUGO 82 61 9 53,9 40,1 5,9 

d.  vključevanje metod in oblik dela, ki upoštevajo 
gibalno-kinestetično in glasbeno – ritmično inteligenco 
ter procese, ki izhajajo iz D možganske polovice;  108 37 7 71,1 24,3 4,6 

c.  prepoznavanje in upoštevanje različnih učnih stilov;  139 8 5 91,4 5,3 3,3 

PRILAGAJANJE POUČEVANJA, MATERIALA, 
PRIPOMOČKOV 152     74,0 15,1 10,9 

 

Največji delež učiteljev (nekaj manj kot polovica) je navajal primernost uporabe različnih medijev 

in materialov: npr. različna avdio-vizualna sredstva, manipulativni material. Pri tem so 

poudarjali, da je izbor odvisen tudi od narave predmeta in »vedno v funkciji poučevanja«. 
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Nekateri učitelji so izpostavili tudi uporabnost različnih manipulativnih pripomočkov za 

proprioceptivno stimulacijo, ki učencu z ADHD lahko olajšajo sledenje pouku. 

Približno četrtina učiteljev je poudarila pomen vključevanja sodelovalnega, izkustvenega učenja, 

projektnega dela in problemsko zasnovanega pouka.  

Skoraj 15 odstotkov učiteljev je omenilo tudi primernost uporabe IKT: npr. Uporabo računalnika 

za večjo urejenost zapiskov. Uporaba računalniških programov za urjenje (črke, številke, spomin, 

matematika itd.). 

Zgolj dobra desetina učiteljev je navajala učinkovitost veččutnega (multisenzornega) poučevanja. 

Čeprav učitelji niso mnogoštevilno navajali tovrstnih priporočil, pa je iz navajanja vrste 

pripomočkov in materialov, moč razbrati, da se zavedajo pomena upoštevanja različnih 

zaznavnih poti, predvsem vizualne in kinestetično-taktilne. 

Vključevanje metod in oblik dela, ki upoštevajo gibalno-kinestetično in glasbeno–ritmično 

inteligenco ter procese, ki izhajajo iz D možganske polovice, je v celoti ustrezno omenilo le slabih 

5 odstotkov učiteljev, skoraj četrtina pa vsaj posamezne elemente.  

Najmanjši delež učiteljevih predlogov se je nanašal na prepoznavanje in upoštevanje različnih 

učnih stilov, ki ji povezujejo predvsem z različnimi načini zaznavanja informacij. 

Med drugimi priporočili za prilagajanje poučevanja, materiala in pripomočkov so učitelji navajali 

nekatera splošna didaktično metodična priporočila: npr. poudariti bistvo pri razlagi učne snovi in 

urjenju, pomen celostnega, shematičnega prikaza snovi in sistematičnega dela ter 

individualizacije.  

Izpostavili bi zapis enega izmed učiteljev, ki je podobno kot eden prejšnjih poudaril, da je »dobra 

poučevalna praksa« nujna za vse učence. 

Običajen način, ki mora biti čim bolj pisan, raznolik, postopen … −  to koristi vsem učencem. 
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Slika 17: Odstotna struktura pojavljanja posameznih predlogov za prilagajanje poučevanja, 

materialov in pripomočkov 

 

6.4.3.7  Predstavitev in razporeditev nalog oz. potek aktivnosti 

Tabela 60: Frekvenčna (f) in odstotna (f%) porazdelitev pojavljanja +, o in – odgovorov (glede na 

referenčne enote) pri elementu »predstavitev in potek aktivnosti« 

7.      PREDSTAVITEV IN RAZPOREDITEV NALOG; POTEK 
AKTIVNOSTI 

f (N=152) f% 

- o + - o + 
c.   variiranje zahtevnosti in tipa nalog za vzdrževanje 
pozornosti:  56 73 23 36,8 48,0 15,1 

f.    bolj zahtevne naloge izvedene v prvih urah pouka; 130 0 22 85,6 0,0 14,5 

b.  kompleksne, daljše naloge razdelane na več manjših, 
kratkotrajnih zadolžitev;  122 14 16 80,3 9,2 10,5 

a.  jasna, nazorna in jedrnata predstavitev nalog;  122 16 14 80,3 10,5 9,2 

g.  DRUGO 108 38 6 71,1 25,0 3,9 

d.  menjava nalog, ki zahtevajo miselni napor  in 
»sprostitvenih« dejavnosti (kratkotrajne intenzivne 
zaposlitve in pogosti odmori),  144 4 4 94,7 2,6 2,6 

e.  kombiniranje aktivnih nalog (praktične aktivnosti, 
gibanje, petje, igra vlog …) z bolj pasivnimi nalogami (npr. 
samostojno reševanje delovnega lista, branje, pisanje);  

142 6 4 93,4 3,9 2,6 

PREDSTAVITEV IN RAZPOREDITEV NALOG; POTEK 
AKTIVNOSTI 

 
    77,4 14,2 8,4 

 

V sklopu predstavitve in razporeditve nalog oz. poteka aktivnosti so učitelji v največjem deležu 

navajali pomen variiranja zahtevnosti in tipa nalog za vzdrževanje pozornosti.  
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Z vidika zahtevnosti nalog so poudarjali osnovno didaktično načelo od enostavnih k zahtevnim 

nalogam. Nekateri učitelji so poudarjali, da naj bi prevladovale enostavne naloge, naloge 

utrjevanja ali lažje naloge za doseganje minimalnih standardov znanja, kar praviloma ni 

primerno, saj pri učencih z ADHD ne gre za nižje intelektualne potenciale ali učence, ki počasneje 

osvajajo znanja. 

Pri izbiri različnih tipov nalog so učitelji poudarjali postopnost uvajanja in razporeditev, npr.  Vsak 

tip naloge naj bo na svojem listu. Razporejene od tistih, ki jih učenec že pozna (glede na tip in 

način reševanja) k zahtevnejšim. Med navedbami učiteljev so tudi takšna priporočila, ki so manj 

primerna za učence z ADHD, npr. prevladovanje nalog izbirnega tipa ali naloge povezovanja.  

Petnajst odstotkov učiteljev je pri razporeditvi nalog poudarilo, da naj bi bile bolj zahtevne 

naloge izvedene v prvih urah pouka, kar so omenjali tudi že pri organizaciji dela in pouka 

(drugem elementu v vprašalniku). 

Slaba petina učiteljev je podarila pomen jasne, nazorne in jedrnate predstavitve nalog, kar zopet 

predstavlja eno temeljnih didaktičnih načel poučevanja. 

Podobno kot so učitelji navajali za podajanje navodil so tudi za predstavitev kompleksnih, daljših 

nalog izpostavili priporočilo, da se jih razdela na več manjših, kratkotrajnih zadolžitev.  

Mnogo manjši delež učiteljev (po 5 odstotkov) pa je izpostavil učinkovitost izmenjave nalog, ki 

zahtevajo miselni napor in »sprostitvenih« dejavnosti (kratkotrajne intenzivne zaposlitve in 

pogosti odmori) ter kombiniranje nalog, kjer je učenec fizično bolj »pasiven« (npr. samostojno 

reševanje delovnega lista, branje, pisanje), in nalog, kjer je bolj aktiven (praktične aktivnosti, 

gibanje, petje, igra vlog …).  

Med drugimi predlogi za učinkovit potek aktivnosti so učitelji navajali še nekatera splošna 

priporočila, npr.: da je potrebno učenca z nalogami spodbujati k razmišljanju in sodelovanju; da 

ga je potrebno med nalogami oz. aktivnostmi spodbujati, ga usmerjati; da je potrebno naloge 

diferencirati ali naloge povezati z otrokovim močnim področjem. 
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Slika 18: Odstotna struktura pojavljanja posameznih predlogov za učinkovito predstavitev in 

razporeditev nalog oz. potek aktivnosti 

 

6.4.3.8  Prilagajanje preverjanja in ocenjevanja znanja 

Tabela 61: Frekvenčna (f) in odstotna (f%) porazdelitev pojavljanja +, o in – odgovorov (glede na 

referenčne enote) pri elementu »preverjanje in ocenjevanje znanja« 

8.     PRILAGAJANJE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA 
ZNANJA 

f (N=152) f% 

- o + - o + 
h.  redna spodbuda k aktivnosti, vztrajanju, natančnosti 
(pokimamo, se nasmehnemo, »Le tako naprej!«, »Tu 
bodi pozoren!«, »Preveri.« … 94 33 25 61,8 21,7 16,4 

d.  izkazovanja naučenega (upoštevamo način, ki mu 
omogoča največjo uspešnost, npr. več ustnega 
preverjanja; določen tip nalog),  105 22 25 69,1 14,5 16,4 

i.    DRUGO 96 38 18 63,2 25,0 11,8 

f.    oblikovne prilagoditve (npr. večji tisk, vsaka naloga na 
posebnem listu);  125 10 17 82,2 6,6 11,2 

b.  izvedbe (v več delih, individualno),  88 48 16 57,9 31,6 10,5 

e.  občasno tudi količinske in/ali vsebinske prilagoditve,  123 19 10 80,9 12,5 6,6 

c.   podajanja navodil (npr. preberemo obsežnejša 
navodila),  134 10 8 88,2 6,6 5,3 

a.  po potrebi časovne prilagoditve(npr. podaljšanje 
trajanja, pred poukom...),  95 51 6 62,5 33,6 3,9 

g.  naloge predstavljene v logičnem zaporedju kot v fazi 
osvajanja znanja;  150   2 98,7 0,0 1,3 

PRILAGAJANJE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA 
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Največji delež učiteljev (skoraj 40 odstotkov) se zaveda pomembnosti in učinkovitosti  

spodbujanja učenca z ADHD k aktivnosti, vztrajanju, natančnosti pri preverjanju in ocenjevanju 

znanja. Učitelji so navajali različne načine spodbujanja, ki so jih omenjali tudi spodbujanju 

sledenja pri pouku.  

Vsaj na deklarativnem nivoju učitelji (tretjina) tudi priznavajo učinkovitost in pomembnost 

izkazovanja naučenega na način, ki učencu omogoča največjo uspešnost, npr. več ustnega 

preverjanja; določen tip nalog; kar mu bolj leži, tistega mu omogočimo več; Damo naloge na 

konkretnem primeru − material, ki ga naberemo v naravi (ga opisuje, opazuje, logično razmišlja). 

Zadnji primer poudarja avtentično preverjanje in ocenjevanja znanja, ki je eden od priporočljivih 

načinov neformalnih oblik ocenjevanja učencev s posebnimi potrebami ali učnimi težavami 

(Pulec Lah, 2011) in formativnega spremljanja oz. preverjanja znanja (Komljanec idr., 2009). 

Med različnimi prilagoditvami preverjanja in ocenjevanja znanja so učitelji v največjem deležu 

(več kot štiri desetine) navajali prilagajanje načina izvedbe, dobra tretjina je navedla časovne 

prilagoditve, skoraj petina učiteljev je navedla priporočljive oblikovne prilagoditve pisnih 

preizkusov, enak delež učiteljev pa tudi občasne količinske in/ali vsebinske prilagoditve.  

Dobra desetina učiteljev se tudi zaveda, da je za uspešnost na pisnih preizkusih pomembno 

natančno prebrati navodila in da imajo učenci z ADHD lahko težave že v tej fazi, zato navajajo 

prilagoditve pri podajanju navodil.  

Le dva učitelja pa sta omenila, da je učencem v pomoč, če so naloge pri preizkusu predstavljene v 

enakem logičnem zaporedju kot v fazi osvajanja znanja.  

Učitelji so navajali še druga dejstva, priporočila oz. prepričanja o preverjanju in ocenjevanju 

znanja učencev z ADHD, ki so nekatera bolj druga manj posredno povezana s preverjanjem in 

ocenjevanjem. Učitelji se zavedajo, da na izkazovanje znanja lahko pomembno vpliva tudi nizko 

samovrednotenje učenca, zato so podarjali spodbujanje pozitivne samopodobe: npr. Najprej 

mora pridobiti samozaupanje – gradimo le na tem. Pozitivne spodbude. Zopet so tudi izpostavili, 

da je za učinkovito prilagajanje preverjanja in ocenjevanja potrebno dobro poznati učenčeve 

težave, zato so poudarili pomen sodelovanja s specialnim pedagogom, ki svetuje prilagoditve. 

Iz zapisov številnih učiteljev lahko razberemo tudi njihovo prepričanje, da so prilagoditve 

upravičene predvsem v fazi preverjanja, medtem, ko mora biti ocenjevanje enako za vse (npr. 

Preverjanje je potrebno nekoliko prilagoditi, ocenjevanje pa ne, ker vsi pišejo enake naloge; 

Najbolj zahtevne naloge je mogoče izpustiti, a se to "pozna" pri oceni.) Učiteljeva pojmovanja 

prilagoditev v zapisanih primerih se očitno nanašajo na vsebinske, ciljne vidike ocenjevanja in ne 

na sam način ali oblike ocenjevanja.  
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Ob koncu bi izpostavili razmišljanje učitelja, ki ne upošteva vseh možnosti in pravic učencev z 

učnimi težavami, ki jim določene oblike prilagajanja metod in oblik dela pripadajo že po zakonu o 

osnovni šoli (ZOsn-UPB3, 2006; ZOsn-H, 2011) in predvsem na osnovi koncepta dela z učenci z 

učnimi težavami (Magajna idr., 2008).  

Manj primerno! 

Prilagajamo lahko samo učencem z odločbami – upoštevamo zahteve v odločbi. 

 

Slika 19: Odstotna struktura pojavljanja posameznih predlogov za prilagajanje preverjanja in 

ocenjevanja znanja 

 

6.4.3.9  Urjenje strategij učenja, organizacijskih veščin in načrtovanja 

Urjenje strategij učenja, organizacijskih veščin in načrtovanja je pomemben element (učne) 

uspešnosti vseh učencev, še posebno pa je načrtno urjenje omenjenih veščin pomembno za 

učence z ADHD, kateri imajo pri osvajanju teh več težav. V zadnjih letih se bolj intenzivno 

raziskujejo značilnosti razvoja izvršilnih (eksekutivnih) funkcij pri učencih z ADHD in izsledki 

potrjujejo pomembne deficite na tem področju oz. nujnost sistematičnega spodbujanja razvoja 

izvršilnih funkcij (Barkley, 1998; 2005). 

Največji delež učitelj prepoznava in navaja pomembnost urjenja strategij učenja in organizacije 

pri učencih z demonstracijo ustreznih strategij oz. delovanjem z lastnim zgledom ter konstantno 

podporo učencem pri uporabi naučenih veščin.  
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Tabela 62: Frekvenčna (f) in odstotna (f%) porazdelitev pojavljanja +, o in – odgovorov (glede na 

referenčne enote) pri elementu »urjenje strategij učenja, organizacijskih veščin in načrtovanja« 

9.     URJENJE STRATEGIJ UČENJA, ORGANIZACIJSKIH 
VEŠČIN, NAČRTOVANJA 

f (N=152) f% 

- o + - o + 
h.  lasten zgled, demonstracija, konstantna podpora pri 
uporabi naučenih veščin 83 38 31 54,6 25,0 20,4 

b.  učenje prepoznavanja,iskanja in beleženja 
pomembnih informacij (npr. učenje branja obsežnejših 
tekstov in oblikovanja izpiskov, spodbujanje uporabe 
alternativnih metod zapisovanja in organiziranja 
podatkov (npr. miselni vzorci)) 122 11 19 80,3 7,2 12,5 

i.    DRUGO 79 57 16 52,0 37,5 10,5 

e.  pomoč pri oblikovanju lastnega sistema 
organiziranosti (npr. barvni sistem − za vsak predmet 
druga barva ovitkov, posebna beležka za zadolžitve)  118 20 14 77,6 13,2 9,2 

f.    pomoč pri načrtovanju dolgoročnih projektov (učenje 
uporabe planerja); možnost izbire  134 9 9 88,2 5,9 5,9 

a.  ozaveščanje otroka o lastnem učinkovitem učnem stilu 141 4 7 92,8 2,6 4,6 

g.  pomoč pri oblikovanju in načrtovanju uresničljivih 
ciljev 141 6 5 92,8 3,9 3,3 

d.  učenje učinkovite uporabe IKT pri učenju 145 4 3 95,4 2,6 2,0 

c.   učenje mnemoničnih tehnik za zapomnitev in priklic 
podatkov 150 1 1 98,6 0,7 0,7 

URJENJE STRATEGIJ UČENJA, ORGANIZACIJSKIH VEŠČIN, 
NAČRTOVANJA 

 
    81,3 11,0 7,7 

 

Učitelji pri tem poudarjajo postopnost, rednost učenja ob konkretnih vsakodnevnih opravilih oz. 

nalogah. Zavedajo se, da učenec (z ADHD) potrebuje mnogo podpore in spodbude pri usvajanju 

učnih ali organizacijskih veščin do želene avtomatizacije, zato navajajo različne načine 

usmerjanja in spodbujanja, npr. Z doslednim preverjanjem, pohvalo, vzpodbudo, pomočjo. Pri 

tem omenjajo tudi možnost podpore in usmerjanja vrstnikov, npr. odgovoren in vesten učenec. 

Učenje in generalizacija učnih ter organizacijskih veščin je gotovo uspešnejše, če poteka 

usklajeno med različnimi strokovnimi delavci in tudi s starši, zato učitelji navajajo tudi pomen 

timskega dela in sodelovanja s starši (npr. V sodelovanju s strokovno službo pri individualnem 

delu urimo  z otrokom, staršem ponazorimo.) 

V okviru učenja strategij učenja so učitelji najpogosteje izpostavili učenje prepoznavanja, iskanja 

in beleženja pomembnih informacij. Pri tem so izpostavili tudi pomen medvrstniškega učenja: 

Snov predelujejo v dvojicah: iščejo pomembne, želene informacije, zapišejo vprašanja in 

medsebojno znanje preverijo.  

Pogosto omenjena strategija učenja organiziranja informacij in učenja se nanaša na uporabo 

miselnih vzorcev. Le slaba desetina učiteljev se zaveda pomena ozaveščanja otroka o lastnem 

učinkovitem učnem stilu. Zanemarljiv delež učiteljev pa je omenil učinkovitost učenja različnih 
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mnemoničnih tehnik za zapomnitev in priklic podatkov in še ti bolj na splošni ravni, npr. Učenje 

strategije pomnjenja. 

Dobra petina učiteljev je vsaj poudarila pomen, nekateri so tudi podali predloge za pomoč 

učencem pri oblikovanju lastnega sistema organiziranosti: npr. Učenec dobi dnevni urnik, v 

katerega zapisuje obveznosti, ki jih opravi doma. Vsak dan skupaj z njim preverimo, kaj mora 

opraviti. Delo naj si organizira s pomočjo barvnih lističev, na katerih je napisana po 1 obveznost. 

Dobra desetina učiteljev je zaznala težave učencev z ADHD pri načrtovanju in je podala predloge 

za pomoč pri vsakodnevnem načrtovanju (npr. Skupaj z otrokom sestavimo urnik in določimo čas 

za učenje, odmore in igro.) in načrtovanju dolgoročnih projektov (npr. Priprava – napisati vrstni 

red, sistematičen, jasen, ki se ga nenehno preverja, se ga spodbuja. Ob koncu dela pregledati 

opravljeno.)  

V to skupino priporočil bi sodilo tudi učenje uporabe planerja. Eden izmed učiteljev je pri tem 

ustrezno pomislil na motivacijo sodobnih IKT pripomočkov in omenil: Nastavimo zanimiv urnik 

opravil, možno tudi organizator na mobitelu, ki ga skupaj z učiteljem oblikuje za prihodnji teden. 

Podoben delež učiteljev je omenil tudi pomoč in podporo učencu pri oblikovanju in načrtovanju 

uresničljivih ciljev. Načrtovanje ciljev je pomembno za motivacijo in samoregulacijo, področji, ki 

ju je nujno spodbujati pri učencih z ADHD. 

Slaba polovica učiteljev je navajala še nekatere druge predloge ali komentarje, ki jih podajamo v 

nadaljevanju. Nekateri učitelji menijo, da bi bilo koristno, da bi ostajal poseben predmet, kjer bi 

se učenec učil strategij učenja, organizacijskih veščin ipd. Vsekakor je v začetni fazi koristno 

intenzivno in bolj individualizirano učenje, vendar pa je za generalizacijo nujno, da se naučene 

specifične strategije uporablja in uri v različnih, vsakdanjih situacijah, kar so poudarjali tudi 

mnogi učitelji. 

Kar nekaj učiteljev je poudarilo, da bi se najprej morali sami doizobraziti na tem področju, saj so 

zapisali: Ne znam! Nujni seminarji, izobraževanje. 

Posamezniki uporabljajo pri svojem delu tudi nekoliko manj konvencionalne pristope, npr. Urimo 

prilagajanje ritmu in prostoru (vsak dan ITG − izraz telesa ob glasbi na različne ritme). Vsak dan 5-

10 minut vadbe chi gonga za uravnovešanje desne in leve možganske polovice. 

Ob koncu bi izpostavili primer zapisa, iz katerega je razvidno usklajeno prizadevanje podpore pri 

načrtovanju in organizaciji dela med šolskim in domačim okoljem: 

Z otrokom in starši se dogovorimo, da bomo naredili skupen načrt in organizacijo domačega dela. Učenec ima 

tabelo, v katero bo beležil vsak dan, kdaj in kaj je naredil za domače delo. Po določenem času se usedemo skupaj 

in analiziramo delo učenca − on sam pove, če je zadovoljen s takim načinom. Če je uspešen, naj bo nagrajen. 
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Slika 20: Odstotna struktura pojavljanja posameznih predlogov za urjenje strategij učenja, 

organizacijskih veščin in načrtovanja 

 

6.4.3.10 Uravnavanje in usmerjanje vedenja 

Vedenje učencev, pri katerih so prisotni znaki hiperaktivnosti in impulzivnosti je pri pouku 

praviloma izstopajoče in tudi moteče tako za poučevanje učitelja, za delo ostalih učencev v 

razredu (DuPaul in Stoner, 2003), kot tudi za učenje samega učenca z ADHD. Pomembno je, da je 

učitelj opremljen z osnovnimi znanji in spretnostmi za usmerjanje in obvladovanje takšnih 

izstopajočih oblik vedenja, saj tako omogoča vzpostavljanje spodbudne razredne dinamike in 

klime, ki je pomembna za učenje vseh učencev. 

Tabela 63: Frekvenčna (f) in odstotna (f%) porazdelitev pojavljanja +, o in – odgovorov (glede na 

referenčne enote) pri elementu »uravnavanje in usmerjanje vedenja« 

10.   URAVNAVANJE IN USMERJANJE VEDENJA 
f (N=152) f% 

- o + - o + 

c.   umirjeno in odločno reagiranje ob otrokovih izbruhih;  73 19 60 48,0 12,5 39,5 

a.  jasno izražena osnovna pravila vedenja in posledice za 
kršitve;  107 22 23 70,4 14,5 15,1 

e.  učenje socialnih veščin, reševanja problemov 
(vključevanje socialnih iger);  110 19 23 72,4 12,5 15,1 

h.    DRUGO 78 57 17 51,3 37,5 11,2 

b.  proaktivno vedenje (prepoznavanje in preprečevanje 
izbruhov – sprememba situacije, pomiritev ali odstranitev 
otroka, spodbujanje zaželenega vedenja);  98 38 16 64,5 25,0 10,5 
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g.  vključevanje strategij samouravnavanja: 
demonstriranje, modeliranje in spodbujanje učencev, da 
sami uporabljajo različne tehnike samouravnavanja 
(samoinštrukcije, samoopazovanje, samovrednotenje) za 
uravnavanje, nadziranje in vrednotenje svojega učnega in 
socialnega vedenja. 134 4 14 88,2 2,6 9,2 

d.  ignoriranje neškodljivega motečega vedenja;  139 6 7 91,4 3,9 4,6 

f.  uporaba vedenjskih pristopov za uravnavanje vedenja 
– POGOJEVANJE: PODKREPITEV, ŽETONIRANJE: CENA 
ODGOVORA; ODSTRANITEV (TIME-OUT) POZITIVNIH 
PODKREPITEV:  142 6 4 93,4 3,9 2,6 

URAVNAVANJE IN USMERJANJE VEDENJA 

 
    72,4 14,1 13,5 

 

Več kot polovica učiteljev se zaveda, da je ob morebitnih vedenjskih izbruhih učenca nujno 

umirjeno in odločno reagiranje, a kot je zapisal eden od učiteljev, to ni vedno lahko: Tudi učitelji 

smo samo ljudje.  

Učitelj naj bi s svojim delovanjem predstavljal dober model, tako učencu z ADHD, kot sošolcem 

tega učenca (kako se odzvati, kadar se pojavi konflikt med učenci, ko je npr. učenec z ADHD v 

afektu). Učitelji navajajo tudi fizično posredovanje, kadar je primerno in potrebno (npr. Če je 

otrok še majhen in je ogrožujoč, ga učitelj objame od zadaj in počaka, da se umiri.) 

Učitelji (tretjina) so tudi pri tem elementu poučevanja poudarili, kot že pri organizaciji dela v 

razredu, da so zelo pomembna jasno izražena osnovna pravila vedenja in posledice za kršitve.   

Podoben delež učiteljev (slaba tretjina) je navajal tudi učinkovitost učenja socialnih veščin in 

reševanja problemov. Poudarjali so pomen izkustvenega učenja prek igre vlog, socialnih iger, 

delavnic o vedenju ter pomen reševanja problemov ob konkretnih primerih. 

Učitelji se zavedajo (dobra tretjina), da je primerno in učinkovito delovati proaktivno, torej 

prepoznati in preprečevati neprimerna vedenja, saj jih več kot tretjina navaja tovrstne ukrepe in 

predloge, npr. spodbujanja želenega vedenja (Namesto opozarjanja, česa ne sme, raje 

usmerjanje, kaj in kako naj naredi.) Poudarjajo pa, da je to najbolj učinkovito mogoče, če 

poznamo vzrok oz. sprožilce neprimernega vedenja.  

Mnogo manjši delež učiteljev (dobra desetina) je izpostavil pomembnost in učinkovitost 

vključevanja strategij samouravnavanja, torej demonstriranje, modeliranje in spodbujanje 

učencev, da sami uporabljajo različne tehnike samouravnavanja (samoinštrukcije, 

samoopazovanje, samovrednotenje) za uravnavanje, nadziranje in vrednotenje svojega učnega in 

socialnega vedenja.  

Vedenjske pristope in tehnike za uravnavanje vedenja, ki so v tujini mnogo bolj aktualni in 

uporabljeni, pa je navedlo le šest odstotkov učiteljev. Med njimi predvsem pogojevanje, 
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podkrepitve oz. odvzem pozitivnih podkrepitev in žetoniranje. Slaba desetina učiteljev je 

prepoznala kot učinkovito strategijo tudi ignoriranje neškodljivega motečega vedenja oz. manjših 

kršitev. Bolj kompleksnih ali sistematičnih vedenjskih pristopov niso navajali. 

Tudi pri tem elementu poučevanja so učitelji navajali še nekatera druga pomembna načela 

obravnave in usmerjanja vedenja učencev z ADHD ter uporabne strategije.  

Med načeli bi izpostavili zavedanje učiteljev, da je pri učencu z izstopajočim vedenjem še posebej 

pomembno vzpostaviti ustrezen odnos z otrokom, pri čemer nam pomaga individualna 

pozornost namenjena učencu.  

Med uporabnimi strategijami so poudarili pomen učenja sprostitvenih tehnik, trening 

asertivnosti, razvijanje pozitivnega samovrednotenja, strpnosti, empatije, odgovornosti do sebe 

in drugih – elementov, ki jih danes pogosto družimo v pojmu razvijanje čustvene inteligence. 

Enako kot pri strategijah učenja ter organizacijskih veščinah so tudi pri tem področju mnogi 

učitelji izrazili svoj občutek manjše kompetentnosti (npr. TEGA NE ZNAM!) in potrebo po 

dodatnem usposabljanju: Najprej seminarji za učitelje o restituciji, vedenjsko kognitivnih 

metodah (o tem vem le za drobižek), da bomo znali reagirati, saj zdaj delamo po občutku. Prav 

tako so ponovili tudi potrebo po timskem delovanju in sodelovanju s starši. Zaznali pa so tudi 

uporabnost ter potrebo po kolegialni podpori in vodeni refleksiji v obliki supervizije. 

Kot manj primerno strategijo bi ob koncu izpostavili zapis učitelja, ki predlaga, da učencu 

pokažemo osebno prizadetost. Če želimo učenca ustrezno podpreti in spodbujati, je pomembno 

ravno nasprotno − da se zavedamo, da učenčevo manj primerno vedenje praviloma ni usmerjeno 

osebno na nas, v tem primeru na učitelja, ampak, da se učenec tako vede zaradi svojih primarnih 

šibkosti, bodisi zaradi deficita samokontrole, izvršilnih funkcij, socialnih veščin ali kombinacije 

naštetega. 

Manj primerno!                          Pokažemo mu, da smo razočarani in prizadeti. 
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Slika 21: Odstotna struktura pojavljanja posameznih predlogov za učinkovito uravnavanje in 

usmerjanje vedenja 

 

6.4.3.11 Pomoč v razredu  

Učitelji pogosto izpostavljajo kot izziv v svojem poučevanju, kako pri pouku zagotoviti učencem z 

raznolikimi posebnimi potrebami individualno ali vsaj individualizirano pomoč v razredu. V svojih 

zapisih so učitelji kot vire pomoči učencem z ADHD v razredu navajali tako učitelja, sošolce, 

druge strokovne delavce in tudi starše. 

Tabela 64: Frekvenčna (f) in odstotna (f%) porazdelitev pojavljanja +, o in – odgovorov (glede na 

referenčne enote) pri elementu »pomoč v razredu« 

11.   POMOČ V RAZREDU 
f (N=152) f% 

- o + - o + 
b.  vzpostavitev pomoči med sošolci (npr. sošolec 
pomaga poiskati pravo stran v knjigi, ponovi navodilo, 
predstavlja »model« zaželenega reagiranja) 81 37 34 53,3 24,3 22,4 

a.  pomoč učitelja (npr. ko drugi samostojno delajo, 
načrtovanih »pet minut«) 67 53 32 44,1 34,9 21,1 

c.   ob hujših težavah pomoč drugega strokovnega 
delavca. 58 79 15 38,2 52,0 9,9 

d.  DRUGO 125 23 3 82,2 15,1 2,0 

POMOČ V RAZREDU 

 
    54,6 31,6 13,8 
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Najpogosteje (več kot polovica učiteljev) vidijo kot osebo, ki naj bi učencu zagotavljal ustrezno 

pomoč v razredu sebe, učitelja. Večina v obliki individualnega pristopa k učencu (preverjamo 

napredek, svetujemo, medtem ko so drugi učenci zaposleni z delom, vajami) in  

individualiziranega poučevanja. Za nudenje pomoči so poudarili, da je pomembno, da je učitelj 

primerno usposobljen in se dodatno usposablja v tej smeri. 

Nekateri pa so izrazili tudi stisko, da učencu ne morejo zagotoviti dovolj pomoči, ne da bi ob tem 

zanemarjali ostale učence v razredu: V skupini 20 otrok ni možno, da se enemu povsem posvečaš, 

če pa se, zanemarjaš ostale. Iz zapisa lahko razberemo, da učitelji individualizacijo težko 

vključujejo v redno poučevanje, ampak jo bolj dojemajo kot dodatno, individualno delo z 

učencem. 

Skoraj polovica učiteljev je navedla učinkovitost vzpostavitve pomoči med sošolci. Kot so 

poudarili učitelji, je to pomembno tako za skupino kot učenca z ADHD. Učenec, ki nudi pomoč, 

naj bi bil sošolec, ki je učencu z ADHD kot vzornik ali sošolec, ki je strpnejši od drugih in je učno 

bolj sposoben, pri čemer je pomembno paziti, da ne obremenimo le enega otroka. 

Nekaj manj kot dve tretjini učiteljev pa meni, da bi učenec z ADHD vsaj občasno ob sebi v razredu 

potreboval tudi pomoč drugega strokovnega delavca, predvsem so navajali specialnega 

pedagoga in individualnega učitelja.  

Med drugimi navedenimi predlogi učiteljev izpostavljamo naslednje: 

Pomembnost, da ob vključenosti učenca z ADHD v razred o pomoči razmišljamo celostno in 

kontekstualno: Razred z učencem z ADHD mora delovati kot celota. O težavah se moramo 

pogovoriti skupaj in dogovoriti, da si bomo pomagali po najboljših močeh. 

Mnenje, da bi učenci z ADHD morali biti deležni bolj sistematične in obsežne individualne 

obravnave na šoli. Da bi na šoli morali obstajati tudi dogovorjeni postopki oz. strategije 

ukrepanja (protokoli), kako ravnati ob intenzivnem otrokovem razburjenju: Pomembno je vedeti, 

kaj lahko naredimo v izjemnih situacijah in ne da vsakič znova razmišljaš, kaj bi bilo najbolje 

storiti. Učitelji pa so izpostavili tudi potrebo po spremljevalcih na športnih dnevih, izletih in pri 

drugih aktivnostih, ki se izvajajo izven šole, kjer so pogoste težave z organizacijo pomoči 

učencem, ki so izrazito hiperaktivni in nemirni.   

Ob zaključku izpostavljamo še dve misli. Prva nakazuje, da gre pri zagotavljanju pomoči in 

podpore v bistvu za medsebojno prilagajanje vseh vključenih. Iz druge pa odseva manj primerno 

prepričanje, da je pomoč vezana zgolj na odločbe, ki jih prejmejo učenci s posebnimi potrebami 

oz. usmerjeni učenci. 
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Pomoč je v bistvu prilagajanje – učitelj z nalogami, učenci s sprejemanjem, ŠSS s pogovori; učenec s težavo 

pa naj bi se trudil čim večkrat prilagoditi dogajanju v razredu.  

 

Manj primerno!                        Pomoč zagotovimo v okviru ur v odločbi! 

 

Slika 22: Odstotna struktura pojavljanja posameznih predlogov za pomoč v razredu 

 

6.4.3.12 Sodelovanje starši 

Usklajenost prizadevanj v šolskem in domačem okolju je v vseh priporočilih za obravnavo 

učencev z ADHD izpostavljena kot pomemben dejavnik večje učinkovitosti pomoči (Goldstein in 

Goldstein, 1998; Barkley, 2003).  

Tega se zavedajo tudi učitelji, saj so v velikem deležu (štiri desetine) poudarili pomen usklajenih 

šolskih in domačih prizadevanj za izboljšanje učenčevega vedenja in učenja v razredu. Učitelji so 

poudarili pomen skupnega načrtovanja, spremljanja in evalviranja napredka. 

Zavedajo pa se tudi pomena vključenosti učenca v proces ustvarjanja pomoči, zato predlagajo 

redna srečanja učitelj, učenec, starši in po potrebi ŠSS - pogovori o skupnih načrtih. 

Učitelji se tudi zavedajo pomena rednega pretoka informacij med učitelji in starši. Pri 

posredovanju informacij ostaja sodelovanje praviloma na ravni splošnega informiranja in redkeje 

sistematičnega obveščanja o določenih elementih vedenja, učenja (dogovorjenih specifičnih 

ciljih), ki bi bilo osnova za določene vedenjske tehnike (npr. usklajeno podkrepljevanje).  

Čeprav je pri učencih z (izrazitejšo obliko) ADHD pogosto potrebna bolj pogosta in neposredna 

komunikacija med učitelji in starši, je le dobra petina učiteljev izpostavila koristnost in 

potrebnost dogovorjenega načina in/ali termina za posredovanje nujnih, aktualnih informacij. Da 

je pri tem potrebno upoštevati možnosti in potrebe staršev je poudaril eden od učiteljev: Glede 

na potrebe staršev se najde najustreznejšo obliko. 
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Tabela 65: Frekvenčna (f) in odstotna (f%) porazdelitev pojavljanja +, o in – odgovorov (glede na 

referenčne enote) pri elementu »sodelovanje s starši« 

12.   SODELOVANJE S STARŠI 
f (N=152) f% 

- o + - o + 
a.  usklajena šolska in domača prizadevanja za izboljšanje 
otrokovega vedenja v razredu (skupno načrtovanje, 
spremljanje in evalviranje napredka),  91 26 35 59,9 17,1 23,0 

b.  reden pretok informacij (npr. učitelj dnevno poroča o 
otrokovem doseganju specifičnih ciljev (seznam izbranih 
ciljev, npr. dokončal nalogo, upošteval vrstni red pri…, 
učitelj označi stopnjo doseganja – ustrezno, delno 
ustrezno, neustrezno), starši doma podpišejo obvestilo in 
za ustrezno vedenje v šoli zagotovijo ustrezno, 
predhodno dogovorjeno nagrado) 60 68 24 39,5 44,7 15,8 

c.   dogovorjen način in/ali termin za posredovanje 
nujnih, aktualnih informacij (npr. e-pošta, telefon) 119 17 16 78,3 11,2 10,5 

d.  DRUGO 87 56 9 57,2 36,8 5,9 

SODELOVANJE S STARŠI 

 
    58,7 27,5 13,8 

 

Učitelji so izpostavili tudi nekatere druge tehtne komentarje, npr. da je sodelovanje staršev s 

šolo odvisno tudi od njihovih lastnih izkušenj s šolo, da je včasih koristno staršem svetovati, da 

pomoč poiščejo tudi pri zunanjih strokovnjakih ter da je sodelovanje med šolo in domom 

pomembno tudi zato, ker Otrok mora čutiti, da mu želimo pomagati in da vsi budno spremljano 

njegovo napredovanje. 

Opozorili bi še na nekatere zapise učiteljev iz katerih lahko razberemo, da bi v primeru 

nesodelovanja ali nestrinjanja staršev s predlaganimi ukrepi, to lahko obsojali, ne da bi poskusili 

razumeti morebitno ozadje in vzroke za »ne«sodelovanje: Starši so se dolžni zanimati za 

otrokovo bivanje in delo v šoli. Morajo biti zavzeti in pripravljeni delati z otrokom na dogovorjeni 

način. 

 

Slika 23: Odstotna struktura pojavljanja posameznih predlogov za učinkovito sodelovanje s starši  
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6.4.3.13 Povzetek rezultatov učiteljevih predlogov »dobre prakse« poučevanja učencev z 

ADHD 

V tabeli 66 predstavljamo osnovne deskriptivne podatke za vseh dvanajst elementov poučevanja 

učencev z ADHD.30 Elementi so v tabeli navedeni glede na višino srednjih vrednosti in sicer od 

najvišjih do najnižjih. 

Tabela 66: Osnovna deskriptivna statistika za vseh dvanajst elementov poučevanja prvega dela 

vprašalnika UPADHD 

 
N min max M SD KA KS 

Eena11  Nudenje pomoči v razredu 152 1,00 5,00 2,58 1,01 0,28 -0,40 

Eena2  Organizacija dela v razredu in pouka 152 1,00 5,00 2,52 1,02 0,57 -0,23 

Eena3  Interakcija z otrokom: komunikacija in 
odnos 

152 1,00 5,00 2,51 0,84 0,49 0,49 

Eena12  Sodelovanje s starši 152 1,00 5,00 2,46 0,94 0,52 -0,05 

Eena1  Fizična ureditev razreda 152 1,00 5,00 2,21 0,81 0,78 0,17 

Eena5  Podajanje navodil 152 1,00 4,00 2,21 0,60 0,09 -0,02 

Eena6  Prilagajanje poučevanja, materiala in 
pripomočkov 

152 1,00 4,43 1,97 0,78 0,83 0,60 

Eena10  Uravnavanje in usmerjanje vedenja 152 1,00 4,71 1,95 0,60 0,59 1,47 

Eena8  Prilagajanje preverjanja in ocenjevanja 
znanja 

152 1,00 3,25 1,80 0,53 0,23 -0,58 

Eena7  Predstavitev in razporeditev nalog; potek 
aktivnosti 

152 1,00 4,00 1,72 0,51 0,62 0,43 

Eena9  Urjenje veščin učenja, organiziranja, 
načrtovanja 

152 1,00 3,25 1,59 0,56 1,02 0,64 

Eena4  Spodbujanje oz. preverjanje pozornosti in 
sodelovanja pri pouku 

152 0,00 4,00 1,34 0,83 0,60 0,34 

 

Grob vpogled v srednje vrednosti kaže, da so vrednosti pri vseh dvanajstih elementih nizke. To 

lahko pojasnimo z dejstvom, da smo navedene predloge učiteljev vrednotili glede na 

priporočeno optimalno dobro prakso poučevanja, ki smo jo predstavili v teoretičnih izhodiščih. 

Predpostavljamo, da učiteljevi odgovori predstavljajo njihovo najbolj avtomatizirano, 

ponotranjeno znanje, ki so ga v času reševanja vprašalnika najlažje in najhitreje priklicali in 

zapisali kot predloge. Na število zapisanih predlogov pa je lahko vplivala tudi obsežnost 

vprašalnika in zahtevana oblika prostih odgovorov.   

                                                        

30 Pojasnilo o kvantitativnem ovrednotenju kvalitativnih podatkov in izračunu povprečja deležev odgovorov na 

nivoju dimenzij se nahaja v poglavju 5.6.2.  
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Podatki kažejo, da so učitelji dosegali višje rezultate pri elementih, ki predstavljajo splošno dobro 

poučevalno prakso (nudenje pomoči v razredu, organizacija dela, interakcija z otrokom, 

sodelovanje s starši). Pri elementih, kjer so za dobro poučevalno prakso učencev z ADHD 

potrebne bolj specifične strategije in prilagoditve, pa nižje rezultate. Najnižje rezultate so učitelji 

dosegli pri elementih, ki za ključnega pomena za uspešnost učencev z ADHD v učnem procesu in 

širšem šolskem vsakdanu, to je na področju prilagajanja poučevanja, pripomočkov in materialov 

ter poteka aktivnosti (torej individualizacije in diferenciacije dela glede na specifične potrebe 

učencev z ADHD), uravnavanje in usmerjanje vedenja, prilagajanje preverjanja in ocenjevanja 

znanja, urjenja strategij učenja in organizacijskih veščin ter spodbujanja in preverjanja pozornosti 

in sodelovanja pri pouku.  

 

Povezanost dimenzij prvega dela vprašalnika UPADHD 

Iz korelacijske tabele 67 lahko ugotovimo, da so rezultati vseh dimenzij zmerno do visoko 

povezani s celotnim rezultatom vprašalnika UPADHD (prvega dela), saj korelacijski koeficienti 

znašajo od 0,54 do 0,76 (p < 0,01).  

Tabela 67: Korelacije vseh dimenzij prvega dela vprašalnika s celoto prvega dela vprašalnika 

UPADHD in dimenzij med seboj 

 
Eena 

Eena 
1 

Eena 
2 

Eena 
3 

Eena 
4 

Eena 
5 

Eena 
6 

Eena 
7 

Eena 
8 

Eena 
9 

Eena 
10 

Eena 
11 

Eena 
12 

Eena 1,00 0,71 0,65 0,76 0,70 0,65 0,61 0,54 0,58 0,60 0,66 0,69 0,65 

Eena1  0,71 1,00 0,46 0,53 0,52 0,51 0,42 0,28 0,37 0,37 0,37 0,39 0,33 

Eena2 0,65 0,46 1,00 0,56 0,50 0,32 0,32 0,25 0,22 0,38 0,24 0,31 0,22 

Eena3 0,76 0,53 0,56 1,00 0,61 0,46 0,37 0,43 0,35 0,38 0,43 0,36 0,39 

Eena4 0,70 0,52 0,50 0,61 1,00 0,45 0,36 0,36 0,33 0,34 0,35 0,28 0,33 

Eena5 0,65 0,51 0,32 0,46 0,45 1,00 0,33 0,26 0,28 0,39 0,41 0,44 0,38 

Eena6 0,61 0,42 0,32 0,37 0,36 0,33 1,00 0,35 0,45 0,27 0,31 0,35 0,31 

Eena7 0,54 0,28 0,25 0,43 0,36 0,26 0,35 1,00 0,34 0,24 0,29 0,38 0,31 

Eena8 0,58 0,37 0,22 0,35 0,33 0,28 0,45 0,34 1,00 0,26 0,39 0,39 0,39 

Eena9 0,60 0,37 0,38 0,38 0,34 0,39 0,27 0,24 0,26 1,00 0,42 0,41 0,39 

Eena10 0,66 0,37 0,24 0,43 0,35 0,41 0,31 0,29 0,39 0,42 1,00 0,54 0,52 

Eena11 0,69 0,39 0,31 0,36 0,28 0,44 0,35 0,38 0,39 0,41 0,54 1,00 0,49 

Eena12 0,65 0,33 0,22 0,39 0,33 0,38 0,31 0,31 0,39 0,39 0,52 0,49 1,00 

Korelacije pomembne na nivoju p < 0.01 

 

Mere povezanosti nakazujejo, da je za znanje o učinkovitih elementih poučevanja učencev z 

ADHD pomembno znanje o vseh posameznih, v vprašalniku vključenih dimenzijah oz. elementih 

poučevanja. Iz medsebojnih povezanosti dimenzij prvega dela vprašalnika UPADHD pa lahko 
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povzamemo, da so povezave med dimenzijami po intenzivnosti nizke do zmerne (korelacijski 

koeficient r znaša od 0,22 do 0,61). Mere povezanosti, ki so pomembne na stopnji p < 0.01,  

potrjujejo, da je učiteljevo znanje o učinkovitih elementih poučevanja na enem področju 

pomembno povezano z znanjem na drugih področjih, ki so zajeta v vprašalniku UPADHD, da pa 

so povezave različno intenzivne. 

 

Časovni in materialni pogoji za prilagajanje vzgojno-izobraževalnega procesa (E dva) 

V drugem delu vprašalnika so učitelji ocenili časovne in materialne pogoje za izvajanje 

prilagoditev oz. elementov poučevanja, ki so jih opredelili v prvem delu vprašalnika. V tabeli 68 

so nanizane srednje vrednosti ocen pogojev za izvajanje izbranih elementov poučevanja po vrsti 

od največje do najmanjše, kar pomeni, da so pri elementih z višjimi srednjimi ocenami učitelji 

pogoje ocenili kot bolj ustrezne kot pri tistih z nižjimi srednjimi vrednostmi. 

Tabela 68: Časovni in materialni pogoji za prilagajanje VIZ procesa 

 
N min max M SD KA KS 

Edva5  Podajanje navodil 147 2,00 5,00 3,94 0,73 -0,23 -0,31 

Edva3  Interakcija z otrokom: komunikacija in 
odnos 

146 2,00 5,00 3,94 0,70 -0,36 0,23 

Edva8  Prilagajanje preverjanja in ocenjevanja 
znanja 

145 1,00 5,00 3,93 0,85 -0,68 0,11 

Edva4  Spodbujanje oz. preverjanje pozornosti in 
sodelovanja pri pouku 

146 2,00 5,00 3,83 0,75 -0,16 -0,38 

Edva12  Sodelovanje s starši 147 1,00 5,00 3,82 0,83 -0,25 -0,32 

Edva1  Fizična ureditev razreda 150 1,00 5,00 3,64 0,83 0,13 -0,51 

Edva7  Predstavitev in razporeditev nalog; potek 
aktivnosti 

145 2,00 5,00 3,62 0,77 -0,37 -0,14 

Edva2  Organizacija dela v razredu in pouka 147 2,00 5,00 3,60 0,74 0,57 -0,61 

Edva9  Urjenje veščin učenja, organiziranja, 
načrtovanja 

143 2,00 5,00 3,54 0,80 0,16 -0,47 

Edva10  Uravnavanje in usmerjanje vedenja 147 1,00 5,00 3,54 0,80 -0,18 -0,10 

Edva11  Nudenje pomoči v razredu 147 1,00 5,00 3,49 0,85 -0,43 0,41 

Edva6  Prilagajanje poučevanja, materiala in 
pripomočkov 

146 1,00 5,00 3,47 0,81 -0,35 0,25 

 

Glede na to, da so srednje vrednosti ocene pogojev pri vseh elementih v obsegu od 3,47 do 3,94, 

lahko ugotovimo, da učitelji v povprečju časovne in materialne pogoje ocenjujejo kot ustrezne 

oz. delno ustrezne. 

V nadaljevanju podajamo rezultate po skopih, glede na deleže ocen 4 in 5 (ustrezni pogoji), 3 

(delno ustrezni pogoji) ter 1 oz. 2 (neustrezni pogoji). 
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Učitelji so v povprečju kot najbolj ustrezne ocenili pogoje za podajanje navodil, interakcijo z 

otrokom ter prilagajanje preverjanja in ocenjevanja znanja. Pri teh treh elementih poučevanja je 

tri četrtine učiteljev pogoje ocenilo z oceno 4 ali 5, delež ocen 3 se giblje med 15 in 23 odstotki, 

delež ocen 2 je manjši od 8 odstotkov, ocena 1 pa se sploh ne pojavlja. Ustreznost pogojev za 

podajanje navodil je največ učiteljev (polovica) ocenilo z oceno 4, slaba tretjina z oceno 3, 5 

učiteljev pa z oceno 2. Prav tako je največ učiteljev (skoraj 60 odstotkov) ocenilo z oceno 4 

ustreznost pogojev za vzpostavljanje ustrezne interakcije oz. odnosa in komunikacijo z otrokom, 

približno petina učiteljev pa je ta element ocenila z oceno 3 oz. 5 in tudi tu so 4 učitelji pogoje 

ocenili z oceno 2. Dobra polovica učiteljev je z oceno 4 ocenila tudi ustreznost pogojev za 

prilagajanje preverjanja in ocenjevanja znanja, skoraj četrtina z oceno 5 ter dobra petina z oceno 

3 ali 2. Ob razgovorih z učitelji se veliko dilem in vprašanj pojavlja prav s področja prilagajanja 

preverjanja in ocenjevanja znanja, vendar te dileme očitno niso pogojene s časovnimi in 

materialnimi pogoji za izvajanje, ampak bolj s formalno pravnimi in strokovnimi vprašanji o 

upravičenosti prilagajanja. 

Tudi pri naslednjem sklopu predstavitev ustreznosti pogojev (za spodbujanje in preverjanje 

pozornosti ter sodelovanja pri pouku, sodelovanje s starši in prilagajanja predstavitve in 

razporeditve nalog), še vedno prevladujejo ocene 4 in 5 nad nižjimi ocenami, vendar se tokrat v 

primerjavi z zgoraj predstavljenimi elementi, delež teh ocen pojavlja pri približno šestih 

desetinah učiteljev, približno tretjina učiteljev  je pogoje pri teh elementih ocenila z oceno 3, 

delež ocen 1 oz. 2 pa je še vedno nižji od 8 odstotkov. Ustreznost pogojev za spodbujanje in 

preverjanje pozornosti in sodelovanja pri pouku je največ učiteljev (polovica) ocenilo z oceno 4, 

skoraj tretjina z oceno 3. 5 učiteljev pa tudi z oceno 2. Čeprav učitelji sodelovanje s starši pogosto 

izpostavljajo kot pomanjkljivo ustrezno, pa to očitno ne pripisujejo zgolj pomanjkanju časovnih in 

materialnih pogojev za realizacijo, saj tudi pri tem elementu prevladuje ocena ustreznosti 

pogojev 4 (44,2 %), delež ocen 3 je skoraj tretjinski (večji od deleža ocen 5), 6 učiteljev pa je tudi 

tu pogoje ocenil z oceno 2. Pogoje za ustrezno predstavitev in razporeditev nalog največ učiteljev 

(nekaj več kot polovica) ocenjuje s 4, mnogo manjši je delež ocen 5 (9 %), tretjina je ocen 3, z 

oceno 2 pa je tovrstne pogoje ocenilo 12 učiteljev.  

V sklopu pogojev za izvedbo prilagoditev elementov, ki jih bomo predstavili v nadaljevanju 

(fizična ureditev razreda, organizacija dela v razredu in pouka, urjenje veščin učenja, 

organiziranja in načrtovanja), se delež ocen 4 in 5 že zmanjša pod polovico, delež ocen tri je v 

obsegu od 43 do 50 odstotkov, delež ocen 1 oz. 2 pa ostaja nizek, pod 7 odstotki. Pri oceni 

pogojev za prilagajanje fizične ureditve razreda prevladujejo ocene 3, ki se pojavljajo pri nekaj 

več kot 40ih odstotkih učiteljev, pri enakem deležu učiteljev, kot se pojavljajo tudi ocene 4 in 5, 

sedem učiteljev pa pogoje za prilagajanje fizične ureditve razreda ocenjuje z oceno 2. Pri oceni 
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pogojev za izvajanje prilagoditev organizacije dela v razredu oz. organizacije pouka je največji 

delež ocen 3 (polovica), ki je le malenkost večji od skupnega deleža ocen 4 in 5, le 2 učitelja pa 

sta se odločila za oceno 2.  Tudi pogoje za urjenje strategij učenja, organizacijskih veščin in veščin 

reševanja problemov je največji delež (43,6 %) učiteljev ocenil z oceno 4, skoraj polovica učiteljev 

pa z ocenama 4 ali 5 in 10 učiteljev z oceno 2. Ker je razvijanje strategij učenja, organizacijskih 

veščin ter veščin reševanja problemov zelo pomemben del učnega procesa, je razveseljivo, da 

polovica sodelujočih učiteljev pogoje za izvajanje tega elementa poučevanja ocenjuje kot 

primerne. Seveda pa bi bilo zaželeno, še posebej z vidika pomembnosti tega elementa 

poučevanja za učence z ADHD, da bi bil delež učiteljev s takšnim mnenjem še višji.   

V zadnjem sklopu predstavljamo elemente poučevanja, za katere so učitelji najnižje ocenili 

pogoje za izvedbo prilagoditev, pri čemer ne smemo pozabiti, da so ocene pogojev še vedno v 

povprečju ugodne. Pri naslednjih elementih poučevanja, uravnavanje in usmerjanje vedenja, 

nudenje pomoči v razredu, prilagajanje poučevanja, materiala in pripomočkov, je delež ocen 4 in 

5 še vedno okoli 50 odstotkov, delež ocen 3 skoraj 40 odstotkov, povečan pa je delež ocen 1 in 2 

(približno 10 odstotkov). Tako je pri oceni pogojev za izvajanje prilagoditev z namenom 

uravnavanje in usmerjanje vedenja, čeprav je srednja vrednost enaka kot pri elementi 9 (urjenje 

strategij učenja, organizacijskih veščin …), pri tem elementu nekoliko višji delež ocen 4 in 5 (53,1 

%), nižji delež ocen 4 (38,2 %) in dva učitelja več, skupaj torej 12, ki so  pogoje ocenili z 2. Tudi 

možnosti oz. pogoje za nudenje pomoči v razredu, je največ učiteljev ocenilo z oceno 4 (42,7 %), 

le nekaj manj učiteljev pogoje ocenjuje kot delno ustrezne (38,2 %), kar 10 % pa kot (povsem) 

neustrezne. Med vsemi dvanajstimi elementi poučevanja so najnižje ocenili pogoje za izvajanje 

prilagoditev poučevanja, materiala in pripomočkov, torej za enega ključnih elementov 

diferenciacije in individualizacije. Tudi pri tem elementu pa je še vedno petdeset-odstotni delež 

ocen 4 in 5, skoraj štirideset-odstotni delež ocen 3 in 10,2-odstotni delež ocen 1 in 2. 

Glede na učiteljeve ocene časovnih in materialnih pogojev za prilagajanje VIZ procesa učencem z 

ADHD, ki so relativno visoke, lahko sklepamo, da bi učitelji ob boljšem poznavanju in 

obvladovanju učinkovitih elementov poučevanja učencev z ADHD, tem učencem in posledično 

tudi ostalim lahko zagotavljali bolj spodbudno učno okolje. Kakor so izpostavljali tudi nekateri 

učitelji v svojih zapisih, bi na tem področju potrebovali dodatno usposabljanje. 
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6.1.5 Učiteljeva zaznava samoučinkovitosti (sklop F) 

 

Vprašalnik Učiteljeva zaznava samoučinkovitosti – UZS (sklop F) je peti v nizu celotne baterije 

merskih inštrumentov, ki so jo izpolnjevali učitelji. Rezultati pridobljeni s pomočjo tega 

vprašalnika omogočajo vpogled v učiteljevo lastno oceno oz. zaznavo učinkovitosti pri delu. 

Vprašalnik oblikovan za namen pričujoče raziskave poleg trditev, ki so vključene tudi v nekatere 

druge tovrstne vprašalnike, npr. TSES (Tschannen-Moran in Woolfolk Hoy, 2001), ki so bili 

osnova temu vprašalniku, vsebuje tudi trditve, ki se nanašajo specifično na učinkovitost pri 

poučevanju učencev z ADHD. 

Zaznava samoučinkovitosti je po teoriji samoučinkovitosti pomemben dejavnik za reguliranje 

človekovega delovanja. Ker je temeljni cilj naše raziskave ugotoviti, kako se raznoteri pomembni 

dejavniki povezujejo s poučevalno prakso, torej poučevanjem učencev z ADHD, smo kot enega 

potencialno pomembnih dejavnikov vključili tudi učiteljevo zaznavo samoučinkovitosti. 

V tujini so v okviru proučevanja znanja in prepričanj o ADHD nekateri raziskovalci delež 

raziskovalne pozornosti namenili tudi proučevanju učiteljeve zaznave samoučinkovitost pri 

poučevanju učencev z ADHD (npr. Curtis, 2003; Kos, 2000; Liesveld, 2007), v slovenskem 

prostoru pa vpogleda v učiteljevo zaznavo samoučinkovitosti pri poučevanju učencev z ADHD še 

ni bilo. Bila pa je v letu 2012 v okviru širše raziskave stališč učiteljev do možnosti razvijanja 

rezilientnosti proučevana tudi zaznava učiteljeve splošne samoučinkovitosti (Kiswarday, 2012). 

V nadaljevanju predstavljamo analizo rezultatov vprašalnika Učiteljeva zaznava 

samoučinkovitosti − UZS. 

Najprej predstavljamo povprečne rezultate odgovorov za posamezne trditve, nadalje podajamo 

širši pregled rezultatov glede na skupine trditev po posameznih dimenzijah oz. področjih: 

učinkovitost pri delu z učenci z ADHD, učinkovitost pri temeljnem poučevanju, učinkovitost 

spodbujanja ustreznega odnosa do šolskega dela in vedenja ter učinkovitost uravnavanja 

izstopajočega vedenja učencev oz. razredne dinamike, ter seveda skupno oceno 

samoučinkovitosti.  

 

6.1.5.1   Odgovori na posamezne trditve vprašalnika UZS  

V tabeli 69 so podane srednje vrednosti odgovorov oz. ocen pri posameznih trditvah vprašalnika 

UZS in sicer od najnižje do najvišje srednje vrednosti. Nižje srednje vrednosti pomenijo, da 

učitelji pri trditvah, kjer se te vrednosti pojavljajo, svojo učinkovitost v povprečju zaznavajo kot 
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nižjo, ocenjujejo torej, da so manj kompetentni za izvedbo naloge opredeljene v trditvi. Višje 

srednje vrednosti pa pomenijo, da učitelji svojo kompetentnost za izvedbo opisane naloge 

zaznavajo višje. 

Trditve, pri katerih so srednje vrednosti nižje od 3,5, se vse nanašajo na delo z učenci z ADHD 

(F29, F30, F27, F31, F26 in F28). Najnižjo učinkovitosti učitelji zaznavajo pri komunikaciji s starši 

otrok z ADHD, kjer jih velik delež ocenjuje, da staršem ne znajo ustrezno odgovoriti na vprašanja 

oz. jim kompetentno posredovati ustreznih informacij o ADHD fenomenu. Pri tem je kar 7,3 % 

učiteljev ocenilo svojo učinkovitost z 1 (Nikakor ne), skoraj 25 % z oceno 2 in dobrih 45 % t oceno 

3 (Delno velja). Ob upoštevanju dejstva, da se težave s pomanjkljivo pozornostjo in 

hiperaktivnost najpogosteje prvič prepoznane šele v šolskem obdobju, ko postanejo bolj 

ovirajoče za posameznikovo funkcioniranje in moteče za okolico, ter da je učitelj tisti, ki pogosto 

prvič komunicira s starši o težavah, ki jih opaža, je skrb zbujajoče dejstvo, da zgolj dobra petina 

učiteljev ocenjuje svojo kompetentnost za ustrezno posredovanje informacij o ADHD fenomenu z 

oceno 4 (19,5 %) ali 5 (3,1 %) oz. kot ustrezno. 

Podobno nizko svojo kompetentnost učitelji zaznavajo tudi pri obvladovanju in usmerjanju 

vedenja učencev, ki izkazujejo vedenja značilna za ADHD. Pri tej zmožnosti še manjši delež 

učiteljev ocenjuje svojo kompetentnost kot ustrezno oz. z ocenama 4 (18,3 %) ali 5 (1,2 %). 

Največ jih meni, da zanje delno velja opredeljena zmožnost (55,1 %), približno ena četrtina 

učiteljev, pa je pri obvladovanju in usmerjanju omenjenega vedenja zelo šibkih, saj svojo 

kompetentnost na tem področju ocenjujejo z oceno 1 (2,8 %) ali 2 (22,5 %). Težave pri 

obvladovanju vedenja značilnega za ADHD oz. ocena učiteljev, da so pri tem manj uspešni, za 

učitelje zagotovo pomeni dejavnik stresa. Vedenja, ki so značilna za ADHD, namreč lahko v veliki 

meri vplivajo na dinamiko dogajanja celotnega razreda in če je vedenje preveč moteče za delo 

učitelja in delo ostalih otrok v razredu, to lahko v veliki meri vpliva na realizacijo pouka in počutje 

vseh v razredu (Pfiffner in Barkley, 1998).  

Učitelji navajajo tudi, da imajo težave pri prepoznavanju tistih učencev z ADHD, pri katerih je 

prevladujoč tip motnje, motnje pozornosti, brez pridružene hiperaktivnosti / impulzivnosti. 

Podobno kot pri prejšnjih dveh trditvah, tudi pri tej dobra petina učiteljev meni, da so učinkoviti 

pri prepoznavanju tega podtipa težav ADHD, dobra polovica meni, da so pri tem srednje 

učinkoviti in približno tretjina ocenjuje, da so pri tem manj učinkoviti (odražajo ocene 1 - 7,1 % in 

ocene 2 – 17,7 %). Motnje pozornosti brez prisotne hiperaktivnosti so tudi po drugih raziskavah 

manj in pozneje prepoznane kot motnje hiperaktivnosti, ki so bolj obremenjujoče in opazne za 

okolje. Zaradi poznejšega prepoznavanja ali napačnega razumevanja izkazujočih težav so učenci s 

tovrstno obliko ADHD lahko bolj ogroženi v učnem in socialnem smislu, saj so pogosto označeni 
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kot leni, manj bistri, počasni, ob kasnejših morebiti pridruženih težavah nizke samopodobe, ki se 

lahko izražajo v socialno manj sprejemljivem vedenju, pa tudi kot trmasti, razvajeni, »vedenjci«.  

Delno ustrezno kompetentnost izražajo učitelji tudi pri poučevanju učencev z ADHD, s srednjo 

oceno 3,14 pri trditvi učne vsebine znam posredovati na način, ki učencu z ADHD omogoča 

najbolj optimalno učenje. Čeprav je delež ocen 3 (delno velja) nekoliko manjši (41,7%) kot pri 

zgoraj omenjenih treh trditvah, delež ocen 4 pa relativno višji (dobra tretjina), se tudi pri tej 

zmožnosti pojavlja dobra petina učiteljev, ki menijo, da so pri tem pomanjkljivo učinkoviti 

(izraženo z oceno 2 – 21 %) ali neučinkoviti (z oceno 1 sta se ocenila 2 učitelja). Zagotavljanje 

ustreznega VIZ procesa, vključno s poučevanjem oz. posredovanjem učne snovi, je ključnega 

pomena za učno uspešnost in napredek učenca z ADHD, kakor to velja za vse učence. 

Pomanjkljivo obvladovanje učinkovitih strategij poučevanja in prilagajanja raznolikih, za 

učinkovito učenje učencev z ADHD, metodično-didaktičnih elementov (natančneje smo o tem 

poročali pri rezultatih skopa E), lahko predstavlja pomembno oviro za optimalni učni napredek 

učenca z ADHD. 

Naslednja trditev, pri kateri je večji delež učiteljev odgovoril z oceno 3 (43,3 %)  ali nižjima 

ocenama (z oceno 2 – 8,1 %, z oceno 1 – 6,6 %) kot z ocenama 4 ali 5 (36,8 % in 5,2 %), je zlahka 

ločujem vedenje, ki je posledica ADHD in vedenje, ki je uporniško ali posledica razvajenosti. 

Neustrezno ločevanje med temi vedenji lahko vodi v neustrezno razumevanje in neprimerno 

obravnavanje vedenja.  

Zadnji element poučevanja, pri katerem je manj kot polovica učiteljev odgovarjala z ocenama 4 

oz. 5, se nanaša na pridobivanje pozornosti učenca, ki ima težave z osredotočanjem na pouk. Pri 

tej trditvi se ne pojavlja najnižja ocena 1, še vedno pa je 12 učiteljev, ki so svojo učinkovitost na 

tem področju ocenili z 2, in 70 učiteljev (44,6 %), ki so jo ocenili s 3. Pridobivanje oz. vzbujanje in 

vzdrževanje pozornosti učenca s pomanjkanjem pozornosti oz. težavami na področju 

osredotočanja in vzdrževanja pozornosti je pomemben element učinkovitega poučevanja te 

skupine učencev, saj je pozornost predpogoj za učinkovito sledenje pouku in učenje.  

Pri vseh nadaljnjih trditvah je delež ocen učinkovitosti 4 in 5 večji od 50 odstotkov. Še vedno pa 

se pri nekaterih pojavlja velik delež ocen 3, ki nakazujejo učiteljevo samozaznavo delne 

učinkovitosti pri izpostavljenih elementih poučevanja. Elementi, pri katerih je delež ocen 3 še 

vedno večji od 30 odstotkov, so: vzpostavljanje učinkovitega sistema razredne dinamike v vsaki 

skupini učencev (43,7 % ocen 3), učinkovito reagiranje na kljubovalno vedenje učencev (36,4%) in 

zmožnost umirjanja učenca, katerega vedenje je moteče (razdiralno, glasno) (30,5%). Vsi trije 

elementi se nanašajo na širšo učiteljevo zmožnost vzpostavljanja primerne razredne discipline ali 

obvladovanja in usmerjanja manj primernega vedenja učencev, kar predstavlja enega od 
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predpogojev za uspešno izvajanje učnega procesa. Čeprav je pri omenjenih elementih svojo 

učinkovitost kar velik delež učiteljev ocenil kot srednjo, pa je več kot tri četrtine učiteljev ocenilo, 

da zmorejo (povsem) učinkovito preprečiti, da nekaj motečih učencev v razredu ne prevzame 

vodenja ure, kar nakazuje, da jim kljub delno učinkovitemu soočanju z manj primernimi oblikami 

vedenja posameznih učencev uspe obdržati kontrolo nad celotnim dogajanjem v razredu. 

Naslednji sklop elementov poučevanja, kjer so učitelji v 80 odstotkih menili, da so (povsem) 

učinkoviti (srednja vrednost ocen od 4,08 do 4,25) se nanaša na spodbujanje ustreznega odnosa 

do vedenja in učenja: upoštevanje razrednih pravil, izražanje jasnih pričakovanj glede vedenja 

učencev in spodbujanje učencev, da verjamejo, da lahko šolsko delo dobro opravijo (učenčeve 

zaznave samoučinkovitosti) ter na individualizacijo in diferenciacijo zadolžitev za nadarjene 

učence. 

Najvišjo zaznavo učinkovitosti (srednja ocena od 4,27 do 4,42 oz. več kot 90 odstotkov ocen 4 ali 

5) pa so učitelji opredelili pri temeljnih, splošnih veščinah poučevanja: postavljanje ustreznih 

vprašanj, preverjanje učenčevega razumevanja in dodatna ter drugačna razlaga s primeri, ko 

učenci ne razumejo snovi. Visoke ocene učinkovitosti pri temeljnih kompetencah učiteljevega 

delovanja so razumljive in pričakovane, saj se nanašajo na bistvo učiteljevega delovanja in so 

skladne z ugotovitvami raziskovalcev, ki so ugotovili, da so učiteljeve ocene lastne učinkovitosti 

praviloma višje pri bolj splošnih, temeljnih veščinah poučevanja in nižje pri bolj specifičnih 

veščinah ali področjih poučevanja, kot je tudi poučevanje učencev s težavami na področju 

učenja, vedenja in čustvovanja (Bandura, 1997; Curtis, 2003; Kos, 2004).  

Tabela 69: Osnovna deskriptivna statistika za trditve vprašalnika Učiteljeva zaznava 

samoučinkovitosti 

 
N min max M SD KA KS 

F29  Staršem, ki imajo vprašanja o ADHD 

fenomenu, kompetentno posredujem ustrezne 
153 1 5 2,87 0,92 -0,07 -0,12 

F30  Ustrezno obvladam in usmerjam vedenje 

otrok z vedenji značilnimi za ADHD.... 
151 1 5 2,92 0,75 -0,11 0,26 

F27  Znam prepoznati tudi tiste učence z 

ADHD, pri katerih ni prisotna nemirnost 
155 1 5 2,94 0,90 -0,09 0,41 

F31  Učne vsebine znam posredovati na način, 

ki učencu z ADHD omogoča najbolj opt 
152 1 5 3,14 0,81 -0,23 -0,61 

F26  Zlahka ločujem vedenje, ki je posledica 

ADHD in vedenje, ki je uporniško ali 
156 1 5 3,26 0,93 -0,65 0,49 

F28  Znam pritegniti pozornost učenca, ki ima 

težave z osredotočanjem na pouk. 
156 2 5 3,45 0,70 -0,09 -0,23 

F16  V vsaki skupini učencev znam vzpostaviti 

učinkovit sistem obvladovanja razredne 

dinamike. 

157 1 5 3,58 0,72 -0,05 0,43 
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N min max M SD KA KS 

F21  Na vedenje kljubovalnih učencev znam 

učinkovito odreagirati. 
156 2 5 3,69 0,75 0,01 -0,42 

F15  Znam pomiriti učenca, ki je moteč 

(razdiralen, glasen). 
155 2 5 3,75 0,69 -0,18 -0,05 

F9  Znam spodbujati učence, da sprejmejo 

učenje kot vrednoto / cenijo učenje.... 
157 2 5 3,84 0,75 -0,20 -0,31 

F8  Znam vzpostavit rutine, ki omogočajo 

gladek potek aktivnosti. 
157 2 5 3,86 0,71 -0,13 -0,31 

F19  Učinkovito znam preprečiti, da nekaj 

motečih učencev v razredu ne prevzame … 
157 1 5 3,95 0,72 -0,52 1,19 

F13  Učence uspešno spodbujam, da 

upoštevajo razredna pravila. 
155 2 5 4,08 0,64 -0,17 -0,11 

F5  Znam izraziti jasna pričakovanja glede 

vedenja učencev. 
157 2 5 4,17 0,69 -0,37 -0,33 

F24  Nadarjenim učencem znam pripraviti 

ustrezne zadolžitve. 
157 1 5 4,18 0,75 -0,83 1,28 

F6  Znam spodbujati učence, da verjamejo, da 

lahko šolsko delo dobro opravijo.... 
156 2 5 4,25 0,69 -0,71 0,61 

F11  Učencem znam postavljati ustrezna 

vprašanja. 
157 2 5 4,27 0,60 -0,34 0,16 

F10  Znam preveriti učenčevo razumevanje 

tistega, kar sem poučeval/a. 
156 3 5 4,36 0,61 -0,38 -0,65 

F20  Ko učenci ne razumejo snovi, jim znam 

snov dodatno in drugače razložiti ter 
153 3 5 4,42 0,59 -0,47 -0,66 

 

6.1.5.2  Rezultati glede na dimenzije vprašalnika UZS 

Srednja vrednost ocen samoučinkovitosti sodelujočih učiteljev znaša 3,74, kar bi lahko označili 

kot zmerno dobro oceno lastne učinkovitosti pri poučevanju. Srednje ocene zaznane 

samoučinovitosti učiteljev po posameznih dimenzijah vprašalnika UZS potrjujejo analizo oz. 

rezultate, ki smo jih podali že pri predstavitvi ocen po posameznih trditvah. 

Sodelujoči učitelji najvišje ocenjujejo samoučinkovitost na področju temeljnega poučevanja, kar 

je razumljivo, saj se ta nanaša na nekatere temeljne veščine njihovega poklica. Nadalje se dovolj 

kompetentni oz. učinkoviti čutijo tudi pri spodbujanju ustreznega odnosa do šolskega dela in 

vedenja. Manj pa pri uravnavanju izstopajočega vedenja oz. razredne dinamike in najmanj pri 

delu z učenci z ADHD. 
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Tabela 70: Osnovna deskriptivna statistika za rezultate po posameznih dimenzijah vprašalnika 

Učiteljeva zaznava samoučinkovitosti 

 
N min max M SD KA AS 

dimF2  Učinkovitost temeljnega 
poučevanja 

157 2,25 5,00 4,30 0,48 -0,66 1,33 

dimF3  Učinkovitost spodbujanja 
ustreznega odnosa do šolskega 
dela in vedenja 

157 2,60 5,00 4,04 0,51 -0,54 0,57 

dimF4  Učinkovitost uravnavanja 
izstopajočega vedenja 

157 2,25 5,00 3,74 0,57 -0,03 -0,19 

dimF1  Učinkovitost pri delu z učenci z 
ADHD 

157 1,17 4,67 3,10 0,66 -0,21 -0,30 

F skupaj UZA (sklop F) 157 2,47 4,68 3,74 0,44 -0,18 0,19 

 

Povezanost dimenzij vprašalnika UZS 

Iz tabele 71 lahko ugotovimo, da vse dimenzije vprašalnika UZS visoko, pozitivno korelirajo s 

celotnim rezultatom vprašalnika (koeficienti korelacije r se gibljejo v obsegu od 0.69 do 0.84), 

dimenzije pa so medsebojno zmerno do srednje povezane (koeficienti korelacije se nahajajo v 

obsegu od 0.34 do 0,62).  

Najvišja je povezanost med dimenzijo F1 (Učinkovitost pri delu z učenci z ADHD) in dimenzijo F4 

(Učinkovitost uravnavanja izstopajočega vedenja oz.  razredne dinamike) ter med dimenzijama 

F2 (Učinkovitost temeljnega poučevanja) in F3 (Učinkovitost spodbujanja ustreznega odnosa do 

šolskega dela in vedenja). Mere povezanosti, ki so pomembne na nivoju p < 0.01, potrjujejo, da 

je učiteljeva zaznava samoučinkovitosti na enem področju pomembno povezana z zaznavo 

samoučinkovitosti na drugih področjih, zajetih v vprašalniku UZS. 

Tabela 71: Povezanost posameznih dimenzij vprašalnika s celoto in dimenzij med seboj 

 

UZS  dimF1 dimF2 dimF3 dimF4 

F skupaj UZS  1,00 0,84 0,69 0,76 0,82 

dimF1   0,84 1,00 0,34 0,40 0,62 

dimF2 0,69 0,34 1,00 0,59 0,46 

dimF3  0,76 0,40 0,59 1,00 0,53 

dimF4  0,82 0,62 0,46 0,53 1,00 

    Korelacije pomembna na nivoju p < 0.01 
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6.1.6 Podpora in ovire v okolju za učinkovito poučevanje učencev z ADHD (sklop G) 

 

Vprašalnik Podpora in ovire v okolju za učinkovito poučevanje učencev z ADHD – POADHD (sklop 

G) je bil zadnji v sklopu celotne baterije merskih pripomočkov. Rezultati pridobljeni s tem 

vprašalnikom naj bi nam ponudili vpogled v učiteljevo doživljanje podpore in to tako znotraj kot 

izven šole. 

Vprašalnik je sestavljen iz dveh delov. Medtem ko se v prvem delu osredotočamo na učiteljevo 

doživljanje podpore, je drugi del namenjen prepoznavanju najpogostejših ovir za uspešnejše 

vključevanje učencev z ADHD v reden VIZ proces, po oceni učitelja seveda. 

Vprašalnik je bil večinoma sestavljen kot ocenjevalna lestvica, dve vprašanji sta zahtevali izbor in 

rangiranje treh odgovorov.  

V nadaljevanju predstavljamo rezultate najprej za prvi del vprašalnika in nato še za drugi del. 

6.1.6.1   Podpora okolja 

V tabeli 72 je predstavljena osnovna deskriptivna statistika za trditve prvega dela vprašalnika. 

Trditve so razporejene tako, kot pada srednja vrednost izbranih ocen ob odgovoru. Ocene so se 

nahajale na lestvici od ena do pet, pri čemer je ocena 1 pomenila, da trditev po mnenju učitelja 

sploh ne velja in ocena 5, da popolnoma velja. Večja srednja vrednost ocene torej pomeni, da 

učitelji izbrano trditev ocenjujejo kot bolj prisotno in uresničeno v njihovem okolju in kot 

močnejši dejavnik podpore. Trditve, kjer so prisotne nižje vrednosti srednje ocene, pa učitelji 

doživljajo kot manj veljavne in zatorej ti elementi po njihovem mnenju ne predstavljajo dovolj 

učinkovite podpore. 

Tabela 72: Osnovne vrednosti deskriptivne statistike za oceno dejavnikov podpore v okolju 

Trditev N min max M SD KA AS 

Gena8  Če potrebujem pomoč pri prilagajanju 
izvajanja VI procesa in posebnih strategij 

155 1 5 4,10 0,98 -1,03 0,53 

GENA15  Če potrebujem pomoč v razredu, so 
specialni pedagog in drugi svetovalni d 

156 1 5 4,03 1,13 -1,05 0,43 

GENA17  Starši lahko pomagajo pri izbiri 
uporabnih prilagoditev in načinov dela z 

154 1 5 3,83 0,87 -0,36 -0,38 

GENA1  Vedno, ko potrebujem pomoč in 
podporo, vem, na koga se lahko obrnem oz. … 

157 1 5 3,77 0,87 -0,74 0,57 

GENA10  Prilagoditve, ki so mi jih svetovali za 
poučevanje učencev z ADHD, so se 

146 1 5 3,70 0,73 0,08 -0,46 

GENA2  Na šoli je jasno izoblikovana strategija 
dela z otroki z učnimi, vedenjski 

157 1 5 3,69 0,98 -0,57 -0,13 

GENA14  Na šoli imamo dobro organizirane 
različne individualne in skupinske oblik 

153 1 5 3,68 1,09 -0,64 -0,21 
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GENA11  Kadar je otrok v obravnavi tudi izven 
šole, je timsko sodelovanje šolskih 

156 1 5 3,58 1,03 -0,31 -0,62 

GENA3  Vodstvo prepozna in ceni napore 
učitelja pri vključevanju otrok z učnimi, 

157 1 5 3,47 1,10 -0,40 -0,48 

GENA9  Prilagoditve, ki so mi jih svetovali za 
poučevanje učencev z ADHD, sem zla 

146 1 5 3,37 0,80 0,05 0,04 

GENA13  Šolska zakonodaja omogoča ustrezno 
prilagajanje VI procesa otrokom z učni 

150 1 5 3,16 1,14 -0,25 -0,74 

GENA4  Na koncu moram vedno vse probleme 
reševati sam/a. 

157 1 5 2,75 1,18 0,16 -0,81 

GENA12  Kadar otrok prejema zdravila za 
uravnavanje pozornosti in aktivnosti, zdr 

144 1 5 2,48 1,25 0,46 -0,89 

 

Iz prvih dveh najvišje ocenjenih dejavnikov podpore je razveseljujoče spoznanje, da učitelji 

poročajo, da kadar potrebujejo pomoč pri prilagajanju izvajanja vzgojno-izobraževalnega procesa 

in posebnih strategij, jo vedno lahko dobijo pri specialnem pedagogu ali drugih svetovalnih 

delavcih ter da  kadar potrebujejo pomoč v razredu, so jo ti strokovni delavci vedno pripravljeni 

nuditi tudi v razredu. Kar tri četrtine učiteljev je ocenilo, da trditvi, ki opredeljujeta to podporo 

(trditev 9 in 5) pretežno oz. povsem veljata.  Učitelji torej doživljajo delo specialnih pedagogov in 

šolske svetovalne službe kot učinkovito v smislu podpiranja učiteljev pri delu z učenci, ki imajo 

različne učne in vedenjske težave. 

Takoj za šolskimi strokovnimi, svetovalnimi delavci učitelji visoko v smislu podpore ocenjujejo 

tudi starše, ki lahko nudijo koristne informacije o izbiri uporabnih prilagoditev in načinov dela z 

njihovim otrokom. S tem mnenjem se ne strinja la malo več kot 6 odstotkov oz. 10 učiteljev, ki 

menijo, da omenjena trditev malo velja. Velika večina učiteljev se torej zaveda pomembnosti in 

koristnosti sodelovanja s starši, vendar pa najverjetneje mnogi med njimi nimajo osvojenih 

pravih veščin za sodelovanje ali morda ne danih pogojev za sodelovanje, saj jih slaba polovica 

poroča, da jih delo s starši otrok do neke mere obremenjuje. Morda pa so starši v vlogi 

zagovornika svojih otrok in njihovih vzgojno-izobraževalnih potreb zelo vztrajni pogajalci in s 

svojimi zahtevami seveda naporni za učitelje. Ta razmislek bi lahko argumentirali z rezultati iz 

vprašalnika PADHD (sklop D), kjer so učitelji v veliki večini izrazili vsaj delno strinjanje s 

prepričanjem, da starši otrok z ADHD pogosto nerealno ocenjujejo otrokove zmožnosti in 

potrebe ter preveč pričakujejo (nerealne prilagoditve in toleriranje). Povzamemo lahko, da 

čeprav mnogi učitelji delo s starši ocenjujejo kot obremenjujoče in nekatere njihove zahteve in 

pričakovanja kot nerealna, pa večinoma prepoznavajo uporabnost spoznanj in informacij, ki jim 

jih lahko posredujejo starši glede učinkovitih pristopov pri delu z njihovimi otroki z ADHD. 

Učitelji ocenjujejo in menijo, da je na šolah v veliki meri že vzpostavljen razviden sistem pomoči 

učencem in učiteljem, saj več kot 60 odstotkov učiteljev poroča, da imajo na šoli jasno 



Pulec Lah (2013). Dejavniki učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo. 

 

218 

 

izoblikovano strategijo za delo z otroki z učnimi in vedenjskimi težavami, 70 odstotkov učiteljev 

ocenjuje, da v primeru, ko potrebujejo pomoč in podporo, vedo na koga se lahko obrnejo oz. kje 

jo bodo dobili. Kljub temu pa je 14 (pri trditvi 1) oz. 20 (pri trditvi 2) učiteljev v vzorcu potožilo, 

da to na njihovi šoli malo ali sploh ne velja. Glede na velik delež mnenj, ki izražajo, da so na šolah 

izoblikovane določeni sistemi pomoči, ki jih učitelji doživljajo kot učinkovite, bi bilo v bodoče 

smotrno poiskati in prikazati primere dobre prakse na tem področju in s tem morda ponuditi 

model za razvoj podobnih sistemov tudi na šolah, kjer trenutno sistemska podpora še ni najbolj 

učinkovita. Za avtorico nekoliko presenetljiv je tudi podatek, da približno 60 odstotkov učiteljev 

meni, da imajo na šoli dobro organizirane različne individualne in skupinske oblike pomoči za 

učence z ADHD. Dobljeni rezultat namreč ni skladen z individualnimi poročanji učiteljev in 

staršev, ki si običajno želijo več različnih oblik pomoči na šoli (npr. skupine za učenje učnih 

strategij, sprostitvenih tehnik, organizacijskih veščin ipd.). Morda so imeli učitelji v mislih 

predvsem individualne oblike dodatne strokovne pomoči (DSP), ki jo prejemajo učenci, ki so 

usmerjeni, ali pa splošne oblike pomoči in ne specifično usmerjene v potrebe učencev z ADHD. 

Vsekakor bi bilo zanimivo in koristno raziskati te obstoječe oblike individualnih in skupinskih 

oblik pomoči in med njimi odkriti primere dobre prakse, ki na šolah zagotovo oz. dejansko 

obstajajo. 

Pomenljiv je podatek, da večji delež učitelj doživlja podporo vodstva šole kot zadovoljivo, saj 

dobra tretjina meni, da pretežno velja in slaba tretjina, da srednje velja trditev, da vodstvo 

prepozna in ceni napore učitelje pri vključevanju otrok z učnimi težavami. Podpora vodstva šole 

pri vključevanju učencev s posebnimi potrebami oz. uresničevanju inkluzije je splošno prepoznan 

pomemben dejavnik za uspešnost inkluzivnih prizadevanj (Edmunds in Macmillan, 2009; Kavkler, 

2002). Ravnateljeva jasna vizija, stališča in ravnanja, ki spodbujajo učinkovito delo z raznolikimi 

populacijami učencev, tudi učencev s posebni potrebami, učnimi težavami in nenazadnje z 

učenci z ADHD je pomemben smerokaz tudi za delo učiteljev. Ravnateljevo prepoznavanje in 

nagrajevanje učiteljev, ki si želijo in upajo sprejeti tudi izzive, ki jih zagotovo prinaša poučevanje 

učencev z izrazitejšimi učnimi in vedenjskimi težavami, pa izjemno močan spodbujevalni dejavnik 

oz. dejavnik podpore za delo učiteljev. Glede na pomembnost ravnateljevih stališč in ravnanj 

povezanih z vključevanjem učencev z raznolikimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami v reden 

šolski sistem, bi bilo pomembno in smotrno večjo skrb nameniti tudi ozaveščanju in 

usposabljanju ravnateljev za spodbujanje inkluzivnega – vsevključujočega šolskega okolja. 

 

Vpogled v učiteljeve ocene naslednjega sklopa dejavnikov podpore, ki se nanašajo na 

prilagoditve za poučevanje učencev z ADHD, nam razkrije, da učitelji v veliki večini (v 43 % so 
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podali oceno pretežno velja in v 34 % delno velja) menijo, da so se svetovane prilagoditve 

izkazale za koristne, vendar nekaj manjši delež poroča, da so jih tudi zlahka uresničevali (45 % 

odgovorov delno drži in 31 % pretežno drži). Pri načrtovanju in svetovanju prilagoditev je vedno 

potrebno upoštevati tako individualne potrebe učenca z ADHD kot tudi druge dejavnike v okolju 

(fizičnem, didaktično metodičnem in socialnem) ter načrtovati optimalne in realne prilagoditve 

oz. priporočila glede na vse obstoječe pomembne dejavnike. Le realnost (tako z vidika učenca, 

sošolcev, učitelja, kurikula, staršev in drugih pomembnih dejavnikov) načrtovanih priporočil in 

prilagoditev, nam zagotavlja ali vsaj maksimalizira verjetnost, da bodo te tudi zaživele v praksi in 

učencu omogočile optimalni napredek oz. razvoj. 

Zadovoljujoče učinkovito doživljajo učitelji tudi timsko sodelovanje šolskih in izvenšolskih 

strokovnih delavcev, kadar je učenec v obravnavi tudi izven šole, saj skoraj 35 % učiteljev podalo 

oceno, da trditev pretežno velja in le nekaj manj, da delno velja. Sodelovanje zunanjih 

strokovnjakov iz specializiranih institucij kot so svetovalni centri, oddelki za mentalno zdravje in 

podobno s šolskimi strokovnimi delavci, je nujno tako v procesu ocenjevanja, načrtovanja in 

evalvacije obravnave, saj je večvrstnost (multimodalnost) obravnave eden najpomembnejših 

principov v delu s posamezniki z ADHD (Barkley, 2004; DuPaul in Stoner, 2003; NCCMH, 2009; 

Treeter, 1998). Pogosto je neposredno in pogostejše sodelovanje zunanjih strokovnjakov s 

šolami vzpostavljeno prek šolskih svetovalnih delavcev, ki potem naprej komunicirajo z učitelji. 

Vsekakor pa je zelo pomembna tudi neposredna udeleženost in nagovorjenost učiteljev, saj so 

oni tisti, ki v največjem deležu preživijo šolski dan z učencem in z njim uresničujejo predvideni 

individualizirani program ali edinstveni načrt dela. Neposredna udeleženost pa zagotovo veča 

soodgovornost in motiviranost za doseganje skupnih dogovorjenih ciljev (Grah, 2009). Ob 

poudarjanju nujnosti soudeleženosti v procese načrtovanja dela z učencem (z ADHD), je 

potrebno skrbno razmisliti in vzpostaviti ravnovesje med dobrobitjo sodelovanja, ki smo ja ravno 

pojasnili in nevarnostjo preobremenitve, ki učiteljem grozi s številnimi raznolikimi nalogami 

povezanimi z njihovim osnovnim delom, poučevanjem in drugimi delovnimi nalogami. Tako je 

verjetno smotrno bolj poudarjati nujnost udeleženosti učiteljev pri dogovarjanju in načrtovanju 

na šoli, sodelovanje z zunanjimi ustanovami pa morda bolj optimalizirati z rednim pretokom 

informacij prek šolske svetovalne službe. Željo po bolj obsežni strokovni podpori zunanjih 

ustanov so izražali tudi učitelji v raziskavi Magajne s sodelavkami (2008). 

Najnižja srednja vrednost doživljanja podpore se je pokazala pri dejavniku podpore zunaj šole, in 

sicer učitelji ugotavljajo, da zdravniki v primeru, ko učenec prejema zdravila za uravnavane 

pozornosti in nemirnosti, zdravniki praviloma v manjšem deležu vzpostavijo stik z učiteljem, da bi 

preverili učinkovanje medikacije med poukom. Pomembnost spremljanja učinkovanja medikacije 

s pomočjo učiteljevih opažanj je eno pomembnih priporočil v praksi predpisovanja medikacije v 
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ta namen (Barkley, 1998; Hinshaw, 1994), zato bi veljalo spodbuditi zdravnike odgovorne za 

predpisovanje tovrstne medikacije, da z namenom spremljanja učinkovitosti medikacije navežejo 

tudi neposreden stik z učiteljem, ki učenca poučuje. 

Najnižjo oceno veljavnosti so učitelji izrazili ob trditvi, da morajo na koncu vedno vse probleme 

reševati sami. Čeprav je pri tej trditvi sredinska vrednost odgovorov učiteljev najnižja, je še 

vedno 20 odstotkov učiteljev, ki menijo, da pretežno velja in 7 odstotkov takšnih, ki menijo, da 

povsem velja. Rezultati nakazujejo, da kljub spodbudnemu doživljanju podpore z vidika različnih 

dejavnikov na šoli in izven šole nekateri učitelji doživljajo osamljenost ob izzivih, ki jih zagotovo 

prinaša delo z učenci z ADHD. Pomembno je, da učitelji na šolah vedo, da v doživljanju izzivov in 

problemov ob delu z učenci z ADHD niso osamljeni, da zagotovo podobne izzive in probleme 

doživljajo tudi drugi učitelji in strokovni delavci, da pa se jih lotevajo zelo raznoliko in so pri tem 

tudi različno uspešni. Pomembno je torej, da ozavestijo svoja razmišljanja, ravnanja in morebitne 

stiske ter jih v stiku s kolegi (učitelji, šolskimi svetovalnimi delavci ipd.) ter v različnih oblikah 

(intervizijske, supervizijske skupine, študijske skupine; tudi zgolj pogovor, udeležba na srečanjih 

društev za pomoč učencem s SUT in učiteljem, npr. BRAVO) skušajo reflektirati in osmisliti ter 

razmišljati o nadaljnjem delu (Tancig, 2008).  

Tabela 73: Osnovne vrednosti deskriptivne statistike za oceno dejavnikov podpore v okolju po 

dimenzijah in za celoto prvega dela vprašalnika POADHD 

Dimenzije vprašalnika POADHD – prvi del N min max M SD KA AS 

dimG1 Podpora na šoli  157 1,38 4,63 3,63 0,61 -0,97 1,24 

dimG3  Ocena ustreznosti prilagoditev 148 1,50 5,00 3,54 0,72 0,15 -0,18 

dimG2  Zunanji dejavniki podpore 156 1,33 5,00 3,19 0,81 -0,17 -0,59 

G skupaj POADHD  157 1,54 4,62 3,52 0,54 -0,74 0,88 

 

Iz predstavitve ocen veljavnosti posameznih trditev prvega dela vprašalnika POADHD smo že 

lahko razbrali, katere dejavnike podpore, z vidika vsebinskih področij vprašalnika POADHD, 

učitelji doživljajo kot bolj in katere kot manj uresničene oz. veljavne. Tudi iz srednjih vrednosti 

ocene posameznih vsebinskih področjih vprašalnika lahko razberemo, da učitelji najbolje 

ocenjujejo dejavnike podpore na šoli, nadalje ustreznost prilagoditev, ki jim jih svetujejo za 

poučevanje učencev z ADHD in najnižje podporo povezano z različnimi izvenšolskimi dejavniki. 

Vse tri dimenzije prvega dela vprašalnika visoko korelirajo s celotnim rezultatom vprašalnika, 

medsebojne korelacije dimenzij pa so nizke do zmerne, vse pa so pomembne na nivoju p<0.01. 

Rezultati nakazujejo, da so za doživljanje podpore pomembni vsi trije elementi podpore, tako 

podpora na šoli, konkretna podpora pri prilagajanju učnega procesa učencu z ADHD in podpora 
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izvenšolskih dejavnikov, predvsem staršev. Kot daleč najbolj pomembna pa se kaže podpora na 

šoli: pomoč specialnih pedagogov in drugih svetovalnih delavcev tako pri načrtovanju dela kot v 

obliki konkretne pomoči v razredu, jasno izoblikovana strategija dela z učenci z učnimi, 

vedenjskimi in čustvenimi težavami, podpora vodstva ter izoblikovan sistem raznolikih oblik 

pomoči za učence z različnimi posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami ali učnimi 

potrebami. 

Tabela 74: Pearsonovi korelacijski koeficienti med posameznimi dimenzijami in celotnim 

rezultatom vprašalnika ter med dimenzijami 

Dimenzije POADHD  dimG1   dimG2   dimG3   

G skupaj POADHD  1,00 0,93 0,63 0,68 

dimG1   0,93 1,00 0,36 0,56 

dimG2 0,63 0,36 1,00 0,26 

dimG3 0,68 0,56 0,26 1,00 

Vse korelacije so pomembne na nivoju p< 0.01 (dvosmerno) 

 

Vsa dosedanja spoznanja o podpori, ki jo učitelji doživljajo pri poučevanju učencev z ADHD, 

potrjujejo tudi rezultati odgovorov na vprašanje, kateri trije med navedenimi v spodnji tabeli 

učitelju nudijo največ pomoči in podpore pri vključevanju in poučevanju učencev z ADHD. Prikaz 

prvih treh rangov, ki so jih dodelili izbranim subjektom, se nahaja v tabeli 75 in v grafični 

ponazoritvi na sliki 24. 

Tabela 75: Subjekti, ki učiteljem nudijo največ pomoči in podpore pri vključevanju in poučevanju 

učencev z ADHD 

Subjekt 
rang1 rang2 rang3 brez izbire 

f f% f f% f f% f f% 

Specialni in/ali socialni pedagog 105 66,9 17 11,1 16 9,9 138 12,1 

Učitelji kolegi 19 12,3 57 36,2 46 29,4 122 22,2 

Vodstvo šole 10 6,1 9 6,0 22 14,2 41 73,8 

Drugi šolski svetovalni delavci 8 5,3 51 32,2 24 15,4 83 47,1 

Starši 8 5,1 11 6,7 26 16,6 45 71,6 

Zunanje ustanove (Svetovalni center, 

Mentalno-higienski oddelki ipd.) 
5 3,4 4 2,8 8 5,1 18 88,7 

Drugi 4 2,7 1 0,8 1 0,5 6 96,0 
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Slika 24: Dejavniki podpore  

Jasno je razvidno, da učitelji največ podpore za delo z učencem z ADHD dobijo pri specialnih 

pedagogih,31 drugi šolski svetovalni delavci so na tretjem mestu. Podobno so ugotovile tudi že 

raziskovalke Magajna in sodelavke (2008). Pomemben vir pomoči in podpore predstavljajo tudi 

učitelji kolegi, kar poudarja pomembnost obstoja šolskih aktivov, študijskih skupin in drugih oblik 

učiteljske kolegialne pomoči, seveda tudi na individualni ravni. Zaželeno bi bilo, da bi učitelji več 

pomoči in podpore doživljati tudi v vodstvu in seveda, da bi več podpore čutili tudi s strani 

stašrev, čeprav gre v slednjem primeru predvsem za sooblikovanje učinkovitega partnerskega 

odnosa medsebojne pomoči. Ker specialni pedagogi niso dostopni na vseh šolah, bi bilo njuno 

okrepiti tudi delovanje drugih šolskih svetovalnih delavcev v smislu nudenja direktne podpore 

učitelju pri delu z učencem z ADHD. Vsekakor bi bilo v eni bodočih raziskav koristno raziskati 

opremljenost različnih svetovalnih delavcev za nudenje ustrezne podpore in pomoči pri 

poučevanju učencev z ADHD, pa tudi drugimi učnimi težavami. 

V srečevanju in ob pogovorih z učitelji ti pogosteje kot podporo omenjajo različne ovire za 

učinkovito delo z učencem z ADHD. V drugem delu vprašalnika POADHD smo zato učitelje 

povprašali tudi o tem elementu. 

 

6.1.6.2   Ovire v okolju 

V nadaljevanju predstavljamo odgovore učiteljev o tem, katere tri ovire med različnimi 

predstavljenimi sami prepoznavajo pri svojem delu kot največje ovire za uspešnejše vključevanje 

učencev z ADHD v reden VIZ proces. 

                                                        

31
 Z izrazom specialni pedagog poimenujemo tudi profesorje defektologije in profesorje specialne in 

rehabilitacijske pedagogike. Pri izbiri tega odgovora so učitelji pogosto podčrtali strokovni profil »specialni 
pedagog«, zato v nadaljevanju navajamo izrecno ta profil strokovnih delavcev kot profil, ki učiteljem nudi 
največ pomoči pri delu z učenci z ADHD. 
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Učitelji kot največjo oviro doživljajo preveliko število učencev v razredu. Čeprav naši razredi 

številčno ne izstopajo iz evropskega povprečja (OECD, 2011), je individualizacija in 

zadovoljevanje raznolikih potreb učenca z ADHD v številčnejši  skupini zelo zahtevna in 

obremenjujoča naloga. Učitelji pogosto poročajo, da imajo slab občutek, da na račun posvečanja 

pozornosti učencu z ADHD ne posečajo dovolj pozornosti drugim učencem, ali obratno, da se 

zaradi zahtevnosti splošnega učnega procesa ne morejo dovolj intenzivno posvetiti učencu z 

ADHD. Učenec z ADHD v razred zagotovo vnese nekatere manj prijetne interakcijske vzorce, ki so 

pogosto moteči tako za učitelja, za sošolce in ne nazadnje tudi za učenca samega (Goldstein in 

Goldstein, 1998; Barkley, 1998; 2005). 

Tabela 76: Rezultati rangiranja treh največjih ovir pri uključevanju učencev z ADHD v redni VIZ 

proces po mnenju učiteljev 

 Dejavnik 
rang1 rang2 rang3 ni izbire 

f f% f f% f f% f f% 

Preveliko število učencev v razredu. 70 44,74 26 16,78 16 9,98 45 28,51 

Moja nezadostna usposobljenost za delo z učenci z 

ADHD. 26 16,86 28 17,59 30 18,97 73 46,57 

Preveč kompleksne težave učenca z ADHD. 23 14,85 35 22,53 13 8,54 85 54,09 

Premalo strokovne pomoči otroku. 12 7,94 14 8,61 15 9,70 116 73,76 

Neustrezen pretok informacij med zunajšolskimi 

strokovnjaki, ki obravnava 11 6,71 15 9,82 27 17,51 104 65,96 

Nezadostno sodelovanje staršev otroka z ADHD s šolo. 9 5,72 15 9,30 18 11,51 116 73,47 

Obravnave in pomoč otroku v neavtentičnem okolju 

(izven razreda, izven šole) 4 2,77 9 5,70 11 7,24 133 84,28 

Nezadostno timsko načrtovanje in izvajanje obravnave 

na šoli. 3 1,92 5 3,47 10 6,37 139 88,24 

Drugo 2 1,28 2 0,97 2 1,52 151 96,23 

 

Slika 25: Ovire za uspešnejše vključevanje učencev z ADHD v reden VIZ proces 

44,74 

16,86 

14,85 

6,71 

5,72 

7,94 

2,77 

1,92 

1,28 

28,51 

46,57 

65,96 

73,47 

73,76 

84,28 

88,24 

96,23 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 

Preveliko število učencev v … 

Nezadostna usposobljenost za … 

Kompleksnost težav učenca z … 

Neustrezen pretok informacij … 

Nezadostno sodelovanje staršev … 

Premalo strokovne pomoči otroku. 

Pomoč otroku v neavtentičnem … 

Nezadostno timsko načrtovanje … 

Drugo 

rang 1 

rang 2 

rang 3 

brez izbire 

Odstotki 



Pulec Lah (2013). Dejavniki učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo. 

 

224 

 

Kot drugo najpomembnejšo oviro zaznavajo lastno pomanjkljivo usposobljenost za delo z učenci 

z ADHD. Podrobnejšemu vpogledu v ta element je namenjen tudi večji del te naloge. Dosedanja 

predstavitev rezultatov je pokazala, da dejansko obstaja priložnost in nujnost dodatnega 

usposabljanja za delo z učenci z ADHD, lahko bi tudi posplošili - za delo s populacijo učencev z 

učnimi, vedenjskimi in čustvenimi posebnostmi. O učiteljevi lastni oceni pomanjkljive 

usposobljenosti za delo z učenci z ADHD poročajo številni že omenjeni tuji (npr. Kleynhans, 2005; 

Kos, 2004; Reid idr., 1994) in domači avtorji (Magajna idr., 2008; Pulec, 2001; Žunko-Vogrinc, 

2008). 

Tretja najpogosteje izpostavljena ovira predstavlja kompleksnost težav učenca z ADHD. 

Prepoznavanje kompleksnosti težav in doživljanje tega kot ovire je odraz realnosti raznolikega in 

kompleksnega izkazovanja težav, ki jih primarno okarakteriziramo kot pomanjkljivo pozornost, 

hiperaktivnost in impulzivnosti. Pestra variabilnost osnovnih znakov težav, situacijska 

variabilnost izražanja težav, spremenljivost narave težav v različnih razvojnih obdobjih, pa tudi 

pogosta sočasnost pojavljanja dodatnih težav (npr. specifičnih učnih težav, težav na čustvenem 

področju ipd) zagotovo predstavljajo realno oviro oz. predvsem izziv za uspešno vključevanje 

učenca v vsakdanje šolske (učne in socialne) aktivnosti. Da bi se ustrezno soočili s tem izzivom, je 

potrebno imeti dovolj temeljnega znanja o samem fenomenu ADHD (predvsem naravi težav) ter 

specifičnega znanja o učinkovitih ciljih in načinih obravnave, zlasti v šolskem okolju. Osnovni 

predpogoj za učinkovito vključevanje učenca z ADHD je seveda ustrezno usposobljen učitelj, 

najprej z vidika obvladovanja dobre poučevalne prakse in nadalje temeljnih principov dela z 

učenci z ADHD. Vsekakor pa je za obvladovanje tega izziva oz. premagovanje ovire nujno tudi 

učinkovito timsko sodelovanje s šolsko svetovalno službo oz. specialnimi pedagogi, ki naj bi 

učitelju svetovali bolj specifične pristope in strategije dela oz. prilagoditve ter učitelju tudi 

pomagali pri delu v razredu ali delu z učencem izven razreda. 

Kot četrto oviro so učitelji prepoznali manj ustrezen pretok informacij med zunajšolskimi 

ustanovami in šolo v primerih, ko je učenec zaradi svojih težav obravnavan v drugih ustanovah. 

To je dejavnik, ki so ga nižje ocenili tudi v sklopu dejavnikov podpore in torej res predstavlja 

priložnost in nujnost izboljšave. Nekatere možne vzroke za takšno stanje smo že izpostavili. 

Dodatne vzroke bi lahko iskali tudi v pomanjkanju sistemskih priložnosti (kot nujen del delovne 

obveznosti) za timsko delo in sestanke. V nekaterih zunanjih ustanovah namreč težko upravičijo 

sestanke na šolah ipd, saj te dejavnosti ne morejo prikazati kot del storitev, ki so potrebne za 

realizacijo delovne obveznosti.  

Kot naslednjo oviro izpostavimo še nezadostno sodelovanje staršev s šolo. Slednjo oviro  učitelji 

zelo pogosto izpostavljajo ne zgolj v povezavi s poučevanjem učencev z ADHD. Ob dejstvu, da 
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nekateri starši morda res ne znajo, ne zmorejo ali nimajo priložnosti zadostno sodelovati z 

učitelji, bi verjetno veljalo raziskati tudi, kakšna je učiteljeva usposobljenost za delo s starši oz. 

kakšne so njegove veščine za vzpostavljanje partnerskega odnosa s starši in njihovega 

enakovrednega vključevanja v soustvarjalni odnos, ki je vsekakor eden ključnih dejavnikov za 

uspešno šolanje učenca z ADHD. 

Spodbudno je, da učitelji v tokratni raziskavi timsko sodelovanje na šoli ne uvrščajo med najbolj 

izrazite ovire za poučevanje teh učencev, medtem ko so šolski strokovni delavci v raziskavi 

Magajne in sodelavk (2008) ta dejavnik ocenjevali kot manj ustrezen. 

Ovire, ki so jih izpostavili učitelji v tokratni raziskavi, se ujemajo z ovirami, ki jih najpogosteje 

navajajo učitelji tudi drugod po svetu, in sicer izrazitost oz. kompleksnost otrokovih težav, 

prevelika številčnost učencev v razredu in pomanjkljiva usposobljenost (Reid idr., 1994; Walsh, 

2004).  
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6.2 Klaster analiza / segmentacija 

 

S segmentacijo (klaster analizo) po metodi Two Step Clustering, ki izhaja iz podatkovnega 

rudarjenja, smo želeli ugotoviti, ali obstajajo različne skupine učiteljev, ki se pomembno 

razlikujejo glede na proučevane koncepte znanja, prepričanj, ravnanj, zaznavanje 

samoučinkovitosti in doživljanje podpore pri delu in poučevanju učencev z ADHD. 

Ob vključitvi osnovnih merjenih konceptov (znanje o ADHD, učinkovitih elementih poučevanja, 

reševanje primerov, prepričanja o učencih z ADHD, zaznava samoučinkovitosti in doživljanje 

podpore) kot prediktorskih spremenljivk v metodo klaster analize se je izkazalo, da ne obstajajo 

jasni razredi, ki bi se bolj razlikovali med seboj, kot znotraj skupin.  

Zato smo nadalje razmišljali, ali morda obstajajo skupine učiteljev, ki bi se razlikovale v teh 

osnovnih proučevanih konceptih glede na izbrane demografske in poklicne značilnosti (leta 

delovnih izkušenj, področje poučevanja, dodatno usposabljanje o ADHD, izkušnje pri delu z 

učenci z ADHD) ter zaznavo samoučinkovitosti. Za vključitev omenjenih spremenljivk smo se 

odločili ob upoštevanju izsledkov raziskav tujih raziskovalcev (npr. Kos, 2004; Curtis, 2003; 

Kleynhouse, 2005; Sciutto idr. 2000; West idr., 2005), ki so ugotavljali, da ti dejavniki vplivajo na 

posamezne koncepte (predvsem znanje) merjene v naši raziskavi. Ob vključitvi naštetih 

spremenljivk kot prediktorskih spremenljivk v metodo Two step Clastering smo ob upoštevanju 

AIC kriterija ugotovili, da obstajajo tri skupine učiteljev. Učitelji, ki so bili s pomočjo omenjene 

metode uvrščeni v isti segment, so si glede na prediktorske spremenljivke relativno podobni, 

sami segmenti pa se med seboj relativno razlikujejo (natančnejši rezultati so prikazani v prilogi 

5). 

Na podlagi nadaljnje analize pripadnosti segmentom, ki so bili določeni z omenjeno metodo, in 

povezave te pripadnosti s prediktorskimi spremenljivkami, so bili segmenti tudi vsebinsko 

poimenovani.  

Na podlagi specifičnih lastnosti segmentov oz. skupin učiteljev, ki so predstavljene v 

nadaljevanju, je možno segmente podrobneje spoznati in ugotavljati, kako nam lahko njihove 

značilnosti pomagajo pri boljšem razumevanju njihovega funkcioniranja v povezavi s 

pojmovanjem, razumevanjem in ravnanjem v procesu poučevanja učencev z ADHD. Slednje je 

pomembno za vse subjekte, ki prihajajo v stik z učitelji v procesu timske obravnave učencev z 

ADHD, in tiste, ki se ukvarjajo z načrtovanjem različnih oblik nadaljnjega usposabljanja ter 

pomoči in podpore za delo z učenci z ADHD.  
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6.2.1  Predstavitev segmentov 

 

Iz tabele 77 lahko razberemo da je v prvem segmentu 51 učiteljev, ki predstavljajo 33,8 odstotka 

vzorca udeležencev, v drugem segmentu je 42 (27,8 odstotka) učiteljev in v tretjem, ki je tudi 

najobsežnejši, 58 (38,4 odstotkov) učiteljev. 

Tabela 77: Predstavitev frekvenčne strukture segmentov 

 Segment f f% 
Veljavni 

f% 

A  51 32,5 33,8 

B 42 26,8 27,8 

C  58 36,9 38,4 

Skupaj 151 96,2 100,0 

Manjkajoče vrednosti 6 3,8   

Skupaj 157 100,0   

V nadaljevanju sledi predstavitev segmentov, pri čemer so izpostavljene le tiste lastnosti 

segmentov, kjer so razlike med segmenti statistično značilne oziroma lastnosti, ki so se nam 

zdele pri sami interpretaciji in razumevanju segmentov najpomembnejše.  

 

Najprej predstavljamo značilnosti segmentov glede na razlike v starostni skupini učiteljev. 

Tabela 78: Značilnosti segmentov glede starost učiteljev 

      
Segmenti 

Skupaj 
A B C 

Starostna skupina 

25 in manj 
let 

% znotraj 
segmentov 1,60% 0,00% 0,00% 0,50% 

26-35 
% znotraj 
segmentov 68,10% 1,20% 17,50% 30,00% 

36-45 
% znotraj 
segmentov 30,30% 12,50% 44,70% 31,00% 

46-50 
% znotraj 
segmentov 0,00% 32,50% 20,30% 16,90% 

51 in več let 
% znotraj 
segmentov 0,00% 53,90% 17,40% 21,60% 

Skupaj 
% znotraj 
segmentov 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Legenda (velja za vse tabele v poglavju 6.2.1): 

  statistično pomembno višji delež 

  statistično pomembni nižji delež 
 

Tabela 79: Pomembnost starostnih razlik učiteljev med segmenti 

  Vrednost df p 

Pearson Hi-kvadrat 95,196(a) 8 0,000 

N (veljavni) 151     
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Kot je iz zgornje tabele (Tabela 78) razvidno, je skoraj vsak tretji učitelj v vzorcu (30 %) star med 

26 in 35 let. V segmentu A je omenjeni delež statistično značilno višji in v slednjem segmentu je 

starih med 26 in 35 let približno dve tretjini (68,10 %) učiteljev. 

Pri segmentu B je ravno obratno, saj segmentu prevladujejo stari 51 let in več (53,90 %), ki jih je 

bistveno več, kot je ta starostna skupina zastopana v celotnem  vzorcu (21,6 %). Podobno je v 

segmentu B bistveno številčnejša tudi starostna skupin učiteljev od 46. Do 50. leta, ki jih je v 

segmentu 32,50 %, v celotnem vzorcu pa le 16,9 %. V segmentu B je torej statistično pomembno 

višji delež učiteljev starejših od 45 let kot v vzorcu. 

V segmentu C je statistično značilno bolj prisotna skupina starih 36-45 let, saj je slednjih v tej 

skupini kar 44,70 %, medtem ko jih je v vzorcu relativno gledano manj (31 %). 

Da so vse zgoraj omenjene razlike statistično značilne, dodatno potrjuje tudi hi-kvadrat test 

oziroma dejstvo, da je statistična značilnost tega testa (p) <0,05 oziroma znaša 0,000. 

 

Tabela 80: Značilnosti segmentov glede na leta delovne dobe v vzgoji in izobraževanju 

      
Segmenti 

Skupaj 
A B C 

Delovna doba v vzgoji 
in izobraževanju 

do 5 
% znotraj 
segmentov 53,20% 1,20% 0,00% 18,10% 

od 5 do 15 
% znotraj 
segmentov 45,40% 0,00% 32,70% 27,90% 

od 15 do 25 
% znotraj 
segmentov 1,40% 29,70% 37,20% 23,10% 

nad 25 
% znotraj 
segmentov 0,00% 69,20% 30,20% 30,80% 

Skupaj 
% znotraj 
segmentov 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tabela 81: Pomembnost razlik v letih delovnih izkušenj med segmenti 

 

Vrednost df P 

Pearson Hi-kvadrat 120,586(a) 6 0,000 

N (veljavni) 151     

 

V vzorcu učiteljev je največji delež učiteljev z več kot 25. leti delovne dobe (30,8 %) in skoraj 

enako učiteljev (27,8 %), ki imajo od 5 do 15 let delovne dobe v vzgoji in izobraževanju.  

Statistično gledano je delež učiteljev z največ leti delovnih izkušenj (nad 25 let) pomembno višji v 

segmentu B, kjer je takšnih učiteljev skoraj 70 odstotkov. 

Delež učiteljev s 5 do 15 let delovnih izkušenj pa je pomembno višji kot v vzorcu v segmentu B 

(45,4 %), kjer je še višji delež učiteljev z le do 5 let delovnih izkušenj (53,2 %), ki jih je v celotnem 
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vzorcu le dobrih 18 odstotkov. V segmentu A je torej bistveno večji delež mlajših učiteljev z do 15 

let delovne dobe kot v celotnem vzorcu v raziskavi sodelujočih učiteljev.  

 

Tabela 82: Značilnosti segmentov glede na pridobljeno formalno izobrazbo 

      
Segmenti 

Skupaj 
A B C 

Pridobljena stopnja 
Izobrazbe 

srednja 
% znotraj 
segmentov 

0,00% 7,30% 3,30% 3,30% 

višja 
% znotraj 
segmentov 

0,00% 92,70% 40,40% 41,30% 

visoka 
% znotraj 
segmentov 

15,40% 0,00% 20,50% 13,10% 

univerzitetna 
% znotraj 
segmentov 

82,20% 0,00% 29,20% 38,90% 

magisterij, 
specializacija 

% znotraj 
segmentov 

2,40% 0,00% 4,60% 2,60% 

brez 
odgovora 

% znotraj 
segmentov 

0,00% 0,00% 2,00% 0,80% 

Skupaj 
% znotraj 
segmentov 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tabela 83: Pomembnosti razlik v formalni izobrazbi učiteljev  med segmenti 

 

Vrednost df P 

Pearson Hi-kvadrat 105,059(a) 10 0,000 

N (veljavni) 151     

 

Nadaljnja prediktorska spremenljivka v metodi segmentacije, po kateri bomo opisali segmente, 

je pridobljena stopnja izobrazbe. V vzorcu so prevladovali učitelji z višjo stopnjo izobrazbe, 

katerih je bilo 41,30 odstotka, le dobra dva odstotka manj je učiteljev z univerzitetno stopnjo 

izobrazbe, natančneje 38,9 odstotkov. 

Glede na deleže učiteljev po pridobljeni stopnji izobrazbe v segmentu A močno odstopa delež 

učiteljev z univerzitetno izobrazbo, saj jih je v tej skupini več kot enkrat več kot v vzorcu oz. 82,2 

odstotka, medtem ko učiteljev z višjo stopnjo izobrazbe v tej skupini sploh ni. 

Nasprotno je v segmentu B daleč največji delež učiteljev z višjo izobrazbo (92,7). Pomemben je 

tudi podatek, da v tem segmentu ni nobenega učitelja, ki bi imel več kot višjo stopnjo formalne 

izobrazbe.  

V segmentu C pa so učitelji, ki imajo od srednje izobrazbe do magisterija in specializacije, vendar 

gledano na celotni vzorec je v tej skupini relativno več učiteljev z visoko stopnjo izobrazbe. 
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Tabela 84: Značilnosti segmentov glede na trenutno delovno mesto učiteljev 

      
Segmenti 

Skupaj 
A B C 

Trenutno delovno 
mesto 

učitelj/ica 
na razredni 
stopnji 

% znotraj 
segmentov 

32,70% 35,20% 45,60% 38,40% 

učitelj/ica 
na 
predmetni 
stopnji 

% znotraj 
segmentov 

49,00% 64,80% 36,00% 48,30% 

drugo 
% znotraj 
segmentov 

18,30% 0,00% 18,40% 13,30% 

Skupaj 
% znotraj 
segmentov 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tabela 85: Pomembnosti razlik med segmenti glede na delovno mesto učiteljev 

 

Vrednost df P 

Pearson Hi-kvadrat 13,127(a) 4 0,011 

N (veljavni) 151     

Z uteževanjem vzorca smo dosegli, da je bilo razmerje med učitelji na predmetni in razredni 

stopnji ter drugimi učitelji (večinoma v podaljšanem bivanju) strukturno enako kot v osnovni 

populaciji. 

Glede na deleže v vzorcu lahko vidimo, da je najbolj specifičen segment B, v katerem je glede na 

vzorec (48,3 %) relativno več učiteljev na predmetni stopnji (64,8 %) in manj oz. sploh ni 

učiteljev, ki smo jih umestili v kategorijo drugo, v kateri so prevladovali učitelji podaljšanega 

bivanja. 

Specifičnosti glede na to prediktorsko spremenljivko se kažejo tudi pri segmentu C, kjer je 

statistično pomembno manjši delež učiteljev na predmetni stopnji (36 % v segmentu in 48,3 % v 

vzorcu). Sicer pa prevladujejo razredni učitelji (45,6 %), čeprav ta delež ne odstopa statistično 

pomembno od deležev razrednih učiteljev v vzorcu. 

Segment A po deležu učiteljev glede na trenutno delovno mesto v nobenem elementu statistično 

značilno ne odstopa od vzorca. 

 

Tabela 86: Značilnosti segmentov glede na izkušnje s poučevanjem učencev z ADHD 

      
Segmenti 

Skupaj 
A B C 

Izkušnje s 
poučevanjem učencev 
z ADHD 

Veliko.  
% znotraj 
segmentov 

10,0% 19,0% 37,5% 23,0% 

Malo.  
% znotraj 
segmentov 

64,0% 64,3% 60,7% 62,8% 

Skoraj nič 
oz. nič.  

% znotraj 
segmentov 

26,0% 16,7% 1,8% 14,2% 

Skupaj 
% znotraj 
segmentov 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
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Tabela 87: Pomembnost razlik med segmenti v količini izkušenj pri delu z učenci z ADHD 

 

Vrednost df P 

Pearson Hi-kvadrat 20,323
a
 4 0,000 

N (veljavni) 148     

 

Tabela 88: Značilnosti segmentov glede na število učencev z ADHD, ki so jih poučevali v zadnjih 

dveh letih 

      
Segmenti 

Skupaj 
A B C 

število učencev z 
ADHD, ki so jih 
poučevali v zadnjih 
dveh letih 

nič 
% znotraj 
segmentov 

20,00% 7,00% 2,50% 9,60% 

od 1 do 2 
% znotraj 
segmentov 

23,30% 27,20% 42,40% 31,80% 

od 3 do 5 
% znotraj 
segmentov 

12,20% 29,70% 31,40% 24,50% 

nad 5 
% znotraj 
segmentov 

5,20% 2,70% 3,20% 3,70% 

ne vem 
% znotraj 
segmentov 

39,20% 33,30% 20,60% 30,30% 

Skupaj 
% znotraj 
segmentov 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tabela 89: Pomembnost razlik med segmenti glede na število učencev z ADHD v zadnjih dveh 

letih 

 
Vrednost df P 

Pearson Hi-kvadrat 21,006(a) 8 0,007 

N (veljavni) 151     

 

Eden od dejavnikov, ki po številnih raziskavah odločilno vpliva na učiteljevo znanje in pojmovanja 

o samem fenomenu, učencih in delu z učenci z ADHD, je število učencev, ki so jih učitelji 

poučevali (Kos, 2004; Liesveld, 2007; Reid idr., 1994; Sciutto idr., 2000; West idr., 2005).  

Glede na splošno oceno o količini izkušenj s poučevanjem učencev z ADHD in razmerja 

odgovorov v celotnem vzorcu izstopata le segmenta A in C. V segmentu A je relativno večji, 

skoraj enkrat večji delež učiteljev, ki so odgovorili, da nimajo skoraj nič oz. nič izkušenj s 

poučevanjem učencev z ADHD.  V segmentu C pa je relativno večji delež učiteljev, ki so 

odgovorili, da imajo veliko izkušenj s poučevanjem učencev z ADHD, in bistveno manjši delež 

učiteljev, ki so ocenili, da nimajo skoraj nič izkušenj (le 1,8 %). 

Tudi po številu učencev, ki so jih poučevali v zadnjih dveh letih, odstopata v primerjavi z deležem 

odgovorov v celotnem vzorcu, pričakovano le segmenta A in C. V segmentu A je zopet relativno 

večji delež učiteljev, ki so podali odgovor, da niso poučevali nobenega učenca z ADHD (20 % v 

segmentu in 9,6 % v vzorcu) in enkrat manjši delež učiteljev, ki so poučevali od 3 do 5 učencev z 
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ADHD. V segmentu C pa relativno večji delež učiteljev, ki so podali oceno, da so poučevali 1 do 2 

učenca z ADHD, ter bistveno manjši delež učiteljev, ki niso poučevali nobenega učenca z ADHD, 

in učiteljev, ki ne bi bili seznanjeni s tem, koliko učencev s tovrstnimi težavami naj bi poučevali. 

Segment B glede na ti dve prediktorski spremenljivki ne odstopa od značilnosti vzorca. 

 

Tako kot so se med segmenti pojavljale statistično značilne razlike na osnovi dosedaj omenjenih 

prediktorskih spremenljivk, se pojavljajo statistično značilne razlike tudi glede na dodatno 

usposabljanje za delo z učenci z ADHD. 

Tabela 90: Značilnosti segmentov glede na dodatno usposabljanje za delo z učenci z ADHD po 

začetku delovanja v šolstvu 

 Spremenljivka (A8)  Odgovor 
  

Segmenti 
Skupaj 

A B C 

Ali ste se po začetku 
delovanja v šolstvu 
udeležili kakšnega 
usposabljanja za delo z 
učenci z ADHD 

Ne 
% znotraj 
segmentov 

74,00% 97,10% 0,00% 51,50% 

Da, v sklopu 
usposabljanja 
na drugo 
temo, tudi 
del posvečen 
ADHD. 

% znotraj 
segmentov 

15,20% 0,00% 87,70% 39,30% 

Da, 
usposabljanja 
posvečenega 
fenomenu 
ADHD. 

% znotraj 
segmentov 

9,30% 0,00% 12,30% 7,90% 

Drugo 
% znotraj 
segmentov 

1,50% 2,90% 0,00% 1,30% 

Skupaj 
% znotraj 
segmentov 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tabela 91: Pomembnost razlik med segmenti glede na dodatno usposabljanje o ADHD  

 

Vrednost df P 

Pearson Hi-kvadrat 117,363(a) 6 0,000 

N (veljavni) 151     

 

Tako segment A kot segment B odstopata po relativno večjem deležu učiteljev, ki se po začetku 

delovanja v šolstvu niso udeležili nobenega usposabljanja za delo z učenci z ADHD. Če se v 

celotnem vzorcu nobenega usposabljanja ni udeležila polovica učiteljev, potem je takšnih v 

segmentu A skoraj tri četrtine, v segmentu B pa skoraj vsi učitelji. V segmentu C pa takšnih 

učiteljev, ki se ne bi udeležili nobenega usposabljanja na to temo, ni, izstopa pa relativno večji 

delež učiteljev (87,7 % v segmentu in 39,3 % v vzorcu), ki so poslušali vsebine ADHD v okviru 

usposabljanja na drugo temo. 
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Da bi ugotovili razlike med segmenti tudi v zaznavi samoučinkovitosti, smo rezultate vprašalnika 

UZS (sklop F) razdelili v tri kategorije: nizka samoučinkovitost (prevladujejo ocene 1 in 2), srednja 

samoučinkovitost (prevladujejo ocene 3), visoka samoučinkovitost (prevladujejo ocene 4 in 5).  

V nadaljevanju se osredotočamo le na predstavitev razlik pri prvi dimenziji tega vprašalnika, ki se 

nanaša na Učinkovitost pri delu z učenci z ADHD in razlik glede na rezultate celotnega vprašalnika 

UZS (sklop F). 

V celotnem vzorcu največji delež učiteljev, skoraj 80 odstotkov, svojo učinkovitost pri delu z 

učenci z ADHD ocenjuje kot srednjo. Ocena »srednje učinkoviti« prevladuje tudi v vsakem od 

treh segmentov, vendar se pojavljajo tudi nekatera pomembna odstopanja. V segmentu B je 

delež učiteljev z oceno »srednje učinkoviti« pomembno večji kot v drugih dveh segmentih, kar 95 

odstotni. V segmentu A pomembno izstopa delež učiteljev, ki svojo učinkovitost pri delu z učenci 

z ADHD ocenjujejo kot nizko, takšnih je kar 16 odstotkov nasproti 6,6 odstotnemu deležu v 

vzorcu. V segmentu C pa je statistično pomembno večji delež učiteljev, ki svojo samoučinkovitost 

pri delu s to skupino učencev ocenjuje kot visoko. Pomembnost razlik potrjuje tudi rezultat Hi-

kvadrat testa s pomembnostjo 0.000. 

Tabela 92: Značilnosti segmentov glede na zaznavo samoučinkovitosti pri delu z učenci z ADHD 

  

 

Segmenti 
Skupaj 

A B C 

dimF1 

Učinkovitost pri 
delu z učenci z 
ADHD 

Nizka % znotraj segmentov 16,00% 0,00% 3,40% 6,60% 

Srednja % znotraj segmentov 78,00% 95,20% 69,50% 79,50% 

Visoka % znotraj segmentov 6,00% 4,80% 27,10% 13,90% 

Skupaj % znotraj segmentov 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tabela 93: Pomembnost razlik med segmenti glede na zaznavo samoučinkovitosti pri delu z 

učenci z ADHD  

  Vrednost df P 

Pearson Hi-kvadrat 24,597(a) 4 0,000 

N (veljavni) 151     

 

Pri učiteljevi skupni oz. splošni oceni samoučinkovitosti se najnižje vrednosti v vzorcu sploh ne 

pojavljajo, zopet pa prevladujejo ocene »srednje« (63,8 %). Slednjih ocen je pomembno več v 

segmentu A, kar 78,7 odstotkov in pomembno manj v segmentu C, kjer se pojavlja pomembno 

več visokih samoocen (49,2 %; v vzorcu 36,2 %). Segment B se glede te spremenljivke ne razlikuje 

od celotnega vzorca. 
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Tabela 94: Značilnosti segmentov glede na splošno zaznavo samoučinkovitosti  

  

  
Segmenti 

 Skupaj 
A B C 

dimFall 

Učiteljeva zaznava 
Samoučinkovitosti 

Srednja 
% znotraj 
segmentov 

78,40% 64,30% 50,80% 63,80% 

Visoka 
% znotraj 
segmentov 

21,60% 35,70% 49,20% 36,20% 

Skupaj % znotraj 
segmentov 

100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Tabela 95: Pomembnost razlik med segmenti glede na splošno zaznavo samoučinkovitosti  

  Vrednost df P 

Pearson Hi-kvadrat 9,019(a) 2 0,011 

N (veljavni) 152     

 

Vse predstavljene specifične lastnosti segmentov glede na prediktorske spremenljivke 

povzemamo v naslednji tabeli (Tabela 96), kjer smo izpostavili le značilnosti, po katerih se 

segmenti statistično pomembno razlikujejo (na nivoju vsaj p <=0.05, v večini primerov pa na 

nivoju p <= 0.001) od celotnega vzorca oz. med seboj. 

Tabela 96: Specifične karakteristike posameznega segmenta glede na prediktorske spremenljivke 

 SEGMENT 

 A B C 

33,8 % 27,8 % 38,4 % 
Prediktorska 

spremenljivka 
 Značilnosti  

Starost  26-35 let 

 nad 45 let (0 %) 

  46  in več let 

 

 36-45 let 

 

Delovna doba v 
šolstvu 

  do 15 let 

 

  nad 25 

 do 5 oz. do 15 let( 0 %) 

  od 15 do 25 

 do 5 (0 %) 

Izobrazba   univerzitetna 

 višja (0 %) 

  višja 

 Visoka in univerzitetna (0 

%) 

  visoka 

Delovno mesto /   Učitelji na predmetni 

stopnji 

 

 Učitelji na predmetni 

stopnji 

Dodatno 
izobraževanje o 
ADHD 

 Ne 

 

  Ne 

 Da (0 %) 

  Da, v sklopu drugega 
usposabljanja del 
posvečen tudi ADHD 

Izkušnje s 
poučevanjem 
učencev z ADHD 

  Skoraj nič oz. nič 

 

/   Veliko. 

Število učencev z 
ADHD 

  Nič 

 

/   1-2 učenca 
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Zaznava 
samoučinkovitosti 

 Nizka ocena 

samoučinkovitost pri 

delu z učenci z ADHD 

 Srednja ocena 

splošne 

samoučinkovitosti 

 Srednja ocena 

samoučinkovitost pri 

delu z učenci z ADHD 

 Nizka (0 %) 

- 

 Visoka ocena 

samoučinkovitost pri 

delu z učenci z ADHD 

 Visoka ocena splošne 

samoučinkovitost  

 

Legenda: 

 statistično pomembno višji delež 

 statistično pomembno nižji delež 

 

Glede na specifične lastnosti smo zaradi lažjega sklicevanja na posamezne segmente in njihovega 

razumevanja, segmente tudi poimenovali z naslednjimi imeni: 

 Segment A: MLAJŠI, NEIZKUŠENI (delovna doba in poučevanje učencev z ADHD), 

UNIVERZITETNA STOPNJA IZOBRAZBE; 

 Segment B: STAREJŠI, IZKUŠENI (delovna doba), S PREVLADUJOČO VIŠJO STOPNJO 

IZOBRAZBE, učitelji/ce na predmetni stopnji; 

 Segment C: SREDNJA GENERACIJA, IZKUŠENI (delovna doba in poučevanje učencev z ADHD), 

VISOKA STOPNJA IZOBRAZBE, Z DODATNIM USPOSABLJANJEM. 

 

6.2.2  Razlike med segmenti glede na rezultate pri posameznih vsebinskih sklopih  

 

Segmente smo primarno oblikovali z namenom, da bi dobili vpogled v skupine učiteljev, ki se 

morebiti razlikujejo med seboj v elementih oz. osnovnih konceptih, ki smo jih proučevali in za 

katere predvidevamo, da so pomembni za zagotavljanje ustrezne vzgojno-izobraževalne 

obravnave učencev z ADHD v šolskem obdobju. Razumevanje teh različnih dejavnikov, znanja, 

prepričanj, izkušenj in ravnanj je pomembno za bolj ustrezno komunikacijo z učitelji, ustreznejše 

razumevanje učiteljevega ravnanja in predvsem za nadaljnje načrtovanje različnih oblik podpore 

učiteljem (Clampit, 2001; Kos, 2004; DuPaul in Stoner, 2003). 

V nadaljevanju izpostavljamo pomembne razlike med segmenti oz. skupinami učiteljev vključenih 

v posamezne segmente, glede na posamezne vsebinske sklope: znanja o ADHD (sklop B), 

reševanje primerov ADHD (sklop C), prepričanja o ADHD (sklop D), zaznavo samoučinkovitosti 

(sklop F) in oceno sistemske podpore (sklop G). 
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6.2.2.1   Znanje in napačna prepričanja o ADHD (sklop B) 

Iz tabele 97 in grafičnega prikaza (Slika 26) lahko razberemo, da dosegajo najvišje vrednosti tako 

na celotnem vprašalniku ZADHD kot pri posameznih dimenzijah vprašalnika učitelji iz segmenta 

C. Natančneje, rezultat na celotnem vprašalniku ter rezultat na dimenziji Pomoč in podpora sta 

pomembno višja tako od rezultatov učiteljev iz segmenta A kot segmenta B, rezultat na področju 

poznavanja znakov in diagnostičnega ocenjevanja pa je pomembno višji od učiteljev iz segmenta 

B. Rezultati vseh treh segmentov na dimenziji Splošna dejstva od ADHD se medsebojno ne 

razlikujejo pomembno. Vse statistično pomembno razlike se pojavljajo vsaj na nivoju 

pomembnosti < 0.05.32 

Tabela 97: Srednje vrednosti pri posameznih dimenzijah vprašalnika ZADHD (sklop B) po 

segmentih in za celoten vzorec 

 
Seg A   Seg B Seg C Vzorec 

dimB1 Splošna dejstva o ADHD 2,92 2,86 3,13 2,98 

dimB2 Znaki in diagnostično 
ocenjevanje 3,95 3,78 4,12 3,97 

DimB3 Pomoč in podpora 3,14 3,07 3,65 3,32 

B skupaj ZADHD  3,23 3,13 3,50 3,31 

 

Slika 26: Grafični prikaz doseženih srednjih vrednostih pri posameznih dimenzijah vprašalnika 

ZADHD za posamezne segmente z označenimi pomembnimi razlikami 

 

Čeprav razlike med rezultati segmenta A in B niso statistično pomembne, pa lahko opazimo, da 

učitelji iz segmenta A na vseh dimenzijah dosegajo nekoliko višja povprečja kot učitelji segmenta 

B. 

                                                        

32
 Rezultati analize variance (vključno s preizkusi homogenosti variance kot predpogoja) na osnovi katerih 

predstavljamo rezultate so podani v prilogi 5. 
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6.2.2.2   Reševanje primerov (sklop C) 

Pri reševanju predstavljenih primerov učencev z ADHD so edine statistično pomembne razlike pri 

reševanju primera 2, v katerem je bil predstavljen primer dečka s tipičnimi težavami 

hiperaktivnosti in impulzivnosti. Pri razumevanju »tega učenca« oz. njegovih težav in načrtovanju 

dela z njim so statistično višje rezultate v primerjavi z učitelji iz segmenta B dosegali učitelji iz 

segmenta A in segmenta C. Četudi razlike pri drugih dveh primerih niso statistično pomembne, 

pa vidimo, da so učitelji iz segmenta C tudi pri primeru 1 in 2 dosegali nekoliko višje rezultate kot 

ostali dve skupini učiteljev.  

 Tabela 98: Srednje vrednosti pri posameznih primerih vprašalnika RPADHD (sklop C) po 

segmentih in za celoten vzorec 

 
Seg A Seg C Seg B Vzorec 

dimP1 PROBLEM1 2,3 2,4 2,3 2,3 

dimP2 PROBLEM2 3,3 3,3 2,6 3,1 

dimP3 PROBLEM3 2,6 2,9 2,7 2,8 

 

Slika 27: Grafični prikaz doseženih srednjih vrednostih pri posameznih primerih vprašalnika 

RPADHD za posamezne segmente z označenimi pomembnimi razlikami 

 

Ker se ravnokar predstavljeni rezultati nanašajo na vse dimenzije predstavljenih primerov skupaj, 

torej vključujejo prepoznavanje glavnega izziva oz. težav, določanja ključnih ciljev za delo z 

učencem in konkretne predloge za doseganje teh ciljev, nas je bolj podrobno zanimalo, na 

katerih področjih oz. dimenzijah predstavljenih primerov se pojavljajo pomembne razlike.  

Iz tabele 99 je razvidno, da se pomembne razlike pojavljajo pri prepoznavanju ključnega 

problema oz. izzivov in težav v predstavljenem primeru 2, učenca s tipičnimi težavami 

hiperaktivnosti in impulzivnosti oz. samokontrole ter pri predlogih želene rešitve teh problemov. 

V obeh primerih učitelji v segmentu A in segmentu C dosegajo boljše rezultate kot učitelji iz 

segmenta B. Kljub omenjenim razlikam pa se segmenti pomembno ne razlikujejo med seboj pri 

podajanju predlogov za doseganje želene rešitve (kar je z vidika ravnanja najbolj pomembno). 
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Morda učitelji iz segmenta B niso znali ubesediti zaznanega problema in cilja, morda pa zaradi 

nižje formalne izobrazbe in pomanjkanja dodatnega usposabljanja o ADHD ne prepoznajo bistva 

težav, so pa na osnovi svojih izkušenj prepoznali zaželene oz. učinkovite elemente ravnanja. 

Dodatne pomembne razlike se pojavijo tudi pri predlogih za rešitev pri tretjem predstavljenem 

primeru učenca s pomanjkljivo pozornostjo in težavami v organizaciji in pri samostojnosti, kjer 

učitelji iz segmenta C dosegajo pomembno višje rezultate kot učitelji iz segmenta A. 

Čeprav razlike, razen zgoraj omenjenih, niso statistično pomembne, pa zopet lahko opazimo, da 

imajo učitelji iz segmenta C pri večini elementov najvišja povprečja, razen pri predlogih za rešitev 

prvega primera, kjer so najvišji rezultat dosegli učitelji segmenta B. 

Tabela 99: Srednje vrednosti pri posameznih dimenzijah vseh treh primerov vprašalnika RPADHD 

(sklop C) po segmentih in za celoten vzorec 

 
Seg A Seg C Seg B Vzorec 

Ključni problem 1 2,6 2,8 2,4 2,6 

Želena rešitev 1 2,2 2,3 2,0 2,2 

Predlogi za rešitev 1 2,2 2,3 2,5 2,3 

Ključni problem 2 4,1 4,2 3,0 3,9 

Želena rešitev 2 3,7 3,6 2,9 3,4 

Predlogi za rešitev 2 2,2 2,4 2,2 2,3 

Ključni problem 3 2,4 2,7 2,5 2,6 

Želena rešitev 3 3,4 3,5 3,5 3,5 

Predlogi za rešitev 3 2,4 2,9 2,5 2,6 

 

Slika 28: Grafični prikaz doseženih srednjih vrednostih pri posameznih dimenzijah vsakega od 

primerov vprašalnika RPADHD za posamezne segmente z označenimi pomembnimi razlikami 
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6.2.2.3   Prepričanja o učencih z ADHD in poučevanju učencev z ADHD (sklop D) 

Rezultati vprašalnika Prepričanja o učencih z ADHD se med segmenti pomembno ne razlikujejo.  

Pri prepričanjih glede uravnavanja dinamike v razredu in vplivu učencev z ADHD na delo v 

razredu se kažejo rahlo višji rezultati33 segmenta C, kar nakazuje nekoliko bolj naklonjena, 

spodbudna prepričanja za delo z učenci z ADHD na omenjenih področjih. Zanimivo je, da pri 

prepričanjih o starših učencev z ADHD učitelji segmenta C razmišljajo manj naklonjeno. Ob 

razmisleku, da učitelji iz segmenta C dosegajo najvišje rezultate tako na področju poznavanja 

fenomena ADHD, poznavanja učinkovitih elementov poučevanja in da nakazujejo tudi nekaj 

odstopanj (pozitivnih) pri uporabi tega znanja, kar naj bi ponazarjali rezultati pri reševanju 

problemov, morda njihovo doživljanje zahtevnosti staršev (nerealno ocenjevanje problemov in 

nerealno zahtevanje prilagoditev ipd.) izhaja iz občutka, da sami že uresničujejo dobro prakso in 

so pričakovanja staršev po dodatnih »izboljšavah« nerealna. Vsekakor bi bilo ob delu s to 

skupino učiteljev nujno potrebno nameniti več pozornosti usposabljanju za delo s starši in 

ozaveščanju doživljanja staršev in njihovih izzivov ob starševstvu otroku z ADHD. 

Spodbudno pa je, da vsi trije segmenti kažejo enako spodbudna prepričanja o učencih z ADHD in 

njihovem poučevanju.  

Pozornost velja posvetiti tudi rezultatu segmenta B pri doživljanju stresa, ki je najvišji med vsemi 

tremi skupinami. Večje doživljanje neprijetnih občutij (obremenjenosti, jeze, razočaranja) ob 

pomanjkljivem poznavanju osnovnih dejstev o fenomenu ADHD, naravi težav in primernih 

elementih poučevanja učencev z ADHD lahko pomeni manjšo verjetnost zagotavljanja ugodne 

VIZ prakse za učence z ADHD. 

Še enkrat pa je potrebno poudariti, da predstavljene razlike niso statistično pomembne. 

Tabela 100: Srednje vrednosti pri posameznih dimenzijah vprašalnika PADHD (sklop D) in 

doživljanju stresa po segmentih in za celoten vzorec 

  Seg A Seg C Seg B Vzorec 

dim D1 Uravnavanje razredne dinamike 3,8 4,0 3,7 3,9 

dim D2 Ravnanje ob neprimernem vedenju učencev 2,7 2,8 2,8 2,8 

dim D3 Vpliv učencev z ADHD na delo v razredu 2,7 3,1 3,0 2,9 

dim D4 Starši učencev z ADHD 2,7 2,4 2,7 2,6 

dim D5 Učenci z ADHD in poučevanje učencev z ADHD 3,9 3,9 3,9 3,9 

D skupaj PADHD (sklop D) 3,3 3,4 3,3 3,3 
 

                                                        

33
 Za ustrezno razumevanje rezultatov naj opomnimo, da smo zaradi negativno formuliranih trditev, 

vrednotenje obrnili (npr. 1=popolnoma se strinjam, 5=nikakor se ne strinjam), kar pomeni, da višji rezultati 
pomenijo bolj spodbudna prepričanja. Razen pri doživljanju stresa, kjer višji rezultati pomenijo tudi večje 
doživljanje stresa. 
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  Seg A Seg C Seg B Vzorec 

dimS Stres  3,0 2,9 3,2 3,0 

 

Slika 29: Grafični prikaz doseženih srednjih vrednostih pri posameznih dimenzijah vprašalnika 

PADHD za posamezne segmente z označenimi pomembnimi razlikami 

 

6.2.2.4   Poznavanje učinkovitih elementov poučevanja učencev z ADHD (sklop E) 

Kakor pri doslej obravnavanih rezultatih posameznih vprašalnikov po segmentih, lahko tudi pri 

vprašalniku Poznavanje učinkovitih elementov poučevanja učencev z ADHD ugotovimo, da 

najvišja povprečja dosegajo učitelji iz segmenta C. Vendar pa so ta odstopanja (pozitivna) glede 

na ostala dva segmenta statistično pomembna le pri štirih elementih, in sicer: spodbujanju in 

preverjanju pozornosti, urjenju veščin učenja, organiziranja in načrtovanja, podajanju navodil ter 

interakciji z otrokom oz. komunikaciji in vzpostavljanju odnosa.  

Tabela 101: Srednje vrednosti pri posameznih dimenzijah vprašalnika UPADHD (sklop E) po 

segmentih in za celoten vzorec 

 
Seg A Seg C Seg B Vzorec 

Eena4  Spodbujanje oz. preverjanje pozornosti in 
sodelovanja pri pouku 1,3 1,6 1,1 1,4 

Eena9  Urjenje veščin učenja, organiziranja, 
načrtovanja 1,5 1,7 1,5 1,6 

Eena7  Predstavitev in razporeditev nalog; potek 
aktivnosti 1,6 1,8 1,7 1,7 

Eena8  Prilagajanje preverjanja in ocenjevanja znanja 1,8 1,9 1,7 1,8 

Eena10  Uravnavanje in usmerjanje vedenja 1,9 2,1 1,8 2,0 

Eena6  Prilagajanje poučevanja, materiala in 
pripomočkov 1,9 2,1 1,9 2,0 

Eena5  Podajanje navodil 2,2 2,4 2,1 2,2 

Eena1  Fizična ureditev razreda 2,1 2,4 2,1 2,3 

Eena12  Sodelovanje s starši 2,3 2,6 2,2 2,4 

Eena3  Interakcija z otrokom: komunikacija in odnos 2,4 2,8 2,2 2,5 

Eena11  Nudenje pomoči v razredu 2,5 2,7 2,3 2,6 

Eena2  Organizacija dela v razredu in pouka 2,6 2,7 2,4 2,6 
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Slika 30: Grafični prikaz doseženih srednjih vrednostih pri posameznih elementih učinkovite 

prakse poučevanja ( vprašalnika UPADHD) za posamezne segmente z označenimi pomembnimi 

razlikami 

 

Prav tako pa dosegajo učitelji segmenta C v primerjavi s segmentoma A in B pomembno višji 

rezultat na vprašalniku Učinkoviti elementi poučevanja kot celoti. Pri oceni časovnih in 

materialnih pogojev za realizacijo učinkovitih elementov poučevanja pa med segmenti ne prihaja 

do pomembnih razlik. 

Tabela 102: Srednje vrednosti prvega in drugega dela vprašalnika UPADHD (sklop E) po 

segmentih in za celoten vzorec 

  Seg A Seg C Seg B Vzorec 

E ena skupaj Učinkoviti elementi poučevanja 2,0 2,3 1,9 2,1 

E dva skupaj Časovni in materialni pogoji za izvajanje 
učinkovitih elementov poučevanja 

3,6 3,7 3,7 3,7 

 

Slika 31: Grafični prikaz doseženih srednjih vrednostih prvega in drugega dela vprašalnika 

Učinkoviti elementi poučevanja učencev z ADHD po segmentih 
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6.2.2.5   Učiteljeva zaznava samoučinkovitosti (sklop F) 

Učitelji segmenta C izstopajo tudi pri zaznavi samoučinkovitosti z višjimi rezultati kot so srednje 

vrednosti celotnega vzorca in srednje vrednosti obeh ostalih segmentov.  

Pomembno višje rezultate dosegajo v primerjavi z učitelji segmenta A in B tako na celotnem 

vprašalniku Učiteljeva zaznava samoučinkovitosti kot na dimenziji Učinkovitost pri uravnavanju 

izstopajočega vedenja učencev. Pri dimenziji Učinkovitost pri delu z učenci z ADHD, kjer so sicer 

učitelji na nivoju celotnega vzorca dosegli najnižje rezultate, pa dosegajo pomembno višje 

rezultate od učiteljev segmenta A. Obe izpostavljeni dimenziji sta ključnega pomena za delo z 

učenci z ADHD.  

Tabela 103: Srednje vrednosti pri posameznih dimenzijah vprašalnika UZS (sklop F) po segmentih 

in za celoten vzorec 

  Seg A Seg C Seg B Vzorec 

dim F1 Učinkovitost pri delu z učenci z ADHD 2,8 3,4 3,1 3,1 

dim F2 Učinkovitost temeljnega poučevanja 4,2 4,4 4,3 4,3 
dim F3 Učinkovitost  spodbujanja ustreznega odnosa 

do šolskega dela in vedenja 
4,0 4,1 3,9 4,0 

dim F4 Učinkovitost uravnavanja izstopajočega 
vedenja učencev oz. razredne dinamike 

3,6 4,0 3,6 3,7 

F skupaj Učiteljeva zaznava samoučinkovitosti 3,6 3,9 3,7 3,7 

 

Slika 32: Grafični prikaz doseženih srednjih vrednostih pri posameznih dimenzijah zaznave 

samoučinkovitosti (vprašalnika UZA) za posamezne segmente z označenimi pomembnimi 

razlikami 

 

6.2.2.6   Podpora in ovire za poučevanje učencev z ADHD (sklop G) 

Rezultati ocene oz. doživljanja sistemske podpore kot celote se med posameznimi segmenti 

bistveno ne razlikujejo. Edina pomembna razlika je v oceni učinkovitosti priporočenih 

prilagoditev za poučevanje učencev z ADHD, ki je pomembno višja pri učiteljih v segmentu C kot 

v segmentu B. Razliko morda lahko pripišemo dejstvu, da je v segmentu C večji delež učiteljev 
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razrednega pouka, kjer je prilagoditve tudi relativno lažje upoštevati, v segmentu B pa 

prevladujejo učitelji predmetne stopnje, kjer so prilagoditve za mnoge težje uresničljive. Možni 

drugi vzroki bi lahko bili tudi, da učitelji razrednega pouka bolj razumejo naravo težav ADHD, 

bolje poznajo učinkovite elemente poučevanja učencev z ADHD, bolje razumejo potrebne 

prilagoditve, so jih zato bolj voljni uresničiti in so morda tudi bolj vešči pri izvajanju prilagoditev. 

Nasprotno učitelji predmetne stopnje morda zaradi pomanjkljivega razumevanja narave težav in 

učinkovitih elementov poučevanja učencev z ADHD prilagoditve niti ne ocenjujejo kot upravičene 

ali koristne, se jih posledično manj trudijo izvajati ali pa so pri izvedbi manj vešči. Seveda pa je 

lahko problem tudi v svetovanih prilagoditvah, ki so lahko bolj primerne za uresničevanje na 

razredni stopnji kot na predmetni. 

 

Tabela 104: Srednje vrednosti pri posameznih dimenzijah vprašalnika POADHD (sklop G) po 

segmentih in za celoten vzorec 

 
Seg A Seg C Seg B Vzorec 

dimG1  Dejavniki podpore na šoli 3,6 3,7 3,6 3,6 

dimG2  Dejavniki zunanje podpore 3,0 3,3 3,3 3,2 

dimG3  Učinkovitost priporočenih prilagoditev za 
poučevanje učencev z ADHD 3,4 3,8 3,3 3,5 

Gskupaj Sistemska podpora pri delu z učenci z 
ADHD 3,4 3,6 3,5 3,5 

 

Slika 33: Grafični prikaz doseženih srednjih vrednostih pri posameznih dimenzijah doživljanja 

sistemske podpore (vprašalnika POADHD) za posamezne segmente z označenimi pomembnimi 

razlikami 
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6.2.2.7  Povzetek spoznanj o pomembnih razlikah med segmenti glede na rezultate pri 

posameznih vsebinskih sklopih merskega inštrumentarija 

Tabela 105: Specifične značilnosti posameznega segmenta glede na vsebinske sklope oz. merjene 

koncepte 

 SEGMENT 

 A B C 

33,8% 27,8 % 38,4 % 

Vsebinski sklop  Pomembne razlike  

Znanje o ADHD 
(sklop B) 

↓   splošno znanje o fenomenu 

ADHD 

-   poznavanje znakov in 

značilnosti diagnostičnega 
ocenjevanja 

↓  

 
   poznavanje dejstev o 

ustrezni pomoči in podpori 

Reševanje 
primerov (sklop 
C) 

 reševanje Problema 2 

(hiperaktivnost) 

 določanje ključnega 
problema 

 opredelitev želenih 
rešitev 

 
 

 reševanje Problema 2 

(hiperaktivnost) 

 določanje ključnega 
problema 

 opredelitev želenih rešitev 

 -  načrtovanje predlogov za 

rešitev pri primeru 3 
(pomanjkljiva pozornost, 
organizac. težave, 
nesamostojnost) 

Prepričanja o 
učencih z ADHD in 
poučevanju 
učencev z ADHD 
(sklop D) 

- - - 

Poznavanje 
učinkovitih 
elementov 
poučevanja 
učencev z ADHD 
(sklop E) 

↓  Spodbujanje oz. preverjanje 

pozornosti in sodelovanja 
pri pouku 

↓ ↓   Urjenje veščin učenja, 

organiziranja, načrtovanja  

↓   Podajanje navodil 

↓   Interakcija z otrokom: 

komunikacija in odnos 

↓   Poznavanje učinkovitih 

elementov poučevanja 
(skupaj E) 
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 SEGMENT 

 A B C 

33,8% 27,8 % 38,4 % 

Vsebinski sklop  Pomembne razlike  

Učiteljeva 
zaznava 
samoučinkovitosti 
(sklop F) 

 -  Učinkovitost pri delu z 

učenci z ADHD 

  Učinkovitost uravnavanja 

izstopajočega vedenja 
učencev oz. razredne 
dinamike 

 ↓ Zaznava samoučinkovitosti 

(skupaj F) 
Podpora in ovire 
za poučevanje 
učencev z ADHD 
(sklop G) 

-   Učinkovitost priporočenih 

prilagoditev za poučevanje 
učencev z ADHD 

Legenda: 

 - statistično pomembno višji rezultat 

↓ - statistično pomembno nižji rezultat (debelina puščice nakazuje, katera skupina je imela 

nižji rezultat; debelejša puščica pomeni nižji rezultat in zatorej večjo razliko s skupino, ki je imela 

pomembno višji rezultat: tanjša puščica pomeni višji rezultat med nižjima in zatorej manjšo 

razliko s skupino, ki je dosegla pomembno višji rezultat) 

 

Povzamemo lahko, da je pri vseh vsebinskih sklopih, kjer so se pokazale pomembne statistične 

razlike, najvišje rezultate dosegla skupina oz. segment C, v katerem prevladujejo učitelji stari od 

36 do 45 let, s 15 do 25 let delovne dobe, visoko izobrazbo, ki večinoma poučujejo na razredni 

stopnji, so se udeleževali usposabljanj, kjer je bil del posvečen tudi fenomenu ADHD, ocenjujejo, 

da imajo veliko izkušenj s poučevanjem učencev z ADHD in so v zadnjih dveh letih poučevali od 1 

do 2 učenca z ADHD ter ocenjujejo, da je njihova splošna samoučinkovitost in učinkovitost pri 

poučevanju učencev z ADHD visoka. 

Kot pomanjkljivo opremljeni za poučevanje učencev z ADHD pa bi lahko izpostavili skupini A in B, 

pri čemer bi na osnovi rezultatov posebej izpostavili skupino oz. segment B. Segment B pri 

nobenem vsebinskem elementu ni dosegel pomembno višjih rezultatov kot druga dva segmenta, 

je pa pri mnogih dosegal nižje rezultate od segmenta A. Ker so v segmentu B, prevladovali učitelji 

starejši od 46 let, z več kot 25 leti delovne dobe, prevladujočo višjo stopnjo izobrazbe, ki 

poučujejo na predmetni stopnji in se niso udeležili nobenega dodatnega usposabljanja za delo z 

učenci z ADHD ter tudi sami svojo samoučinkovitost pri delu s to skupino učencev ocenjujejo kot 

srednjo, je pri tej skupini učiteljev prisotno večje tveganje, da njihova poučevalna praksa ne 

vključuje elementov, ki bi omogočali optimalni učni napredek učencev z ADHD. Segment B bi 

torej lahko označili kot potencialno rizičen z vidika zagotavljanja spodbudnega učnega okolja za 
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učence z ADHD. Delno lahko ugotovitve podpremo tudi z ugotovitvami Žunko Vogrinc (2008), ki 

je ugotovila pomembne razlike med razrednimi in predmetnimi učitelji v prepoznavanju in 

nudenju raznolikih oblik pomoči učencem z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo, sodelovanju s 

starši teh učencev ter tudi v mnenju o strokovni usposobljenosti za delo z učenci z ADHD. 

Čeprav je tudi segment A izkazoval v večini vsebinskih sklopov pomanjkljiva znanja, prepričanja 

ali spretnosti in ravnanja kot segment C, pa so bili rezultati učiteljev tega segmenta povečini višji 

od učiteljev v segmentu B, predvsem pri poznavanju nekaterih elementov učinkovite prakse 

poučevanja učencev z ADHD. Pri reševanju predstavljenega problema učenca s hiperaktivnostjo 

in pomanjkljivo samokontrolo pa tudi enaki rezultatom segmenta C in pomembno višji od 

rezultatov segmenta B. Nižje rezultate od segmenta B in/ali C so učitelji tega segmenta dosegli 

pri lastni oceni samoučinkovitosti. Ti rezultati so razumljivi, če upoštevamo, da so v tej skupini 

prevladovali učitelji na začetku svoje poklicne poti, stari od 26 do 35 let, z do 5 oz. 15 let delovne 

dobe, povečini univerzitetno izobrazbo, ki so poročali, da se še niso udeleževali dodatnih 

usposabljanj o delu z učenci z ADHD, da imajo skoraj nič oz. nič izkušenj pri delu z učenci z ADHD 

(niso poučevali nobenega učenca s takšnimi težavami) ter da je njihova učinkovitost pri delu z 

učenci z ADHD po njihovi oceni nizka, njihov splošna samoučinkovitost pri poučevanju pa 

srednja. Nizke rezultate pri tej skupini bi torej vsaj delno lahko pripisali njihovim skromnejšim 

izkušnjam pri poučevanju, predvsem poučevanju učencev z ADHD. Temu pa morda lahko 

pripišemo tudi njihovo dosedanje nezanimanje za dodatno usposabljanje za delo s temi učenci ali 

pomanjkanje priložnosti za udeležbo na takšnem usposabljanju. Vsekakor je to skupina učiteljev, 

ki bi ji bilo pri načrtovanju profesionalnega usposabljanja na tem področju, poleg skupine 

učiteljev segmenta C, potrebno posvetiti posebno pozornost, saj je pred njimi še dolga delovna 

doba, v kateri bodo zagotovo soočeni s številnimi učenci z učnimi in/ali vedenjski težavami, tudi 

učenci z ADHD. 

 

Segmentacija oz. klaster analiza je bila primarno uporabljena kot orodje, s katerim smo želeli 

ugotovili, ali obstajajo skupine učiteljev, ki se med seboj pomembno razlikujejo glede znanja, 

spretnosti reševanja problemov predstavljenih primerov učencev z ADHD ter prepričanja o 

fenomenu ADHD, poučevanju učencev z ADHD in lastni samoučinkovitosti.  

Poleg tega pa smo segmentacijo uporabili tudi kot orodje, s katerim bi posredno dosegli še enega 

izmed ciljev raziskave, in sicer posredno ugotovili, v kolikšni meri so izbrane socio-demografske  

spremenljivke (leta delovnih izkušenj, delovno mesto, število učencev, ki so jih poučevali, 

dodatno usposabljanje za delo z učenci z ADHD in osebne izkušnje z ADHD) povezane z odvisnimi 

koncepti oz. vsebinskimi sklopi.  
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6.3.  Povezave izbranih prediktorskih spremenljivk z vsebinskimi sklopi 

merskega inštrumentarija 

 

Ker so ostali (tuji) raziskovalci praviloma raziskovali povezanost posamičnih neodvisnih 

spremenljivk z merjenimi vsebinskimi sklopi (koncepte znanja, prepričanj in drugega), smo želeli 

dobiti dodaten vpogled v to, kako se izbrane spremenljivke povezujejo z merjenimi vsebinskimi 

sklopi kot celoto. Kljub temu pa smo za ta cilj, poleg analize variance s segmenti kot neodvisno 

spremenljivko, uporabili tudi eta koeficiente in statistiko eta kvadrat, s katero je možno ugotoviti 

za vsako demografsko spremenljivko posebej, v kolikšni meri je povezana z odvisnimi 

spremenljivkami (posameznimi vsebinskimi sklopi) oz. kolikšen delež variabilnosti posamezne 

odvisne spremenljivke (vsebinskega sklopa) lahko pojasnimo z izbrano demografsko 

spremenljivko.  

Deleže pojasnjene variance pri posameznih vsebinskih sklopih merskega inštrumentarija s 

posamezno prediktorsko spremenljivko predstavljamo v tabeli 106. V prilogi 6 pa predstavljamo 

celotno matriko vrednosti eta koeficientov korelacije in korelacijskih razmerij eta kvadrat.  

Tabela 106: Delež pojasnjene variance pri posameznih vsebinskih sklopih glede na izbrane 

prediktorske spremenljivke in segmente  

  

Leta 
delovnih 
izkušenj v 

VI 

Trenutno 
delovno 
mesto 

Dodatno 
usposab. 
za delo z 
učenci z 
ADHD 

Število 
učencev, ki 

so jih 
poučevali 
v zadnjih 

dveh letih 

Osebne 
izkušnje z 

ADHD Segmenti 

dimB_vse  
ZADHD (sklop B)  

6% 6% 6% 21% 4% 10% 

dimB1  
Splošna dejstva o ADHD 

4% 6% 4% 16% 4% 4% 

dimB2  
Znaki in diagnostično ocenjevanje 
ADHD 

4% 1% 5% 13% 1% 6% 

dimB3  
Obravnava ADHD težav 

2% 7% 10% 15% 6% 11% 

dimC_vse  
RPADHD (sklop C)  

5% 3% 4% 7% 2% 5% 

dimC_P1  
Problem 1 

2% 2% 1% 10% 5% 2% 

dimC_P2  
Problem2 

5% 4% 7% 8% 1% 10% 

dimC_P3  
Problem 3 

4% 2% 2% 3% 1% 3% 

dimC_kp  
Ključni problem 123 

4% 2% 4% 8% 2% 8% 
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Leta 
delovnih 
izkušenj v 

VI 

Trenutno 
delovno 
mesto 

Dodatno 
usposab. 
za delo z 
učenci z 
ADHD 

Število 
učencev, ki 

so jih 
poučevali 
v zadnjih 

dveh letih 

Osebne 
izkušnje z 

ADHD Segmenti 

dimC_zr  
Želena rešitev 123 

4% 0% 3% 3% 2% 3% 

dim C_pr  
Predlogi za rešitev 123 

8% 7% 4% 9% 7% 3% 

dimD_vse  
PADHD (sklop D) skupaj 

5% 4% 2% 11% 1% 1% 

dimD1  Uravnavanje razredne 
dinamike 

3% 1% 2% 10% 1% 3% 

dimD2 Ravnanje ob neprimernem 
vedenju učencev 

1% 2% 2% 4% 4% 0% 

dimD3 Vpliv učencev z ADHD na delo 
v razredu 

8% 0% 3% 5% 3% 4% 

dimD4 Starši učencev z ADHD 2% 1% 2% 4% 3% 4% 

dimD5 Učenci z ADHD in poučevanje 
učencev z ADHD 

10% 8% 1% 3% 2% 0% 

dim S Stresni dejavniki 7% 2% 1% 2% 3% 2% 

E1_skupaj  
Učinkoviti elementi poučevanja 

6% 8% 8% 5% 2% 10% 

E2_skupaj  
Časovni in materialni pogoji 

2% 3% 2% 7% 2% 0% 

dimF_vse  
Učiteljeva zaznava samoučinkovitosti 

6% 5% 5% 14% 4% 11% 

dimF1  
Učinkovitost pri delu z učenci z ADHD 

5% 6% 8% 14% 4% 12% 

dimF2  
Učinkovitost temeljnega poučevanja 

5% 1% 3% 11% 4% 3% 

dimF3  
Učinkovitost  spodbujanja ustreznega 
odnosa do šolskega dela in vedenja 

4% 4% 3% 9% 3% 3% 

dimF4  
Učinkovitost uravnavanja 
izstopajočega vedenja učencev oz. 
razredne dinamike 

4% 6% 6% 6% 5% 12% 

dimGena  
Sistemska podpora pri delu z učenci z 
ADHD 

2% 0% 0% 6% 4% 2% 

dimGena1  
Dejavniki podpore na šoli 

3% 0% 1% 5% 5% 1% 

dimGena2  
Dejavniki zunanje podpore 

1% 1% 0% 1% 1% 3% 

dimGena3 
Učinkovitost priporočenih 
prilagoditev za poučevanje učencev z 
ADHD 

4% 1% 3% 8% 2% 7% 

Srednja vrednost 4% 3% 4% 8% 3% 5% 
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Iz tabele lahko povzamemo, da izbrane demografske spremenljivke pri posameznih vsebinskih 

sklopih pojasnjujejo od 0 do največ 21 odstotkov variabilnosti rezultatov.  

Največjo povezanost s posameznimi vsebinskimi sklopi in posledično največjo pojasnjeno 

varianco zasledimo pri spremenljivki število učencev, ki so jih učitelji poučevali v zadnjih dveh 

letih. Ta dejavnik se konstantno kaže kot eden najpomembneje vplivajočih tako na znanje, 

prepričanja kot tudi ravnanja učiteljev pri delu z učenci z ADHD (Clampit, 2003; Kos, 2003; 

Kleynhans, 2005; Liesveld, 2007; Sciutto idr., 2000; West idr., 2005). V našem primeru se število 

učencev, ki so jih poučevali, posebej povezuje z znanjem o ADHD (sklop B; posamezne dimenzije 

in skupni rezultat), obravnavo Primera 1 (sklop C), prepričanja o ADHD (sklop D; celoten rezultat 

in uravnavanje razredne dinamike) ter zaznavo samoučinkovitosti (sklop F; celoten rezultat in 

dimenziji učinkovitost pri delu z učenci z ADHD ter učinkovitost temeljnega poučevanja). 

Drugi dejavnik, ki kaže visoko povezanost s posameznimi vsebinskimi sklopi, je kategorialna 

spremenljivka pripadnost segmentu. Pripadnosti določenemu segmentu je najbolj pomembno 

povezana z naslednjimi vsebinskimi sklopi: znanje o ADHD (sklop B; skupni rezultat in dimenzija 

obravnava ADHD), obravnava Primera 2 (sklop C), poznavanje učinkovitih elementov poučevanja 

(sklop E ena) ter zaznava samoučinkovitosti (sklop F; skupen rezultat in dimenziji učinkovitost pri 

delu z učenci z ADHD ter učinkovito uravnavanje izstopajočega vedenja učencev oz. razredne 

dinamike). 

Edini drugi posamični dejavnik, kjer se pri enem od vsebinskih sklopov, pri prepričanjih o učencih 

z ADHD in poučevanju teh učencev, pokaže vpliv, ki pojasnjuje vsaj 10 odstotkov variance, so leta 

delovnih izkušenj oz. delovna doba v vzgoji in izobraževanju. 

 

Vsi ostali posamični dejavniki vsak zase pojasnjujejo zgolj manjše deleže variance rezultatov 

posameznih vsebinskih sklopov. 

Na osnovi ugotovitev lahko zaključimo, da so izkušnje s poučevanjem učencev z ADHD zagotovo 

pomemben dejavnik, ki je v veliki meri povezan z vsemi koncepti, pomembnimi za celotno 

učiteljevo ravnanje pri delu z učenci z ADHD: znanjem, prepričanji, reševanjem problemov in 

zaznavo samoučinkovitosti. Zato je pomembno, da ima učitelj možnost in priložnost pridobivati 

dovolj, po možnosti pozitivnih izkušenj ob poučevanju učencev z ADHD. Da bi bilo pridobivanje 

izkušenj ob soočanju z učenci z ADHD v večji meri pozitivno, pa bi bilo smotrno vsaj učiteljem 

začetnikom zagotoviti mentorstvo ali tutorstvo ter supervizirano ali vsaj intervizirano prakso 

poučevanja učencev z ADHD. 
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Ker se je pripadnost segmentom izkazala kot drugi najbolj povezan dejavnik z rezultati 

posameznih vsebinskih sklopov, lahko zaključimo, da je bilo naše razmišljanje o poskusu 

vpogleda v delovanje izbranih demografskih dejavnikov kot celote, smotrno. Ob poznavanju 

značilnosti segmentov tako lažje predvidevamo in razumemo pojmovanja in ravnanja učiteljev, 

glede na verjetnost pripadnosti posameznemu segmentu. Pri tem se moramo seveda zavedati 

nevarnosti kakršnega koli preprostega posploševanja.  
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6.4.  Regresija in drevesa odločanja 

 

6.4.1  Model napovednikov za Reševanje primerov (sklop C) 

 

Za boljše razumevanje napovednih dejavnikov učiteljevega ravnanja ob soočenju s konkretnimi 

izzivi, ki jih prinaša poučevanje učencev z ADHD, smo izvedli regresijsko analizo in drevesa 

odločanja. 

Učiteljeva zmožnost učinkovitega ravnanja (načrtovanja strategij, prilagoditev, ukrepov za 

doseganje želenih rešitev in ciljev) ob predstavljenih treh primerih učencev z ADHD je bila 

merjena z vsebinskim sklopom Reševanje primerov − predlogi rešitev (sklop C). Sklop C (reševanje 

primerov učencev z ADHD) je bil deskriptivno analiziran v poglavju 6.1.2, v nadaljevanju sledi 

analiza modela, kjer je slednji koncept upoštevan kot odvisna spremenljivka. Kot neodvisne 

spremenljivke modela pa so upoštevani naslednji vsebinski sklopi: 

 Znanje o ADHD (sklop B): osnovna, temeljna znanja o fenomenu ADHD. 

 Prepričanja o ADHD (sklop D): prepričanja o učencih z ADHD in nekaterih dejavnikih, ki so 

pomembna za poučevanje učencev z ADHD. 

 Učinkoviti elementi poučevanja (sklop E ena): poznavanje elementov učinkovite prakse 

poučevanja učencev z ADHD. 

 Zaznava samoučinkovitosti (sklop F): učiteljeva zaznava samoučinkovitosti. 

 Ocena podpore (sklop G): ocena sistemske podpore pri delu z učenci z ADHD. 

Kot neodvisne spremenljivke modela smo torej vključili skupne rezultate na posameznih 

merjenih vsebinskih sklopih (konceptih). Kakšna je podrobna operacionalizacija oz. vsebinska 

struktura teh sklopov, smo pojasnili v poglavju 5.3 (Merski pripomočki (instrumenti)), v poglavjih 

od 6.1.1 do 6.1.6 (6. 1  Osnovna deskriptivna statistika vprašalnikov in drugih merskih 

pripomočkov) pa smo te spremenljivke tudi deskriptivno analizirali.  

Glede na to, da so vsi zgoraj omenjeni koncepti merjeni z Likertovimi lestvicami, ki imajo 

intervalni nivo merjenja, je možno odnose med prediktorskimi spremenljivkami in kriterijsko 

spremenljivko analizirati s pomočjo multiple regresije (z metodo StepWaise).  

V primeru tako koncipiranega modela multiple regresije je možno ugotoviti, da kriterijsko 

spremenljivko statistično pomembno napovedujeta le dve prediktorski spremenljivki, in sicer: 
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 Učinkoviti elementi poučevanja (sklop E ena), kjer je regresijski koeficient relativno visok: 

B=0,62 (sig. t=0,00), 

 Znanje o ADHD (sklop B), kjer je regresijski koeficient nekoliko nižji: B=0,20 (sig. t=0,04). 

Obe omenjeni prediktorski spremenljivki pojasnjujeta 30,5 % variabilnosti kriterijske 

spremenljivke oziroma spremenljivke Reševanje primerov učencev z ADHD − predlogi rešitev 

(sklop C).34   

 

Z enakim ciljem oz. da bi morda dobili dodatni vpogled v dejavnike, ki napovedujejo učiteljevo 

ravnanje, so v nadaljevanju enake spremenljivke analizirane tudi z metodo podatkovnega 

rudarjenja oziroma z odločitvenimi drevesi z algoritmom CHAID (angl. CHi-squared Automatic 

Interaction Detection), s katerimi je ravno tako možno analizirati napovedne povezave, je pa 

sama metoda bolj robustna in z manj zahtevnimi vstopnimi predpostavkami.  

Pri odločitvenih drevesih lahko ugotovimo, kateri koncepti so najbolj povezani z odvisno 

spremenljivko, reševanjem primerov učencev z ADHD. To so tisti, ki jih algoritem vključuje v 

model (kot kriterije delitve skupin oz. »listov« drevesa odločanj). Rezultati modela odločitvenega 

drevesa so predstavljeni na sliki 34.  

Na podlagi modela odločitvenega drevesa lahko ugotovimo, da reševanje primerov (praktično 

delovanje učiteljev) najbolj pomembno napovedujejo prediktorske spremenljivke oz. vsebinski 

sklopi E (učinkoviti elementi poučevanja), B (znanje o ADHD), F (ocena samoučinkovitosti) in G 

(sistemska podpora). Ostali spremenljivki, sklop D (prepričanja) in segmenti, ki nista vključeni v 

model, sta glede na omenjeni algoritem z reševanjem problemov bistveno manj povzani (se nista 

izkazali kot najbolj vplivni v tem modelu). Na kakšen način skopi E, B, F in G napovedujejo 

rezultate sklopa C, je razvidno iz slike, kjer so predstavljeni podrobnejši rezultati omenjenega 

modela odločitvenih dreves. 

Pred vsebinsko razlago modela, v nadaljevanju najprej na kratko predstavljamo sistem oznak 

odločitvenega drevesa. V pravokotnikih oziroma na »listih« drevesa so prikazani izračuni 

aritmetične sredine in standardni odkloni odvisne spremenljivke Reševanje primerov učencev z 

ADHD – predlogi za rešitev (sklop C). Čisto na vrhu odločitvenega drevesa (na »listu 0«, ki je 

skrajno zgoraj) so izračunane vrednosti te spremenljivke (reševanje primerov – predlogi za 

rešitev) za celotni vzorec, v spodnjih listih (v nivojih nižje, npr. »list 1«, »list 2« itd.) pa so 

prikazani rezultati za določene podskupine. Za katere podskupine gre, je razvidno iz »stebla« 

                                                        

34
 Natančnejši rezultati regresijske analize so podani v prilogi 7. 
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drevesa (navpična črta pod listom zgornjega nivoja), kjer je navedeno poimenovanje neodvisne 

spremenljivke in pogoji delitve v skupine. Tako so npr. na »listu 1« prikazane vrednosti rezultatov 

C za tisto skupino učiteljev, ki so dosegali rezultat pri vsebinskem sklopu Učinkoviti elementi 

poučevanja (E) nižji ali enak 2,08, kar pomeni, da gre za učitelje, kjer je osnovno znanje o 

učinkovitih elementih poučevanja učencev z ADHD relativno nizko. Na »listu 2« so prikazane 

vrednosti spremenljivke (C) za tisto skupino učiteljev, ki so na vsebinskem sklopu E dosegali 

vrednosti višje od 2,08, kar pomeni relativno višje znanje o učinkovitih elementih poučevanja 

učencev z ADHD. »Listi« drevesa torej predstavljajo vrednost (C) za različne podskupine, same 

podskupine pa so definirane na podlagi neodvisnih spremenljivk, ki so navedeni na samem 

»steblu« drevesa oziroma na navpičnih črtah, ki povezujejo omenjene »liste« drevesa. Pri tem je 

pomembno poudariti, da je algoritem v drevo odločanja (na »steblo«) vključil le tiste neodvisne 

spremenljivke, ki so v največji meri povezane z odvisno spremenljivko (C). Neodvisne 

spremenljivke, ki niso pomembno povezane s (C), ali pa je njihova povezanost relativno majhna, 

niso vključene v model odločitvenega drevesa. Tudi pogoji za cepitev so določeni s strani 

algoritma CHAID, in sicer tako, da se tako pridobljene skupine v čim večji meri razlikujejo glede 

na odvisno spremenljivko (C). 

 

V nadaljevanju sledi opisna in grafična predstavitev rezultatov modela odločitvenega drevesa z 

odvisno spremenljivko Reševanje primerov učencev z ADHD − predlogi za rešitev (C) in prej 

omenjenimi neodvisnimi spremenljivkami.  
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Slika 34: Rezultati odločitvenega drevesa z algoritmom CHAID  

Na vrhu drevesa je prikazana aritmetična sredina odvisne spremenljivke reševanje primerov 

učencev z ADHD − predlogi rešitev (C), ki je 2.4. Slednji rezultat se nanaša na nivo celotnega 

vzorca in z upoštevanjem standardnega odklona 0,6 ugotovimo, da se vrednosti spremenljivke 

List 0 
M      2,412 
SD      0,642 
 n      142 
 %      100,0 

 

List 1 
M      2,155 
SD      0,619 
 n      71 
 %      50,0 
 

List 2 
M      2,670 
SD      0,558 
 n      71 
 %      50,0 
 

List 3 
M      2,508 
SD      0,445 
 n      30 
 %      21,1 
 

List 4 
M      2,789 
SD      0,606 
 n      41 
 %      28,9 
 

List 7 
M      2,405 
SD      0,359 
 n      12 
 %      8,5 
 

List 8 
M      2,947 
SD      0,621 
 n      29 
 %      20,4 
 

List 5 
M      2,290 
SD      0,325 
 n      11 
 %      7,7 
 

List 6 
M      2,634 
SD      0,464 
 n      19 
 %      13,4 
 

Reševanje primerov učencev z ADHD – 

predlogi rešitev (sklop C) 

Učinkoviti elementi poučevanja (sklop E) 

p= 0,000, F= 27,095, df1= 1, df2= 140 

<= 2,084                      > 2,084 

Znanje o ADHD (sklop B)    

p= 0,035, F= 4,604, df1= 1, df2= 69

  
<= 3,359                        > 3,359 

Ocena podpore (sklop G)            

p= 0,039, F= 4,686; df1= 1, df2= 28 
Učinkovitost pri delu z učenci z ADHD (sklop F)                             

p= 0,007, F= 7,989, df1= 1, df2= 39 

    <= 3,583                    > 3,583       <= 3,000                 > 3,000  
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reševanje primerov − predlogi za rešitev (C) pri dobrih 40 odstotkih učiteljev v vzorcu gibljejo 

med 1,8 in 3,0 .  

Na vertikalni povezavi (na steblu) pod tem pravokotnikom (listom drevesa) je navedena 

neodvisna spremenljivka učinkoviti elementi poučevanja (sklop E ena), ki je v največji meri 

povezana z odvisno spremenljivko (C) (pomembnost F=0,00). Algoritem CHAID je tako na drugem 

nivoju sodelujoče učitelje razdelil v dve podskupini (list 1 in list 2) na podlagi rezultatov sklopa E 

ena, ker je tako dosežena največja možna razlika med učitelji glede na vrednost odvisne 

spremenljivke reševanje primerov − predlogi rešitev (sklop C). 

Prvo podskupino (list 1) predstavljajo učitelji, kateri dosegajo pri spremenljivki sklopa E 

(učinkoviti elementi poučevanja) vrednosti manjše ali enake 2,08 in med dvema podskupinama 

na drugem nivoju nižjo srednjo vrednosti odvisne spremenljivke reševanje primerov − predlogi 

rešitev, sklop C (= 2,16). Druga podskupina učiteljev (list 2) dosega pri spremenljivki sklopa E 

vrednosti večje od 2,08 in višjo srednjo vrednost odvisne spremenljivke torej boljše rezultate pri 

reševanju primerov − predlogih rešitev (srednja vrednost sklopa C = 2,67).  

Na podlagi ravnokar opisanih listov drevesa na drugem nivoju je razvidno, da večja kot je 

vrednost spremenljivke E (učinkoviti elementi poučevanja učencev z ADHD), sorazmerno s tem 

se zvišuje tudi dosežek na spremenljivki reševanje primerov − predlogi rešitev (sklop C). V 

primeru slednjih dveh spremenljivk gre torej za jasno in statistično značilno premosorazmerno 

povezanost (F(1,140)=27.095, p=0,00). Vsebinsko razloženo to pomeni, da bolj kot učitelj pozna 

učinkovite elemente poučevanja (strategije, prilagoditve ipd.) učencev z ADHD, večja je 

verjetnost, da bo bolj uspešen pri načrtovanju učinkovitih predlogov rešitev glede na dani 

problem, težave oz. načrtovane cilje dela z učencem z ADHD. 

Na podoben način, kot je algoritem CHAID razdelil učitelje v dve skupini na drugem nivoju, jih je 

delil tudi na nižjih nivojih odločitvenega drevesa. Pri vsakem nivoju je algoritem upošteval vse 

neodvisne koncepte in je pri končni iteraciji (model na sliki 34) vključil le tiste delitve, kjer so 

razlike med skupinami učiteljev glede na odvisno spremenljivko reševanje primerov − predlogi 

rešitev (sklop C) največje. 

Na tretjem nivoju drevesa je razviden vpliv osnovnega znanja o ADHD (sklop B) na odvisno 

spremenljivko reševanje primerov − predlogi rešitev (sklop C) (F(1,69)=4.604, p=0.035). 

Interpretacija v nadaljevanju velja le za podskupino, kjer je spremenljivka sklopa E večja od 2,08 

(drugi list v drugem nivoju). V slednjem primeru je razvidno, da sorazmerno z rastjo vrednosti 

spremenljivke Znanje o ADHD (sklop B) raste tudi vrednost odvisne spremenljivke reševanje 

primerov − predlogi rešitev (sklop C), in sicer od 2,51 (list 3) pa do 2,79 (list 4). To pomeni, da v 

primeru boljšega poznavanja učinkovitih elementov poučevanja učencev z ADHD na 
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posameznikovo uspešnost reševanja primerov (sklop C) dodatno vpliva tudi poznavanje splošnih 

dejstev o ADHD, in sicer boljše kot je poznavanje splošnih dejstev o fenomenu ADHD, večja je 

verjetnost, da bo posameznik bolj uspešen pri načrtovanju učinkovitih predlogov rešitev 

predstavljenega primera učenca z ADHD. 

Na četrtem nivoju se pokaže še dodaten vpliv dveh neodvisnih spremenljivk na odvisno 

spremenljivko sklopa C. Iz slike drevesa je razvidno, da na reševanje primerov − predlogi rešitev 

(sklop C) vplivajo tudi Ocena podpore (sklop G) oz. Ocena samoučinkovitosti pri delu z učenci z 

ADHD (sklop F).  

Dodaten vpliv spremenljivke Ocena podpore (sklop G) je razviden le za podskupino učiteljev, ki jo 

predstavlja list 3 (pravokotnik levo na tretjem nivoju), torej skupino, ki je na vprašalniku Znanje o 

ADHD dosegala rezultate nižje od 3,4, na odvisni spremenljivki pa srednje vrednosti enake 2,5. 

Pri tej podskupini je uspešnost pri reševanju primerov − predlogih za rešitev (sklop C) odvisna 

tudi od doživljanja sistemske podpore in sicer, podskupina (list 5), ki nižje ocenjuje sistemsko 

podporo pri poučevanju učencev z ADHD (vrednosti <=3,6), dosega tudi nižje vrednosti pri 

odvisni spremenljivki reševanje primerov − predlogi rešitev (sklop C) (srednja vrednost =2,29). 

Podskupina, ki višje ocenjuje sistemsko podporo (list 6), pa dosega tudi višje rezultate pri sklopu 

reševanje primerov - predlogi rešitev (sklop C) (srednja vrednost =2,63). Povzamemo lahko, da je 

pri skupini učiteljev, ki ima višje znanje o učinkovitih elementih poučevanja učencev z ADHD 

(sklop E ena) in nižjo poučenost o osnovnih dejstvih o fenomenu ADHD (skop B), učinkovitost 

ravnanja ob delu z učenci z ADHD (skop C) pomembno (premosorazmerno) povezana z 

doživljanjem sistemske podpore − sklop G (F(1,28)=4,686, p=0,039). 

Povezanost neodvisne spremenljivke Ocena samoučinkovitosti pri delu z učenci z ADHD (sklop F) 

pa je pomembna le pri podskupini učiteljev, ki jo predstavlja list 4 v odločitvenem drevesu 

(pravokotnik desno na tretjem nivoju). Razberemo lahko, da učitelji, ki so dosegli na dimenziji 

Samoučinkovitost pri delu z učenci z ADHD (sklop F) vrednosti nižje ali enake 3,00 (list 7), pri 

reševanju problemov − predlogih za rešitev (sklop C) dosegajo nižje srednje vrednosti (=2,41) kot 

učitelji, ki so na dimenziji Samoučinkovitost pri delu z učenci z ADHD (sklop F) dosegli višje 

vrednosti (list 8). Slednja skupina učiteljev dosega pri reševanju problemov − predlogih za rešitev 

(sklop C) pomembno višje srednje vrednosti (=2,95). Zaključimo lahko, da so pri skupini učiteljev, 

ki ima visoko znanje o učinkovitih elementih poučevanja učencev z ADHD (sklop E ena) in je 

ustrezno seznanjena tudi o osnovnih dejstvih o fenomenu ADHD (skop B), za učinkovito ravnanje 

ob delu z učenci z ADHD (sklop C) pomembna tudi njihova prepričanja o samoučinkovitosti pri 

delu z učenci z ADHD (sklop F) (F(1,39)=7.989, p=0,007). Povezanost med obema 
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spremenljivkama je premo-sorazmeren, pri nižji vrednosti spremenljivke Samoučinkovitost pri 

delu z učenci z ADHD (sklop F) ima odvisna spremenljivka nižjo vrednost in obratno.  

 

Če povzamemo odločitveno drevo, je možno na podlagi rezultatov prikazanih s to metodo 

ugotoviti, da odvisno spremenljivko reševanje primerov učencev z ADHD − predlogi rešitev (sklop 

C), statistično značilno napovedujejo naslednje neodvisne spremenljivke: 

 Učinkoviti elementi poučevanja učencev z ADHD (sklop E ena); 

 Znanje o ADHD (sklop B); 

 Samoučinkovitost pri delu z učenci z ADHD (sklop F) in 

 Ocena podpore (sklop G). 

 

Rezultati pridobljeni z metodo odločitvenih dreves so skladni z rezultati multiple regresije, saj v 

obeh primerih kot najbolj povezani spremenljivki z uspešnostjo pri reševanju primerov učencev z 

ADHD (sklop C) izstopata spremenljivki Učinkoviti elementi poučevanja učencev z ADHD (sklop E) 

in Znanje o ADHD (sklop B). Smo pa s pomočjo metode odločitvenih dreves dobili še dodaten 

vpogled v nadaljnje napovedne povezave, saj sta se kot pomembno vplivni pri določenih 

podskupinah pokazali tudi spremenljivki Samoučinkovitost pri delu z učenci z ADHD (sklop F) in 

Ocena podpore (sklop G).  

 

V naslednjem shematskem prikazu (Slika 35) so povzeti rezultati tako drevesa odločanja, kot 

multiple regresije. Na podlagi omenjene triangulacije statističnih metod je možno z manj kot 5 % 

tveganjem potrditi napovedne povezave med spremenljivkami iz omenjenega shematskega 

prikaza. 
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Slika 35: Shematski prikaz vplivov neodvisnih spremenljivk na analizirano odvisno spremenljivko 

Reševanje primerov učencev z ADHD − predlogi rešitev (sklop C) 

 

Edina spremenljivka, katere povezanost s kriterijsko spremenljivko Reševanje problemov – 

predlogi za rešitev (sklop C) nismo potrdili ne z metodo multiple regresije ne z metodo 

odločitvenih dreves, je spremenljivka Prepričanja o ADHD (sklop D). Z vpogledom v korelacijske 

povezave vseh prediktorskih spremenljivk s kriterijsko spremenljivko pa lahko vidimo, da je 

povezava med obema spremenljivka pomembna, vendar zelo nizka (r=0,17, p=0,034). 

Tabela 107: Korelacijske povezave med spremenljivkami vključenimi v model regresije in 

odločitvenih dreves 

  

Znanje o 
ADHD 

(sklop B) 

Reševanje 
primerov 
(sklop C) 

Reševanje 
primerov -

predlogi 
rešitev 

(sklop C) 

Prepričanja o 
ADHD  

(sklop D) 

Učinkoviti 
elementi 

poučevanja 
(sklop E ena) 

Zaznava 
samo-

učinkovitosti  
(sklop F) 

Znanje o ADHD 
(sklop B) 

r 1 ,354
**

 ,355
**

 ,277
**

 ,413
**

 ,298
**

 

p   ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Reševanje primerov 
(sklop C) 

r ,354
**

 1 ,802
**

 ,167
*
 ,561

**
 ,121 

p ,000   ,000 ,041 ,000 ,141 

Reševanje primerov 
-predlogi rešitev 
(sklop C) 

r ,355
**

 ,802
**

 1 ,173
*
 ,541

**
 ,196

*
 

p ,000 ,000   ,034 ,000 ,016 

Prepričanja o ADHD 
(sklop D) 

r ,277
**

 ,167
*
 ,173

*
 1 ,260

**
 ,195

*
 

p ,000 ,041 ,034   ,001 ,014 

Legenda: 
       napovednik potrjen z multiplo regresijo (vsi) 
      napovednik potrjen z drevesom odločanja CHAID 
       (na nekaterih podskupinah) 

        

prediktorske 

spremenljivke 

 

Znanje o ADHD (sklop B) 

Učinkoviti elementi 
poučevanja (sklop E ena) 

 Prepričanja o ADHD (sklop D) 

 

Ocena podpore (sklop G) 

Reševanje primerov - 
predlogi rešitev 

 (sklop C) 

KRITERIJSKA 

SPREMENLJIVKA 

 

Zaznava samoučinkovitosti 
(sklop F) 



Pulec Lah (2013). Dejavniki učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo. 

 

259 

 

  

Znanje o 
ADHD 

(sklop B) 

Reševanje 
primerov 
(sklop C) 

Reševanje 
primerov -

predlogi 
rešitev 

(sklop C) 

Prepričanja o 
ADHD  

(sklop D) 

Učinkoviti 
elementi 

poučevanja 
(sklop E ena) 

Zaznava 
samo-

učinkovitosti  
(sklop F) 

Učinkoviti elementi 
poučevanja (sklop E 
ena) 

r ,413
**

 ,561
**

 ,541
**

 ,260
**

 1 ,325
**

 

p ,000 ,000 ,000 ,001   ,000 

Zaznava 
samoučinkovitosti 
(sklop F) 

r ,298
**

 ,121 ,196
*
 ,195

*
 ,325

**
 1 

p ,000 ,141 ,016 ,014 ,000   

Ocena podpore 
(sklop G) 

r -,027 ,008 ,011 ,167
*
 ,085 ,397

**
 

p 0,739 0,926 0,890 ,036 ,296 ,000 

**. Korelacije pomembne na nivoju <0.01 
   *.  Korelacije pomembne na nivoju <0.05  
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6.5  Pregled odgovorov na raziskovalna vprašanja 

 

6.5.1 Kakšna so učiteljeva znanja ter prepričanja o fenomenu ADHD in poučevanju 

učencev z ADHD?  

V nadaljevanju povzemamo glavne ugotovitve o učiteljevem poznavanju fenomena ADHD, 

poznavanju priporočenih elementov poučevanja učencev z ADHD ter prepričanjih o učencih in 

delu z učenci z ADHD. 

Učiteljevo poznavanje fenomena ADHD, kar smo ugotavljali z vprašalnikom Znanje o ADHD – 

ZADHD (sklop B), lahko ocenimo kot pomanjkljivo, z obstoječimi možnostmi izboljšanja. Delež 

pravilnih odgovorov med posameznimi trditvami se giblje od 95,2 do 4,5 odstotka, kar nakazuje 

zelo raznoliko seznanjenost z nekaterimi temeljnimi dejstvi o fenomenu ADHD. Ob zavedanju 

omejitev uporabe srednje vrednosti v primeru velikih razlik v deležih odgovorov vseeno 

navajamo srednje vrednosti posameznih vrst odgovorov za najbolj splošen vpogled v obstoječe 

znanje učiteljev o fenomenu ADHD. Srednja vrednost odstotkov pravilnih odgovorov znaša 57,8 

%, povprečje odstotkov odgovorov, ki odražajo pomanjkanje znanja 26,9 % in povprečje 

odstotkov odgovorov, ki odražajo napačno znanje 15,3 %. 

Med prvimi petimi trditvami, pri katerih je delež pravilnih odgovorov največji, večji od 90 %,  

prevladujejo trditve s področja značilnosti in diagnostičnega ocenjevanja. Ob vsebinskem 

pregledu teh trditev lahko ugotovimo, da so to trditve, ki opredeljujejo osnovne znake težav s 

pozornostjo in nemirnostjo, ter temeljna načela diagnostičnega ocenjevanja in obravnave, 

pomembnost multidimenzionalnega pristopa in dodatnega usposabljanja ključnih odraslih za 

boljše razumevanje in soočanje z izzivi ADHD. 

Najvišji delež nepravilnih odgovorov (od 42,6 % do 80,1 %) se pojavlja pri 4 trditvah s področja 

osnovnih dejstev o ADHD, seznanjenost s splošnimi informacijami (pravno formalni status 

fenomena ADHD; prevalenca) ter razumevanje narave težav (oblika SUT, izzvenevanje težav v 

obdobju pubertete) in eni trditvi s področja obravnave (nujnost dražljajsko »sterilnega« okolja za 

osredotočanje). 

Sodelujoči učitelji so pri trditvah, kjer so bili pravilni odgovori manjšinski, v povprečju gledano 

pogosteje izkazovali pomanjkanje znanja kot napačna prepričanja. Trditve, kjer je več kot 

polovica učiteljev nakazala pomanjkljivo znanje oz. neprepričanost v pravilnost trditve, so 

večinoma s področja osnovnih dejstev o ADHD (značilnostih dinamike v družinah z otrokom z 

ADHD, vzroki) ter področja diagnostičnega ocenjevanja (motnje pozornosti brez hiperaktivnosti, 
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fizični/fiziološki indikatorji za diagnostiko), ena pa tudi z področja obravnave (odvisnost zaradi 

medikamentozne terapije). 

Rezultati analize variance (repeated measure ANOVA) so potrdili statistično pomembnost razlik 

srednjih vrednosti odstotnih deležev posameznih odgovorov (pravilnih, nepravilnih in Ne vem) 

med posameznimi dimenzijami vprašalnika, Post-hoc test Bonfferoni pa je potrdil značilno 

pomembne razlike v pojavljanju izbranih odgovorov med posameznimi dimenzijami.  

Najboljše poznavanje dejstev o fenomenu ADHD učitelji izkazujejo s področja značilnosti in 

diagnostičnega ocenjevanja oz. predvsem temeljnih znakov težav, zato je na tem področju tudi 

najmanj napačnih odgovorov oz. odgovorov, ki izražajo negotovost v pravilnost trditev. Največ 

nepravilnih odgovorov, ki izkazujejo napačna prepričanja, je na področju splošnih dejstev o 

fenomenu ADHD, kjer je tudi najmanjši delež pravilnih odgovorov. Prav tako so na tem področju, 

poleg poznavanja dejstev o obravnavi, učitelji izrazili tudi največ negotovosti o pravilnosti trditev. 

Poznavanje učinkovitih elementov poučevanja učencev z ADHD smo proučili z vprašalnikom 

Učinkoviti elementi poučevanja učencev z ADHD – UPADHD (sklop E), v katerem so učitelji v 

obliki prostih odgovorov podajali svoje vedenje o priporočljivih metodah in oblikah dela, 

strategijah in prilagoditvah poučevanja učencev z ADHD pri dvanajstih izpostavljenih elementih 

poučevanja, ki lahko pomembno vplivajo na uspešnost učenca z ADHD.  

Grob vpogled v srednje vrednosti kaže (Tabela 66, str. 205), da so vrednosti pri vseh dvanajstih 

elementih nizke. To lahko pojasnimo z dejstvom, da smo navedene predloge učiteljev vrednotili 

glede na priporočeno optimalno dobro prakso poučevanja, ki smo jo predstavili v teoretičnih 

izhodiščih. Predpostavljamo, da učiteljevi odgovori predstavljajo njihovo najbolj avtomatizirano, 

ponotranjeno znanje, ki so ga v času reševanja vprašalnika najlažje in najhitreje priklicali in 

zapisali kot predloge. Na število zapisanih predlogov pa je lahko vplivala tudi obsežnost 

vprašalnika in zahtevana oblika prostih odgovorov.   

Podatki kažejo, da so učitelji dosegali višje rezultate pri elementih, ki predstavljajo splošno dobro 

poučevalno prakso (nudenje pomoči v razredu, organizacija dela, interakcija z otrokom, 

sodelovanje s starši). Pri elementih, kjer so za dobro poučevalno prakso učencev z ADHD 

potrebne bolj specifične strategije in prilagoditve, pa nižje rezultate. Najnižje rezultate so učitelji 

dosegli pri elementih, ki so ključnega pomena za uspešnost učencev z ADHD v učnem procesu in 

širšem šolskem vsakdanu, to je na področju prilagajanja poučevanja, pripomočkov in materialov 

ter poteka aktivnosti (individualizacije in diferenciacije dela glede na specifične potrebe učencev 

z ADHD), uravnavanja in usmerjanja vedenja, prilagajanja preverjanja in ocenjevanja znanja, 

urjenja strategij učenja in organizacijskih veščin ter spodbujanja in preverjanja pozornosti in 

sodelovanja pri pouku.  
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Tudi na vseh omenjenih področjih, kjer so učitelji dosegali nižje rezultate, nam podroben vpogled 

v rezultate kaže, da so v večji meri navajali oblike, metode, načine, ki jih pojmujemo kot »dobro 

prakso poučevanja«, npr. uporaba različnih medijev, materialov, raznolike oblike dela, variiranje 

tempa in tipa nalog, delovanje z vzgledom, postavljanje jasnih pravil, uvajanje motivacijskih 

elementov v poučevanje ipd. V mnogo manjšem, ponekod celo zanemarljivem številu pa so 

navajali bolj specifične prilagoditve, načine ravnanja ali sistematične strategije, ki se priporočajo 

pri delu z učenci z ADHD. 

Kar nekaj učiteljev je v tem delu vprašalnika zapisalo opombo, v kateri so izražali, da ne vedo, kaj 

odgovoriti, ker nimajo potrebnega znanja; npr. Nimam dovolj izkušenj. Obravnavano področje mi 

je neznano, zato sem pustila prazno. 

Dodaten vpogled v učiteljevo pojmovanje in razumevanje fenomena ADHD in poučevanja 

učencev z ADHD nam ponujajo tudi ugotovitve iz vprašalnika Prepričanja o učencih z ADHD in 

poučevanju učencev z ADHD (sklop D), ki vključujejo izbrana prepričanja o nadzoru učencev oz. 

vzdrževanju discipline, učencih z ADHD in poučevanju te skupine, vplivu učencev z ADHD na delo 

v razredu in  starših učencev z ADHD. 

Rezultat s področja uravnavanja razredne dinamike odraža bolj demokratično kot avtoritarno 

naravnanost učiteljev pri vzgojnem delovanju učiteljev. Hkrati pa učitelji kažejo nizko toleranco 

do neprimernih oblik vedenja in izražajo prepričanje, da bi jih bilo treba strogo kaznovati. Iz tega 

elementa, ki je prav tako del ideologije nadzora učencev, odseva bolj avtoritarna naravnanost. 

Sklepamo lahko, da na splošnem nivoju vzgojnega delovanja učitelji izražajo bolj demokratično 

naravnanost v primerjavi s prepričanji, vezanimi na bolj operacionalizirane primere neprimernih 

oblik vedenja, do katerih izražajo nizko toleranco in strogo kaznovalen odnos. 

Čeprav so učitelji pokazali nizko seznanjenost s pravno formalnim statusom ADHD motnje v 

slovenskem prostoru ter naravo težav, pa večinoma priznavajo legitimnost ADHD motnje in iz 

tega izhajajočih težav učenca z ADHD pri učenju. Učitelji torej na deklarativnem nivoju 

priznavajo, da se za diagnozo ADHD ne »skrivajo« razvajeni, nevzgojeni, manj bistri učenci ali 

učenci, ki le želijo več pozornosti, se ne potrudijo dovolj ipd., ter da je prilagajanje poučevanja in 

nalog učencem z ADHD upravičeno. Učitelji tudi menijo oz. zaznavajo, da prisotnost učenca z 

ADHD v veliki meri vpliva na delo v razredu, tako na delo učitelja kot delo sošolcev, kar potrjujejo 

tudi izsledki številnih raziskav (Pfiffner in Barkley, 1998). Največje strinjanje so tako učitelji 

izkazali s trditvijo, da učenci s svojim motečim vedenjem pogosto onemogočajo uspešno 

realizacijo pouka, zato nekateri učitelji menijo, da bi morali biti učenci z izrazitejšo obliko ADHD 

združeni v specialnih razredih. 
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Z vidika posameznih dimenzij vprašalnika PADHD pa se učitelji najbolj strinjajo v prepričanju, da 

starši učencev z ADHD niso realni v zahtevah in pričakovanjih, in to tako glede otrokovih 

zmožnosti kot glede prilagajanja in toleriranja otrokovih posebnosti v šoli.  

 

6.5.2 Kakšno je uporabno znanje učiteljev ob reševanju primerov učencev z ADHD oz. 

soočanje z izzivi, ki jih prinaša poučevanje učencev z ADHD? 

Uporabnost znanj o fenomenu ADHD in poučevanju učencev z ADHD pri »reševanju primerov« 

učencev z ADHD smo želeli ovrednotiti v sklopu C ob treh predstavljenih primerih učencev z 

ADHD.  

Rezultati srednjih vrednosti posameznih dimenzij vprašalnika (prepoznavanje problemov oz. 

izzivov, načrtovanje želene rešitve, predlogi rešitev; Tabela 47) kažejo, da učitelji bolje 

prepoznajo hiperaktivnost, impulzivnost in pomanjkljivo samokontrolo kot pomanjkljivo 

pozornost s spremljajočimi težavami razpoloženja in prevladujoče težave pozornosti s 

pomanjkljivimi organizacijskimi veščinami. Rezultati so skladni z rezultati v vprašalniku ZADHD 

(sklop B), kjer so pri trditvi o ustreznosti diagnosticiranja ADHD pri težavah pozornosti brez 

hiperaktivnosti v velikem deležu izkazali pomanjkanje znanja ter skladni s poročanjem učiteljev o 

nizki zaznavi učinkovitosti pri prepoznavanju teh težav. Izpostavimo lahko še neusklajenost z 

ugotovitvami iz vprašalnika o prepričanjih (sklop D), kjer so učitelji izražali, da se zavedajo, da pri 

učencih z ADHD ne gre zgolj za razvajenost ali iskanje pozornosti, v prepoznavanju ključnih 

problemov oz. izzivov pa so v velikem deležu navajali prav te elemente ter vplivnost starševske 

vzgoje in domačega okolja na otrokovo delovanje. 

Pri oblikovanju želenih ciljev oz. rešitev prepoznanih težav oz. izzivov v predstavljenih primerih so 

učitelji mnogo manj uspešni v primeru pomanjkljive pozornosti s spremljajočimi težavami 

razpoloženja (primer 1) kot v primeru hiperaktivnosti (primer 2) oz. težav pozornosti in 

organizacijskih težav (primer 3). Razmišljamo lahko, da so učenci, katerih težave niso tako 

izstopajoče ali moteče za delo v razredu, bolj ogroženi z vidika zagotavljanja ustrezne pomoči in 

podpore, saj so učitelji manj vešči tako pri načrtovanju ustreznih ciljev oz. želenih rešitev težav 

kot tudi pri poznavanju ustreznih načinov za izvajanje ustrezne pomoči in podpore. 

Pri poznavanju oz. opredelitvi ustrezne celostne pedagoške obravnave, primernih strategij, 

ukrepov in prilagoditev so učitelji izkazali približno enako pomanjkljivo opremljenost v vseh 

predstavljenih primerih. Dosežki na tem področju še dodatno potrjujejo rezultate o 

pomanjkljivem poznavanju učinkovitih elementov poučevanja učencev z ADHD, še posebej bolj 
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specifičnih strategij za prilagajanje poučevanja, npr. spodbujanja pozornosti, uravnavanja 

vedenja, učenja strategij samouravnavanja, organizacijskih večin in podobno. 

Iz zgoraj navedenih ugotovitev lahko povzamemo, da so učitelji šibkeje opremljeni predvsem za 

delo z učenci s pomanjkljivo pozornostjo, še posebno če so nakazane pridružene težave na 

področju čustvenega funkcioniranja. To potrjujejo tudi rezultati, izračunani za nivo celotnih 

primerov skupaj (Tabela 48), saj je razvidno, da so učitelji bolje reševali tako primer 2 kot primer 

3 v primerjavi s primerom 1. Ravno nasprotne pa so učiteljeve ocene kompetentnosti za 

reševanje posameznih primerov, saj so poročali, da se čutijo najbolj kompetentne za reševanje 

primera 1, nadalje primera 3 in najmanj za reševanje primera 2. Neusklajenost dejanskih 

dosežkov in ocen kompetentnosti učiteljev pri reševanju posameznih primerov je lahko posledica 

učiteljevega pomanjkljivega prepoznavanja težav in pomanjkljive ozaveščenosti o ustreznosti in 

primernosti ustreznih strategij ravnanja v primerih 1 in 3 ter njihovega splošnega doživljanja 

težavnosti in kompleksnosti opisanega funkcioniranja učencev.  

Z vidika posameznih elementov reševanja primerov (prepoznavanje problemov oz. izzivov, 

načrtovanje želene rešitve, predlogi rešitev) nadalje lahko povzamemo, da so najšibkejši pri 

navajanju konkretnih predlogov za reševanje problemov oz. doseganje načrtovanih ciljev, 

medtem ko so pri identifikaciji problemov in načrtovanju rešitev in ciljev približno enako uspešni. 

Rezultati torej jasno kažejo potrebo po nadaljnjem usposabljanju o specifičnih strategijah pomoči 

in podpore oz. individualizaciji poučevalnega procesa ali širše, učnega okolja za spodbujanje 

optimalne uspešnosti učencev z ADHD. 

Dobljene ugotovitve nam dajejo osnovni vpogled v ravnanja učiteljev ob soočanju z izzivi, ki jih 

prinaša poučevanje učencev z ADHD. Pri tem pa moramo upoštevati, da rezultati niso dobljeni z 

opazovanjem učiteljevega dejanskega ravnanja oz. poučevanja v praksi, ampak so pridobljeni z 

reševanjem »papirnatih« primerov. 

 

6.5.3 Kako učitelji zaznavajo samoučinkovitost pri poučevanju učencev z ADHD? 

Vpogled v učiteljevo zaznavo samoučinkovitosti smo pridobili s pomočjo vprašalnika Učiteljeva 

zaznava samoučinkovitosti UZS (sklop F), ki vključuje štiri dimenzije učinkovitosti: poučevanje 

učencev z ADHD, temeljno poučevanje, spodbujanje ustreznega odnosa do šolskega dela in 

vedenja ter uravnavanja izstopajočega vedenja.  

Srednja vrednost ocen samoučinkovitosti sodelujočih učiteljev znaša 3,74 (na lestvici od 1 do 5), 

kar bi lahko označili kot zmerno dobro oceno lastne učinkovitosti pri poučevanju. Učitelji najvišje 

ocenjujejo samoučinkovitost na področju temeljnega poučevanja, kar je razumljivo, saj se ta 
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nanaša na nekatere temeljne veščine njihovega poklica (postavljanje ustreznih vprašanj, 

preverjanje učenčevega razumevanja in dodatna ter drugačna razlaga s primeri, ko učenci ne 

razumejo snovi). Nadalje se dovolj kompetentni oz. učinkoviti čutijo tudi pri spodbujanju 

ustreznega odnosa do šolskega dela in vedenja (upoštevanje razrednih pravil, izražanje jasnih 

pričakovanj glede vedenja učencev in spodbujanje učencev, da verjamejo, da lahko šolsko delo 

dobro opravijo (učenčeve zaznave samoučinkovitosti). Manj pa pri uravnavanju izstopajočega 

vedenja oz. razredne dinamike (vzpostavljanje učinkovitega sistema razredne dinamike v vsaki 

skupini učencev, učinkovito reagiranje na kljubovalno vedenje učencev, zmožnost umirjanja 

učenca, katerega vedenje je moteče (razdiralno, glasno)), in najmanj pri delu z učenci z ADHD, 

torej na področjih, ki so specifična in neposredno povezana s proučevano tematiko. 

Najnižjo učinkovitost učitelji zaznavajo pri komunikaciji s starši otrok z ADHD oz. natančneje pri 

zmožnosti kompetentnega posredovanja ustreznih informacij o fenomenu ADHD. Naslednja 

veščina, kjer učitelji zaznavajo nekoliko nižjo učinkovitost, je obvladovanje in usmerjanje vedenja 

učencev, ki izkazujejo vedenja značilna za ADHD, torej veščina, ki je ključna za učinkovito 

poučevanje učencev z ADHD. Enako nizko oz. visoko učinkovitost učitelji zaznavajo tudi pri 

prepoznavanju tistih učencev z ADHD, pri katerih je prevladujoč tip motnje pomanjkanje 

pozornosti brez pridružene hiperaktivnosti/impulzivnosti. Nižje ocene učinkovitosti so učitelji 

izrazili še pri posredovanju učnih vsebin na način, ki učencu z ADHD omogoča najbolj optimalno 

učenje, ločevanju vedenja, ki je posledica ADHD, in vedenja, ki je uporniško ali posledica 

razvajenosti, ter pri pridobivanju pozornosti učenca, ki ima težave z osredotočanjem na pouk. 

Učiteljevo zaznavo učinkovitosti pri delu z učenci z ADHD in uravnavanju izstopajočega vedenja 

lahko ocenimo kot realno glede na dosežke učiteljev na vprašalniku Splošno znanje o fenomenu 

ADHD (sklop B), poznavanje učinkovitih elementov poučevanja učencev z ADHD (sklop E) ter 

reševanje primerov učencev z ADHD (sklop C). 

Nizka zaznava samoučinkovitosti se povezuje tudi z dejavniki, ki povečujejo možnosti izgorevanja 

in jih je navajal večji delež učiteljev. Izražali so, da delo z »zahtevnimi učenci«, tudi z učenci z 

ADHD, doživljajo kot stresno, obremenjujoče, izčrpavajoče, z občutki nemoči in/ali krivde ter 

občasno tudi jeze in razburjenja. 
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6.5.4 Kako učitelji ocenjujejo sistemsko podporo pri delu z učenci z ADHD ter katere vire 

pomoči izrabljajo in katere ovire zaznavajo pri tem?  

Učiteljevo doživljanje sistemske podpore pri delu z učenci z ADHD smo ugotavljali s pomočjo 

odgovorov oz. ocen iz vprašalnika Podpora in ovire v okolju za učinkovito poučevanje učencev z 

ADHD − POADHD  (sklop G). 

Rezultati kažejo, da učitelji najbolje ocenjujejo dejavnike podpore na šoli, nadalje ustreznost 

prilagoditev, ki jim jih svetujejo za poučevanje učencev z ADHD, in najnižje podporo, povezano z 

različnimi izvenšolskimi dejavniki oz. dejavniki zunanje podpore. 

Najvišje ocenjena dejavnika podpore sta pomoč specialnega pedagoga in drugih svetovalnih 

delavcev pri prilagajanju izvajanja VIZ procesa ter nudenje pomoči s strani teh strokovnih 

delavcev v razredu. Učitelji torej doživljajo delo specialnih pedagogov in šolske svetovalne službe 

kot učinkovito v smislu podpiranja učiteljev pri delu z učenci, ki imajo različne učne in vedenjske 

težave. 

Velika večina učiteljev se zaveda tudi pomembnosti in koristnosti sodelovanja s starši, saj visoko 

ocenjujejo tudi podporo staršev, ki po izkušnjah učiteljev lahko nudijo koristne informacije o 

izbiri uporabnih prilagoditev in načinov dela z njihovim otrokom. 

Učitelji ocenjujejo in menijo, da je na šolah v veliki meri že vzpostavljen razviden sistem pomoči 

učencem in učiteljem, saj več kot 60 odstotkov učiteljev poroča, da imajo na šoli jasno 

izoblikovano strategijo za delo z otroki z učnimi in vedenjskimi težavami, 70 odstotkov učiteljev 

ocenjuje, da v primeru, ko potrebujejo pomoč in podporo, vedo, na koga se lahko obrnejo oz. kje 

jo bodo dobili, ter približno 60 odstotkov učiteljev meni, da imajo na šoli dobro organizirane 

različne individualne in skupinske oblike pomoči za učence z ADHD. 

Pomenljiv je podatek, da večji delež učitelj doživlja podporo vodstva šole kot zadovoljivo, saj 

približno dve tretjini učiteljev ocenjuje vsaj kot delno veljavno trditev, da vodstvo prepozna in 

ceni napore učiteljev pri vključevanju učencev z učnimi težavami.  

Analiza učiteljevih ocen naslednjega sklopa dejavnikov podpore, ki se nanašajo na prilagoditve za 

poučevanje učencev z ADHD, kaže, da učitelji v veliki večini (tri četrtine) menijo, da so svetovane 

prilagoditve vsaj delno ali pretežno koristne, vendar nekaj manjši delež poroča, da so tudi zlahka 

uresničljive.  

Zadovoljujoče učinkovito doživljajo učitelji tudi timsko sodelovanje šolskih in izvenšolskih 

strokovnih delavcev, kadar je učenec v obravnavi tudi izven šole.  

Najnižje so učitelji ocenili enega od dejavnikov podpore zunaj šole, in sicer sodelovanje zdravnika 

z učiteljem, v primeru, ko učenec prejema zdravila za uravnavanje pozornosti in nemirnosti, saj 
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zdravniki praviloma v manjšem deležu vzpostavijo stik z učiteljem, da bi preverili učinkovanje 

medikacije med poukom.  

Kljub spodbudnemu doživljanju podpore z vidika različnih dejavnikov na šoli in izven šole 

nekateri učitelji (slaba tretjina) doživljajo, da morajo na koncu vedno vse probleme reševati sami, 

kar nakazuje njihovo osamljenost ob izzivih, ki jih zagotovo prinaša delo z učenci z ADHD.  

Navedena spoznanja o podpori, ki jo učitelji doživljajo pri poučevanju učencev z ADHD, potrjujejo 

tudi rezultati rangiranja treh virov oz. subjektov, ki učitelju nudijo največ pomoči in podpore pri 

vključevanju in poučevanju učencev z ADHD. Razvidno je, da učitelji največ podpore za delo z 

učenci z ADHD dobijo pri specialnih pedagogih,35 drugi šolski svetovalni delavci so na tretjem 

mestu. Pomemben vir pomoči in podpore predstavljajo tudi učitelji kolegi, kar poudarja 

pomembnost obstoja šolskih aktivov, študijskih skupin in drugih oblik učiteljske kolegialne 

pomoči, seveda tudi na individualni ravni.  

Učitelji kot največjo oviro doživljajo preveliko število učencev v razredu. Kot drugo 

najpomembnejšo oviro zaznavajo lastno pomanjkljivo usposobljenost za delo z učenci z ADHD. 

Podrobnejšemu vpogledu v ta element je namenjen tudi večji del te naloge. Naslednja 

najpogosteje izpostavljena ovira predstavlja kompleksnost težav učenca z ADHD. Kot četrto oviro 

pa so učitelji prepoznali manj ustrezen pretok informacij med zunajšolskimi ustanovami in šolo v 

primerih, ko je učenec zaradi svojih težav obravnavan v drugih ustanovah. To je dejavnik, ki so ga 

nižje ocenili tudi v sklopu dejavnikov podpore ter torej res predstavlja priložnost in nujnost 

izboljšave.  

Pomenljivo je, da so starše oz. sodelovanje z njimi učitelji v skoraj enaki meri (približno četrtina) 

izpostavili enkrat kot vir pomoči in podpore in drugič kot oviro, kar kaže, da je doživljanje 

sodelovanja s starši v veliki meri individualno pogojena izkušnja učiteljev. 

Na koncu omenjamo še spodbudno ugotovitev, da pretežni del učiteljev pomanjkanje timskega 

dela ne doživlja kot oviro, saj skoraj devet desetin učiteljev tega dejavnika ni opredelilo kot ovire.  

6.5.5 Ali obstajajo skupine učiteljev, ki se pomembno razlikujejo glede na znanje, 

spretnosti in prepričanja o fenomenu ADHD in poučevanju učencev z ADHD? 

Ugotavljanje morebitnega obstoja skupin učiteljev, ki se pomembno razlikujejo glede na 

proučevane koncepte znanja, prepričanj, ravnanj, zaznavanje samoučinkovitosti in doživljanje 

                                                        

35
 Z izrazom specialni pedagog poimenujemo tudi profesorje defektologije ter profesorje specialne in 

rehabilitacijske pedagogike. 
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podpore pri delu in poučevanju učencev z ADHD, smo izvedli s pomočjo segmentacije (klaster 

analize) po metodi Two Step Clustering, ki izhaja iz podatkovnega rudarjenja. 

Izvedena klaster analiza na osnovi vhodnih, prediktorskih spremenljivk v obliki osnovnih 

merjenih konceptov (znanje o ADHD, učinkovitih elementih poučevanja, reševanje primerov, 

prepričanja o učencih z ADHD, zaznava samoučinkovitosti in doživljanje podpore) ni pokazala 

obstoja jasnih segmentov, ki bi se bolj razlikovali med seboj kot znotraj skupin. 

Ob upoštevanju izsledkov drugih raziskovalcev (npr. Kos, 2004; Curtis, 2003; Perold idr., 2010), ki 

so ugotavljali, da na posamezne koncepte, merjene v naši raziskavi, v veliki meri vplivajo izbrani 

demografski in poklicni dejavniki (leta delovnih izkušenj, področje poučevanja, dodatno 

usposabljanje o ADHD, izkušnje pri delu z učenci z ADHD), smo v nadaljnjem koraku izvedli 

klaster analizo na osnovi omenjenih spremenljivk ter učiteljeve zaznave samoučinkovitosti kot 

prediktorskih spremenljivk. Ob tako izvedeni analizi (metoda Two step Clastering, z 

upoštevanjem AIC kriterija) smo ugotovili, da obstajajo tri skupine učiteljev. Učitelji, ki so bili s 

pomočjo omenjene metode uvrščeni v isti segment, so si glede na prediktorske spremenljivke 

relativno podobni, sami segmenti pa se med seboj relativno razlikujejo. Prvi segment (segment 

A) vključuje 33,8 odstotka vzorca udeležencev, drugi segment (segment B) 27,8 odstotka 

učiteljev in tretji (segment C), ki je tudi najobsežnejši, 38,4 odstotka učiteljev.  

Na osnovi specifičnih lastnosti segmentov oz. značilnosti (prediktorskih spremenljivk), po katerih 

se segmenti statistično pomembno razlikujejo (na nivoju vsaj p <=0.05, v večini primerov pa na 

nivoju p <= 0.001) od celotnega vzorca oz. med seboj, smo segmente tudi poimenovali: 

 Segment A: MLAJŠI, NEIZKUŠENI (delovna doba in poučevanje učencev z ADHD), 

UNIVERZITETNA STOPNJA IZOBRAZBE; 

 Segment B: STAREJŠI, IZKUŠENI (delovna doba), S PREVLADUJOČO VIŠJO STOPNJO IZOBRAZBE, 

UČITELJI/CE NA PREDMETNI STOPNJI; 

 Segment C: SREDNJA GENERACIJA, IZKUŠENI (delovna doba in poučevanje učencev z ADHD), 

VISOKA STOPNJA IZOBRAZBE, Z DODATNIM USPOSABLJANJEM. 

Značilnosti vseh posameznih segmentov so delno razvidne že iz poimenovanj, v nadaljevanju pa 

jih predstavljamo nekoliko bolj natančno:   

 Segment A: statistično pomembno višji delež učiteljev v starosti od 26 do 35 let oz. z do 15 let 

delovne dobe v šolstvu, z univerzitetno izobrazbo, brez dodatnega usposabljanja o delu z 

učenci z ADHD, s skoraj nič oz. nič izkušnjami s poučevanjem učencev z ADHD, nizke ocene 

samoučinkovitost pri delu z učenci z ADHD in srednje ocene splošne samoučinkovitosti; 



Pulec Lah (2013). Dejavniki učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo. 

 

269 

 

 Segment B: statistično pomembno višji delež učiteljev starejših od 46 let in več kot 25 leti 

delovne dobe v šolstvu, z višjo izobrazbo, učitelji na predmetni stopnji, brez dodatnega 

usposabljanja o delu z učenci z ADHD in deležem srednjih ocen samoučinkovitost pri delu z 

učenci z ADHD; 

 Segment C: statistično pomembno višji delež učiteljev starih od 36 do 45 let oz. s 15 do 25 let 

delovne dobe v šolstvu, z visoko izobrazbo, dodatnim usposabljanjem za delo z učenci z 

ADHD, veliko izkušnjami s poučevanjem učencev z ADHD, ki so poučevali 1 do 2 učenca z 

ADHD v zadnjih dveh letih ter visoko oceno tako splošne samoučinkovitosti kot 

samoučinkovitost pri delu z učenci z ADHD in pomembno nižjim deležem učiteljev na 

predmetni stopnji. 

Glede na osnovne značilnosti segmentov ni presenetljivo, da segment C oz. učitelji v tej skupini 

dosegajo pri vsebinskih sklopih oz. proučevanih konceptih, kjer so se pokazale statistično 

pomembno razlike (Tabela 105, stran 244), višje rezultate kot učitelji segmenta A in/ali B. Ob 

primerjavi segmentov A in B pa lahko ugotovimo, da so učitelji segmenta B pri večini vsebinskih 

sklopov, kjer so se pokazale statistično pomembno razlike, dosegali nižje rezultate od učiteljev 

segmenta A. Višje rezultate od segmenta A so dosegli le pri reševanju primera 3 oz. podajanju 

predlogov za doseganje želenega cilja pri tem primeru (sklop C) ter pri oceni splošne 

samoučinkovitosti in učinkovitost pri delu z učenci z ADHD (sklop F). Primerljive rezultate pa sta 

segmenta A in B dosegla pri poznavanju ustreznih načinov za urjenje strategij učenja, 

organiziranja in načrtovanja (sklop E). Edini vsebinski sklop, kjer se ne kažejo statistično 

pomembne razlike med segmenti, je sklop D, s katerim smo proučevali prepričanja o učencih z 

ADHD in poučevanju teh učencev.  

Zaključimo lahko, da učitelji segmenta C predstavljajo potencialni vir dobre prakse oz. vir moči in 

podpore pri delu z učenci z ADHD na šolah. Kot najbolj rizična skupina učiteljev za zagotavljanje 

ustreznega učnega okolja za učence z ADHD pa izstopajo učitelji z značilnostmi segmenta B, ki 

kljub dolgi delovni dobi na področju vzgoje in izobraževanja v povprečju dosegajo najnižje 

rezultate pri večini vsebinskih sklopov oz. merjenih konceptov. 
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6.5.6 Kateri dejavniki − leta delovnih izkušenj, delovno mesto, dodatno usposabljanje za 

delo z učenci z ADHD, število učencev z ADHD, ki so jih poučevali, osebne izkušnje z 

ADHD ter pripadnost segmentom – v največji meri vplivajo na znanja in prepričanja 

o fenomenu ADHD in poučevanju učencev z ADHD?  

Vpliv izbranih dejavnikov oz. spremenljivk na merjene koncepte znanja in prepričanja o 

fenomenu ADHD in poučevanju učencev z ADHD smo ugotavljali z uporabo eta koeficientov in 

statistiko eta kvadrat, s katero je mogoče ugotoviti za vsako spremenljivko oz. dejavnik posebej, 

v kolikšni meri je povezana z odvisnimi koncepti oz. kolikšen delež variabilnosti posamezne 

odvisne spremenljivke (vsebinskega sklopa) lahko pojasnimo z izbrano spremenljivko oz. 

dejavnikom. Poleg posamičnih socio-demografskih spremenljivk smo med dejavnike vključili tudi 

pripadnost segmentom, s čimer smo želeli dobiti dodaten vpogled v to, kako izbrane socio-

demografske spremenljivke vplivajo na merjene vsebinske koncepte kot celota.   

Ugotovili smo, da izbrani dejavniki pri posameznih vsebinskih sklopih pojasnjujejo od 0 do največ 

21 odstotkov variabilnosti rezultatov. Največji delež variabilnosti rezultatov pojasnjujeta dejavnik 

oz. spremenljivka število učencev, ki so jih učitelji poučevali v zadnjih dveh letih in kategorična 

spremenljivka pripadnost segmentu. 

Največjo povezanost s posameznimi vsebinskimi sklopi izkazuje dejavnik oz. spremenljivka število 

učencev, ki so jih učitelji poučevali v zadnjih dveh letih, kar se ujema z ugotovitvami drugih 

raziskovalcev (Sciutto idr., 2000; Kos, 2003; Kleynhans, 2005; Clampit, 2003). Število učencev, ki 

so jih učitelji poučevali, je v največji meri povezano s splošnim znanjem o fenomenu ADHD (sklop 

B; posamezne dimenzije in skupni rezultat), obravnavo Primera 1 (sklop C), prepričanji o učencih 

in poučevanju učencev z ADHD (sklop D; celoten rezultat in uravnavanje razredne dinamike) ter z 

učiteljevo zaznavo samoučinkovitosti (sklop F; celoten rezultat in dimenziji učinkovitost pri delu z 

učenci z ADHD ter učinkovitost temeljnega poučevanja). 

Drugi dejavnik, ki kaže visoko povezanost s posameznimi vsebinskimi sklopi, kategorična 

spremenljivka pripadnost segmentu, pa je najbolj povezan z naslednjimi vsebinskimi sklopi: 

splošnim znanjem o fenomenu ADHD (sklop B; skupni rezultat in dimenzija obravnava ADHD), 

obravnava Primera 2 (sklop C), poznavanjem učinkovitih elementov poučevanja učencev z ADHD 

(sklop E ena) ter učiteljevo zaznavo samoučinkovitosti (sklop F; skupen rezultat in dimenziji 

učinkovitost pri delu z učenci z ADHD ter učinkovito uravnavanje izstopajočega vedenja učencev 

oz. razredne dinamike). 

Edini drugi posamični dejavnik, kjer se pri enem od vsebinskih sklopov, pri prepričanjih o učencih 

z ADHD in poučevanju teh učencev, kaže povezanost, ki pojasnjuje vsaj 10 odstotkov variance, so 

leta delovnih izkušenj oz. delovna doba v vzgoji in izobraževanju. 
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Na osnovi ugotovitev lahko zaključimo, da so izkušnje s poučevanjem učencev z ADHD 

pomemben dejavnik, ki med izbranimi socio-demografskimi spremenljivkami v največji meri 

vpliva na koncepte, pomembne za celotno učiteljevo ravnanje pri delu z učenci z ADHD: znanje, 

prepričanja, reševanje problemov in zaznavo samoučinkovitosti. Ker se je pripadnost segmentu 

izkazala kot drugi najbolj povezan dejavnik z rezultati posameznih vsebinskih sklopov, 

povzemamo, da je bilo razmišljanje o poskusu vpogleda v delovanje izbranih socio-demografskih 

dejavnikov kot celote upravičeno. Poznavanje značilnosti segmentov ter iz tega izhajajoča 

verjetnost učiteljeve pripadnosti posameznemu segmentu v določeni meri (ob zavedanju 

nevarnosti kakršnega koli preprostega posploševanja) omogoča splošno predvidevanje in 

razumevanje pojmovanja in ravnanja učiteljev. 

 

6.5.7  Kako se znanja, prepričanja o fenomenu ADHD in poučevanju učencev z ADHD, 

zaznava samoučinkovitosti ter doživljanje podpore povezujejo z uporabnim 

znanjem oz. reševanjem primerov učencev z ADHD?  

Eden temeljnih ciljev naloge je bil ugotoviti povezanost med učiteljevim znanjem/vedenjem, 

prepričanji, zaznavo samoučinkovitosti in ravnanjem v procesu poučevanja učencev z ADHD. Z 

vidika zagotavljanja ustrezne podpore in pomoči učitelju za oblikovanje spodbudnega učnega 

okolja za učence z ADHD nas je predvsem zanimalo, kateri od merjenih konceptov oz. vsebinskih 

sklopov (znanja o fenomenu ADHD in učinkovitih elementih poučevanja učencev z ADHD, 

prepričanja o učencih in poučevanju učencev z ADHD, zaznava samoučinkovitosti ter sistemske 

podpore) je pomembno povezan s sklopom C (Reševanje primerov učencev z ADHD – predlogi za 

rešitev) oz. učiteljevo zmožnost učinkovitega ravnanja (načrtovanja strategij, prilagoditev, 

ukrepov za doseganje želenih rešitev in ciljev) ob predstavljenih treh primerih učencev z ADHD. 

Povezanost med omenjenimi spremenljivkami smo analizirali s pomočjo multiple regresije in 

dodatno z metodo odločitvenih dreves. S triangulacijo metod statistične analize smo želeli 

pridobiti bolj objektiven vpogled v povezave med analiziranimi koncepti vključenimi v modele. 

Rezultati multiple regresije so pokazali, da kriterijsko spremenljivko statistično značilno 

napovedujeta le dve prediktorski spremenljivki, in sicer: Učinkoviti elementi poučevanja (sklop E), 

kjer je regresijski koeficient relativno visok: B=0,62 (sig. t=0,00) in Znanje o ADHD (sklop B), kjer 

je regresijski koeficient nekoliko nižji: B=0,20 (sig. t=0,04). Obe omenjeni spremenljivki 

pojasnjujeta 30,5 % variabilnosti kriterijske spremenljivke oziroma spremenljivke Reševanje 

primerov učencev z ADHD − predlogi rešitev (sklop C). 
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Rezultati metode odločitvenih dreves so potrdili rezultate multiple regresije, saj sta se kot najbolj 

povezani s kriterijsko spremenljivko tudi pri analizi po tej metodi izkazali spremenljivki sklop E in 

sklop B, torej Učinkoviti elementi poučevanja in Znanje o ADHD. V največji meri je kriterijska 

spremenljivka povezana s spremenljivko Sklop E. Statistično značilna povezava (F(1,140)=27.095, 

p=0,00) je premosorazmerna, kar pomeni, da bolj kot učitelj pozna učinkovite elemente 

poučevanja (strategije, prilagoditve ipd.) učencev z ADHD, večja je verjetnost, da bo bolj uspešen 

pri načrtovanju učinkovitih predlogov rešitev glede na dani problem, težave oz. načrtovane cilje 

dela z učencem z ADHD. Povezanost naslednje neodvisne spremenljivke Znanje o ADHD (sklop B) 

s kriterijsko spremenljivko se kaže le pri podskupini z višjimi dosežki pri spremenljivki Sklop E. V 

slednjem primeru je razvidno, da sorazmerno z rastjo vrednosti spremenljivke Znanje o ADHD 

(sklop B) raste tudi vrednost odvisne spremenljivke reševanje primerov − predlogi rešitev (sklop 

C). Pomeni, da v primeru boljšega poznavanja učinkovitih elementov poučevanja učencev z 

ADHD na posameznikovo uspešnost reševanja primerov (sklop C) dodatno vpliva tudi poznavanje 

splošnih dejstev o ADHD in sicer boljše kot je poznavanje splošnih dejstev o fenomenu ADHD, 

večja je verjetnost, da bo posameznik bolj uspešen pri načrtovanju učinkovitih predlogov rešitev 

predstavljenega primera učenca z ADHD. 

Rezultati metode odločitvenih dreves so nam omogočili dodaten vpogled v povezanost 

preostalih prediktorskih spremenljivk s kriterijsko, in sicer se je na naslednjem nivoju pokazala 

dodatna povezanost še dveh prediktorskih spremenljivk s kriterijsko spremenljivko sklopa C. Iz 

slike drevesa (Slika 34, stran 114) je razvidno, da sta z reševanjem primerov − predlogi rešitev 

(sklop C) −  povezani tudi Ocena podpore (sklop G) in Ocena samoučinkovitosti pri delu z učenci z 

ADHD (sklop F).  

Dodatna povezanost spremenljivke Ocena podpore (sklop G) se kaže le pri podskupini učiteljev, 

ki je na vprašalniku Znanje o ADHD dosegala rezultate nižje od 3.4. Pri tej skupini učiteljev, ki ima 

višje znanje o učinkovitih elementih poučevanja učencev z ADHD (sklop E) in nižjo poučenost o 

osnovnih dejstvih o fenomenu ADHD (skop B), je učinkovitost ravnanja ob delu z učenci z ADHD 

(skop C) pomembno (premosorazmerno) povezana tudi z doživljanjem sistemske podpore − 

sklop G (F(1,28)=4,686, p=0,039). 

Povezanost prediktorske spremenljivke Ocena samoučinkovitosti pri delu z učenci z ADHD (sklop 

F) pa se kaže kot pomembno povezana predvsem s podskupino učiteljev, ki je na vprašalniku 

Znanje o ADHD dosegala rezultate višje od 3.4. Zaključimo lahko, da so pri skupini učiteljev, ki 

ima visoko znanje o učinkovitih elementih poučevanja učencev z ADHD (sklop E ena) in je 

ustrezno seznanjena tudi o osnovnih dejstvih o fenomenu ADHD (skop B), za učinkovito ravnanje 

ob delu z učenci z ADHD (sklop C) pomembna tudi njihova prepričanja o samoučinkovitosti pri 
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delu z učenci z ADHD (sklop F) (F(1,39)=7.989, p=0,007). Tudi med tema dvema spremenljivkama 

je povezanost premo sorazmerna, kar pomeni, da je pri nižji vrednosti spremenljivke 

Samoučinkovitost pri delu z učenci z ADHD (sklop F) tudi vrednost odvisne spremenljivke nižja in 

obratno. 

Na podlagi rezultatov pridobljenih z metodo odločitvenih dreves lahko povzamemo, da je 

kriterijska spremenljivka reševanje primerov učencev z ADHD − predlogi rešitev (sklop C), 

statistično značilno povezana z naslednjimi prediktorskimi spremenljivkami: 

 učinkoviti elementi poučevanja učencev z ADHD (sklop E ena); 

 znanje o ADHD (sklop B); 

 samoučinkovitost pri delu z učenci z ADHD (sklop F) in 

 ocena podpore (sklop G). 

Rezultati pridobljeni z metodo odločitvenih dreves so torej skladni z rezultati multiple regresije, 

smo pa s pomočjo metode odločitvenih dreves dobili še dodaten vpogled v nadaljnje povezave 

med spremenljivkami, saj sta se kot pomembno povezani pri določenih podskupinah pokazali 

tudi spremenljivki Samoučinkovitost pri delu z učenci z ADHD (sklop F) in Ocena podpore (sklop 

G). Edina spremenljivka, katere napovedno vrednost nismo potrdili z rezultati nobene od 

uporabljenih metod, je spremenljivka Prepričanja o učencih z ADHD in poučevanju učencev z 

ADHD (sklop D), katere povezanost z neodvisno spremenljivko je ob izračunu korelacijskega 

koeficienta sicer pomembna, ampak zelo nizka (r=0.173, p=0.034). 

 

6.5.8 Kako učitelji ocenjujejo lastne potrebe po dodatnem usposabljanju za bolj 

učinkovito poučevanje učencev z ADHD? 

Glede na ugotovitve o obstoječih priložnostih za izboljšanje obstoječega znanja in spretnosti za 

poučevanje učencev z ADHD nas je zanimalo, kako učitelji ocenjujejo lastne potrebe po 

dodatnem usposabljanju za bolj učinkovito poučevanje učencev z ADHD. 

Ker so učitelji kot drugo najpogostejšo oviro za uspešnejše vključevanje učencev z ADHD v reden 

vzgojno-izobraževalni proces navajali lastno nezadostno usposobljenost za delo z učenci z ADHD, 

je pričakovano, da velik delež učiteljev (82 %) ocenjuje, da bi z udeležbo na usposabljanju o 

ocenjevanju in obravnavi težav s pozornostjo in hiperaktivnostjo zagotovo pridobili nove 

spretnosti in znanja. Dobrih 17 odstotkov pa meni, da bi mogoče pridobili vsaj nekatera nova 

znanja, in le 1 učiteljica je ocenila, da verjetno ne bi pridobila novih spretnosti in znanj.  
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Tabela 108: Frekvenčna (f) in odstotna (f%) porazdelitev mnenja učiteljev o pridobitvi novih 

spretnosti in znanj ob udeležbi usposabljanja o ADHD 

A12 Ali menite, da bi pridobili koristne nove 
spretnosti in znanja, če bi se udeležili 
usposabljanja o ADHD? f f% 

Da, zagotovo. 129 82,2 

Mogoče nekaj. 27 17,3 

Verjetno ne.  1 0,5 

Zagotovo ne. 0 0 

Skupaj 157 100,0 

Učitelji, ki so izrazili mnenje, da bi jim nova znanja in spretnosti za delo z učenci z ADHD koristila, 

so večinoma menili, da bi potrebovali tako splošna kot specifična znanja. Tretjina učiteljev bi 

želela predvsem več specifičnih znanj in spretnosti za delo z učenci z ADHD, 6 učiteljev pa bi si 

želelo predvsem več splošnih znanj o fenomenu ADHD. 

Tabela 109: Frekvenčna (f) in odstotna (f%) porazdelitev mnenj učiteljev o vrsti znanj in spretnosti 

za delo z učenci z ADHD, ki bi jih potrebovali 

A13 Če menite, da bi vam nova znanja in spretnosti za delo 
z otroki z ADHD koristila, kakšna znanja in spretnosti bi bolj 
potrebovali? f f% 

Veljavni 
f% 

Predvsem več splošnih znanj o fenomenu ADHD. 6 4,1 4,2 

Predvsem več specifičnih znanj in spretnosti. 50 31,7 32,0 

Oboje, splošna in specifična znanja in spretnosti o 
ADHD. 

99 63,3 63,9 

Manjkajoče vrednosti 2 1,0 -  

Skupaj 157 100,0 100,0 

Če bi imeli možnost udeležbe usposabljanja o fenomenu ADHD, bi se ga zagotovo udeležila dobra 

polovica učiteljev. 42 odstotkov učiteljev, bi se usposabljanja udeležilo pogojno, odvisno od 

predavateljev, lokacije in časa. Le 5 učiteljev je navedlo, da se takšnega usposabljanja 

najverjetneje ne bi udeležili, in vseh 5 učiteljev je iz segmenta B. Med učitelji segmenta B je tudi 

pomembno manjši delež učiteljev kot v celotnem vzorcu (χ² (4)= 16,60 p= 0,00), ki bi se udeležili 

usposabljanja ob ponujeni možnosti. 

Tabela 110: Frekvenčna (f) in odstotna (f%) porazdelitev odgovorov učiteljev o udeležbi na 

usposabljanju o fenomenu ADHD 

A15 Če bi imeli možnost, da se udeležite usposabljanja o 
fenomenu ADHD, ali bi se ga udeležili? f f% 

veljavni 
f% 

Da, zagotovo. 83 52,7 53,9 

Mogoče, odvisno od.... 66 42,0 42,9 

Najverjetneje ne. 5 3,1 3,2 

Manjkajoče vrednosti 4 2,2 100,0 

Skupaj 157 100,0   
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Iz predstavljenega lahko zaključimo, da učitelji čutijo potrebo po dodatnem usposabljanju za bolj 

učinkovito poučevanje učencev z ADHD, saj jih večina ocenjuje, da bi z udeležbo pridobila 

koristne nove spretnosti in znanja. In sicer večji delež potrebuje tako splošna kot specifična 

znanja, tretjina pa predvsem specifična znanja in spretnosti. Če bi učitelji imeli možnost udeležbe 

na usposabljanju za delo z učenci z ADHD, se ga le trije odstotki ne bi udeležili, preostali pa, 

polovica zagotovo, drugi pa morda, odvisno od vsebine oz. predavateljev, lokacije in časa. 

 

6.5.9 Katera dodatna vedenja o fenomenu ADHD in spretnostih za poučevanje otrok z 

ADHD bi učitelji potrebovali? In na kakšen način oz. v kakšni obliki?  

Na osnovi ugotovitev analiz deskriptivne statistike vseh vprašalnikov in nadaljnjih kompleksnejših 

analiz (npr. segmentacije in regresije) povzemamo naslednja spoznanja o dodatnih vedenjih, ki bi 

jih potrebovali učitelji za bolj učinkovito poučevanje učencev z ADHD.  

Rezultati regresijske analize in metode odločitvenih dreves so pokazali, da na ravnanje učiteljev 

oz. ustreznost podajanja predlogov za reševanje primerov učencev z ADHD v največji meri vpliva 

poznavanje učinkovitih elementov poučevanja učencev z ADHD (merjeno s sklopom E) in 

poznavanje dejstev o fenomenu ADHD (merjeno s sklopom B).  

Iz odgovorov učiteljev v vprašalniku sklopa B in sklopa E lahko v splošnem povzamemo, da so 

učitelji bolje seznanjeni z nekaterimi splošnimi dejstvi o fenomenu ADHD kot s priporočenimi 

elementi poučevanja učencev z ADHD. Kljub temu pa tudi poznavanje fenomena ADHD ni 

zavidljivo visoko. Srednje vrednosti odstotkov posamezne vrste odgovorov (pravilnih, nepravilnih 

in Ne vem) za celotni vprašalnik Znanje o ADHD − ZADHD (sklop B) nakazujejo, da obstaja znatna 

možnost izboljšanja poznavanja osnovnih dejstev o fenomenu ADHD in s tem smiselnost 

dodatnega izobraževanja o tej tematiki, saj kar 29,8 odstotka učiteljev izraža nepoznavanje 

določenih dejstev in 15,3 odstotka tudi napačna prepričanja o določenih dejstvih. Manjši delež 

napačnih prepričanj z vidika nadaljnjega usposabljanja predstavlja ugodno dejstvo, saj je učenje 

mnogo lažje, kadar osebe nimajo neustreznih predhodnih idej ali prepričanj o obravnavani temi 

oz. vsebini (DiBattista in Shepard, 1993). 

Učitelji so najboljše poznavanje dejstev izkazali na področju temeljnih znakov težav, vendar pa se 

je pri reševanju primerov izkazalo, da je prepoznavanje teh, v predstavljenih kontekstih širšega 

funkcioniranja otrok, v določenih elementih manj ustrezno. Učitelji bi potrebovali dodatno 

usposabljanje predvsem o motnji ADHD, kjer prevladujejo motnje pozornosti brez prisotne 

hiperaktivnosti in impulzivnosti. Pri tem tipu težav so izražali več negotovosti, ali jih sploh lahko 
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pojmujemo kot ADHD, opisane težave pa so slabše prepoznali tudi v predstavljenih primerih 

učencev z ADHD. 

Največ nepravilnih prepričanj oz. znanja so učitelji izkazali na področju poznavanja osnovnih 

dejstev o fenomenu ADHD. Poleg informacij o nekaterih osnovnih dejstvih (pravno formalnem 

statusu fenomena ADHD v slovenskem prostoru in pogostosti) učitelji potrebujejo tudi boljši uvid 

oz. razumevanje narave težav (o specifičnosti kognitivnih procesov, razvojnem poteku in 

sopojavljajočih težavah). Na področju osnovnih dejstev o fenomenu ADHD so učitelji izražali tudi 

velik del negotovosti (nepoznavanja dejstev), predvsem o vzrokih motnje in značilnostih 

dinamike v družinah z otrokom z ADHD. Večjo negotovost pa so učitelji pokazali tudi pri 

poznavanju in razumevanju ustreznosti medikamentozne obravnave težav ter morebitnem vplivu 

jemanja zdravil na otrokovo odvisnost. Vsa pomanjkljiva in napačna znanja so verjetno tudi vzrok 

učiteljeve nižje ocene samoučinkovitosti, ki so jo izrazili na področju sodelovanja s starši oz. 

usposobljenosti, da jim ustrezno posredujejo relevantne informacije o fenomenu ADHD. 

Ugotovitve na osnovi rezultatov vprašalnika o učinkovitih elementi poučevanja učencev z ADHD 

kažejo, da bi učitelji potrebovali predvsem več znanj o elementih poučevanja, ki so ključnega 

pomena za uspešnost učencev z ADHD v učnem procesu in širšem šolskem vsakdanu. Dodatna 

znanja bi potrebovali s področja prilagajanja poučevanja, pripomočkov in materialov ter poteka 

aktivnosti (individualizacije in diferenciacije dela glede na specifične potrebe učencev z ADHD), 

uravnavanja in usmerjanje vedenja, prilagajanja preverjanja in ocenjevanja znanja, urjenja 

strategij učenja in organizacijskih veščin ter spodbujanja in preverjanja pozornosti in sodelovanja 

pri pouku. Na vseh teh področjih so učitelji v večji meri navajali oblike, metode, načine, ki jih 

pojmujemo kot splošno »priporočljivo prakso« poučevanja, v mnogo manjšem, celo 

zanemarljivem deležu pa bolj specifične prilagoditve, načine ravnanja ali sistematične strategije, 

kot so npr. upoštevanje gibalno-kinestetične in glasbeno-ritmično inteligence v poučevanju in 

učenju, kratke intenzivne etape poučevanja, dela z vmesni odmori, učenje veščin 

samouravnavanja, učenje postavljanja ciljev, načrtovanja dolgoročnih projektov, mnemoničnih 

tehnik, uporaba vedenjskih pristopov, uporaba subtilnih spodbujevalcev pozornosti: neverbalnih 

znakov, grafičnih opomnikov, torej pristope, ki so dokazano učinkoviti pri delu z učenci z ADHD in 

ki jih v večji meri priporočajo tudi izsledki nevroedukacije, vede o učenju in poučevanju, ki izhaja 

iz sodobnih spoznanj o delovanju možganov. 

Pomanjkljivo splošno znanje o fenomenu  ADHD in specifičnih strategijah poučevanja oz. dela z 

učenci z ADHD potrjujejo tudi ugotovitve o uspešnosti učiteljev pri reševanju oz. obravnavi 

predstavljenih primerov učencev z ADHD. Kot smo že omenili, na osnovi rezultatov lahko 

ugotovimo, da učitelji potrebujejo predvsem več informacij o prepoznavanju ključnih težav in 
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načrtovanju dela v primeru prevladujočih motenj pozornosti brez prisotnosti hiperaktivnosti. 

Ta primer, gledano v celoti, so učitelji reševali najmanj uspešno, čeprav so svojo kompetentnost 

za reševanje, nasprotno, ocenili najvišje med vsemi tremi primeri. V primeru hiperaktivnosti in 

prisotnih težav s samokontrolo pa bi učitelji potrebovali večjo opremljenost z učinkovitimi 

strategijami in prilagoditvami za uravnavanje vedenja in poučevanje učencev s tovrstnimi 

težavami. Svojo nemoč ob delu s to skupino učencev so izrazili tudi sami z najnižjo oceno 

kompetentnosti za uresničevanje želene rešitve med vsemi tremi predstavljenimi primeri.  

Doslej predstavljene ugotovitve se nanašajo na celoten vzorec učiteljev. Segmenta A in B, ki 

dosegata pri večini merjenih dosežkov pomembno nižje rezultate glede na rezultate celotnega 

vzorca in rezultate segmenta C, pa bi potrebovala bolj poglobljeno dodatno izobraževanje in 

usposabljanje na vseh nadaljnjih področjih, kjer sta dosegla statistično nižje rezultate od 

povprečja vzorca in glede segment C:  

 Znanje o ADHD (sklop B): skupni rezultat oz. predvsem znaki in diagnostično ocenjevanje 

(segment B) ter pomoč in podpora. Vsebine in področja so bolj natančno opredeljena v 

prvem delu odgovora. 

 Reševanje primerov (sklop C): predvsem reševanje primera učenca s hiperaktivnostjo in 

impulzivnostjo: prepoznavanje težav in načrtovanje ciljev (segment B) ter predlogi za rešitev 

predstavljenega primera učenca s težavami pozornosti in organizacijskimi težavami. 

 Učinkoviti elementi poučevanja učencev z ADHD (sklop E): oba sklopa sta dosegla 

pomembno nižje rezultate na celotnem vprašalniku in posebej na naslednjih področjih: 

spodbujanje in preverjanje pozornosti in sodelovanja pri pouku, urjenje strategij učenja in 

organizacijskih veščin, podajanja navodil ter vzpostavljanje učinkovite interakcije z otrokom 

(odnosa, komunikacije) 

 Podpora in ovire za poučevanje učencev z ADHD (sklop G): učitelji segmenta B so dosegali 

nižje rezultati pri oceni učinkovitosti priporočenih prilagoditev za poučevanje učencev z 

ADHD, ker je lahko posledica manj ustreznega razumevanja potrebnosti in smiselnosti samih 

prilagoditev ter tudi manjše kompetentnosti za vključevanje svetovanih prilagoditev v sam 

poučevalni proces. Predpostavimo lahko, da bi dodatno izobraževanje in usposabljanje o teh 

elementih (zakaj in kako prilagajati oz. diferencirati in individualizirati), pripomoglo, da bi 

učitelji tovrstno podporo doživljali kot bolj učinkovito, hkrati tudi sebe kot bolj učinkovite pri 

poučevanju učencev (z ADHD) (sklop F), kar bi morda posledično vodilo do manjše stresnosti 

ob poučevanju učencev s tovrstnimi težavami. 

Predstavljene ugotovitve torej jasno kažejo potrebo po nadaljnjem izobraževanju in 

usposabljanju o izbranih splošnih vidikih razumevanja fenomena ADHD, predvsem pa o 
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specifičnih strategijah pomoči in podpore oz. individualizaciji poučevalnega procesa ali širše, 

učnega okolja za spodbujanje optimalne uspešnosti učencev z ADHD, kar se ujema tudi z 

izraženim mnenjem učiteljev, ki smo ga predstavili pri odgovoru na prejšnje raziskovalno 

vprašanje. Mnenje o pomanjkljivem znanju in potrebo po dodatnem usposabljanju so učitelji 

izražali tudi na različnih mestih merskega pripomočka, kjer so bili nagovorjeni, da podajo proste 

odgovore na zastavljena vprašanja. Prav tako pa potrebo po dodatnem usposabljanju nakazuje 

tudi mnenje učiteljev, ki so kot drugo najpogostejšo oviro za uspešnejše vključevanje učencev z 

ADHD v reden VIZ proces navedli lastno pomanjkljivo usposobljenost za delo z učenci z ADHD. 

 

Pri načrtovanju nadaljnjega profesionalnega usposabljanja je pomembno izhajati iz učiteljevih 

potreb (Fishbein in Middlestadt, 1987 v Kos, 2004; Budnar, 1997), zato v nadaljevanju navajamo 

izbor oblik oz. načinov usposabljanja, ki so jih učitelji navajali kot bolj zaželene. 

Kakor lahko razberemo iz tabele 111, bi učitelji v največjem deležu znanja najraje pridobivali v 

organizirani obliki usposabljanj in nadalje ob konzultacijah s šolskimi svetovalnimi delavci ali 

drugimi strokovnjaki ob reševanju konkretnih primerov. Še pomembno pogosteje (χ²(4)= 9,32 p= 

0,05) so si organizirane oblike usposabljanja želeli učitelji segmenta A, torej mlajši, neizkušeni v 

poučevanju učencev z ADHD in univerzitetno izobraženi učitelji. Mnogo manjši delež učiteljev je 

kot prvo ali drugo izbiro načina pridobivanja manjkajočih znanj izbral samostojni študij literature 

ali učenje s pomočjo elektronskih medijev. Pri tem je zanimivo, da so samostojni študij literature 

v slovenskem jeziku kot način pridobivanja novih informacij pomembno pogosteje kot učitelji v 

celotnem vzorcu (χ²(4)=12,99, p= 0,01) navajali učitelji segmenta B: starejša generacija učiteljev 

na predmetni stopnji, z daljšo delovno dobo, višjo izobrazbo in brez dosedanjega usposabljanja o 

ADHD. 

Preferenčni izbor načina pridobivanja dodatnih znanj segmenta A in segmenta B je toliko bolj 

pomembno poznati, saj smo ugotovili, da sta to segmenta, ki dosegata pri večini merjenih 

vsebinskih konceptov pomembno nižje rezultate glede na rezultate celotnega vzorca.  

Z vidika preferenčnega izbora teh dveh segmentov bi bilo potrebno pripraviti organizirane oblike 

nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja z različnimi moduli, ki bi udeležencem omogočali 

pridobivanje različnih splošnih oz. specifičnih znanj in veščin za delo z učenci z ADHD. Moduli bi 

morali omogočati fleksibilno izbiranje oz. vstopanje na osnovi predznanja oz. specifičnih 

interesov udeležencev. Predznanje pa bi udeleženec lahko preveril tudi s pomočjo izbora 

inštrumentarija, pripravljenega v okviru te raziskave. 
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Tabela 111: Frekvenčna (f) in odstotna (f%) porazdelitev rangov izbora prednostnega načina za 

pridobivanje manjkajočega znanja 

A14 Na kakšen način bi najraje pridobili 
manjkajoča znanja 

 f  
1. 

izbira 

 f  
2. 

izbira 

f  
brez 

izbora 

f 
Skupaj 

f%  
1. in 2. 
izbira 
skupaj 

f% 
brez 

izbora 

f% 
skupaj 

V organizirani obliki usposabljanja (seminarji, 
delavnice) 

98 32 27 157 82.80 17.20 100,0 

Ob konzultacijah s ŠSS ali drugimi strokovnjaki ob 
konkretnih primerih 

47 65 45 157 71.43 28.66 100,0 

S samostojnim študijem literature v slovenskem 
jeziku 

14 19 124 157 21.02 78.98 100,0 

S samostojnim učenjem s pomočjo e-medijev (CD, 
na spletu) 

2 16 139 157 11.47 88.53 100,0 

S samostojnim študijem literature v tujem jeziku 2 2 153 157 2.55 97.45 100,0 

 Skupaj 163* 134** - - - - - 

* Vsota je več kot 157, saj je 6 učiteljev obe možni izbiri označilo kot prvi izbiri. 

** Vsota je manj kot 157, zaradi razloga navedenega pri prvi izbiri in ker nekateri učitelji niso podali 

druge izbire. 

 

Pomembno je, da bi organizirane oblike izobraževanja in usposabljanja omogočale daljše, 

kontinuirano usposabljanje ter zagotavljale postopno nadgrajevanje osvojenega znanja in veščin, 

s problemskim pristopom ob obravnavi konkretnih primerov (npr. na nivoju učenca, učne ure, 

socialne situacije, vodenja razreda, šolske klime ipd.). Ker se je kot najpomembnejši dejavnik, ki 

pojasnjuje največji delež variabilnosti dosežkov na posameznih merskih inštrumetarijih, pokazalo 

število učencev, ki so jih učitelji poučevali v zadnjih dveh letih, torej praktične izkušnje in iz njih 

izhajajoč interes ali potreba za nadgradnjo znanja in veščin pri učiteljih, je pri načrtovanju virov 

za nadaljnje izobraževanje in usposabljanje pomembno izhajati iz konkretnih primerov iz 

vsakdanje prakse delovanja učiteljev. 

Poleg že omenjenih načel, ki bi jih morali upoštevati pri načrtovanju nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja za poučevanje učencev z ADHD (možnost izbire, izhajanje iz potreb udeležencev, 

problemsko učenje), bi moralo biti usposabljanje organizirano tako, da spodbuja aktivno učenje 

(sodelovalno, izkustveno in kolegialno učenje). Po našem mnenju je za to, da se nova spoznanja 

in spretnosti dejansko začnejo uporabljati tudi v praksi, še zlasti pomembna možnost 

večkratnega srečevanja (npr. izobraževanje v dveh delih), z vmesnimi fazami preizkušanja 

naučenega ali možnosti spremljanja in reflektiranja novih spoznanj in izkušenj v obliki različnih 

oblik kolegialnega sodelovanja (npr. timsko načrtovanje in učenje, študijske skupine) ter 

mentoriranja oz. supervizije ali intervizije. Vsa navedena načela in principi so skladni s 

smernicami za načrtovanje nadaljnjega profesionalnega usposabljanja, ki jih navajajo avtorji, ki 
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se ukvarjajo s proučevanjem profesionalnega razvoja učiteljev (npr. Altrichter in Posch, 1983 v 

Marentič Požarnik, 1987; Budnar, 1997), in jih priporočajo tudi izsledki raziskave TALIS (OECD, 

2009). Posebej bi glede na ugotovitve raziskave TALIS veljalo spodbujati daljše oblike 

izpopolnjevanja (npr. dva- do tridnevno izobraževanje v dveh delih), saj se slovenski učitelji 

praviloma udeležujejo več krajših izobraževanj (prav tam), ki pa običajno nimajo zadostnega 

vpliva na spreminjanje ravnanj v pedagoški praksi. Prav tako bi bilo koristno sistemsko spodbujati 

različne oblike kolegialnega sodelovanja (timsko načrtovanje, poučevanje, medsebojne 

hospitacije, »tutorstvo« bolj izurjenih, supervizije ali intervizije in podobno), v čemer se tudi 

nahajamo pod evropskim povprečjem (prav tam).  

Poleg omenjenega organiziranega načina nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja ter 

raznolikih oblik kolegialnega podpornega sistema bi bilo koristno pripraviti strokovno literaturo, 

priročnik z vsebinami, ki bi omogočale pridobivanje splošnega in specifičnih znanj oz. veščin za 

poučevanje učencev z ADHD. Tudi pisno gradivo bi lahko imelo na začetku prirejen inštrumentarij 

za samooceno znanj o fenomenu ADHD in veščinah poučevanja učencev z ADHD, s pomočjo 

katerega bi učitelji in drugi šolski strokovni delavci lahko ocenili, katere vidike znanja bi morali 

bolj nadgraditi in katera poglavja bolj natančno predelati. Na takšen način bi lahko bolj 

samostojno regulirali individualizirano pridobivanje ali poglabljanje oz. utrjevanje novih znanj. 

Čeprav učitelji niso izražali velikega navdušenja nad e-oblikami učenja, pa je to zagotovo ena od 

sodobnejših oblik oz. možnosti samostojnega učenja, ki pa seveda zahteva tudi določen čas, 

samodisciplino in dostopnost ustrezne IKT opreme. Ena od preizkušenih možnosti je vzpostavitev 

spletne aplikacije, kakršna je bila aplikacija 5 korakov, ki je nastala v okviru projekta Uvajanja 

koncepta dela Učne težave v osnovni šoli (2009-2011).36 Tovrstna aplikacija je omogočala 

uporabnikom seznanjanje s splošnimi načeli dobre poučevalne prakse in strategijami 

uresničevanja posameznih elementov poučevanja učencev z učnimi težavami. Nudila je tudi 

različne nivoje poglabljanja znanja ter možnost individualiziranega načrtovanja za posameznega 

učenca. Prednost takšnih aplikacij je lahko tudi moderirano forumsko razpravljanje o določenih 

izzivih, podajanje in izmenjava izkušenj ter predvsem možnost zbiranja primerov dobre prakse.  

                                                        

36
 Projekt, v katerem sta sodelovali Pedagoška fakulteta in Fakulteta za socialno delo Univerze v Ljubljani, je 

potekal pod nosilstvom dr. Marije Kavkler in v sofinanciranju ESS ter Ministrstva za šolstvo in šport RS. V okviru 
projekta je pod vodstvom Janje Košir nastala spletna aplikacija 5 korakov, ki je bila strokovni javnosti 
predstavljena na konferenci projekta, kjer so prisotni izrazili veliko navdušenje nad aplikacijo oz. njeno 
uporabnostjo. Pri njeni praktični uporabnosti ob sodelovanju inkluzivnih timov s šolskimi timi pa se je pokazalo, 
da so uporabniki sicer vsi izražali zadovoljstvo z zasnovo in vsebinami, vendar pa so za učenje in usposabljanje 
še vedno raje uporabljali »klasične« oblike (organizirano usposabljanje) in timsko reševanje problemov oz. 
načrtovanje dela z inkluzivnimi timi. 
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Podane smernice za različne oblike nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev oz. 

šolskih strokovnih delavcev za poučevanje oz. delo z učenci z ADHD strnjeno predstavljamo v 

naslednjem prikazu: 

 

Slika 36: Shematski prikaz smernic za različne oblike nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja 

učiteljev oz. šolskih strokovnih delavcev za poučevanje oz. delo z učenci z ADHD 
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7  SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
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7.1  Sklepne ugotovitve in razmišljanja 

 

Številne študije kažejo, da je pri učencih z izstopajočim vedenjem, posebno tistih, ki izkazujejo 

znake nepozornosti in hiperaktivnosti, v šolskem obdobju močno povečano tveganje za manjšo 

učno uspešnost in težave na socialnem področju (DuPaul in Eckert, 1997). Glede na podatke o 

pogostosti motenj ADHD lahko sklepamo, da bo imel vsak učitelj v svojem razredu vsako šolsko 

leto vsaj enega učenca z znaki pomanjkljive pozornosti, impulzivnosti in nemirnosti (Barkley, 

1998). Vedenja, povezana z ADHD, so v razredu moteča tako za učitelja kot sošolce (DuPaul in 

Stoner, 2003; Pfiffner in Barkley, 1998), saj so praviloma v neposrednem nasprotju z običajnimi 

učnimi in disciplinskimi zahtevami ter pričakovanji šolskega okolja. Kot je zapisala dr. Anica Kos 

Mikuš, učenci z ADHD »niso po meri šole« (1993, str. 8), povsem zanesljivo pa bi lahko zapisali 

tudi obratno, da »šola ni po meri učencev z ADHD«.  

Zagotavljanje spodbudnega učnega okolja z učinkovito VIZ prakso je ključni element obravnave 

učencev z ADHD v šolskem obdobju (Braswell in Bloomquist, 1991; DuPaul in Stoner, 2003). Učna 

in socialna uspešnost učenca z ADHD je v veliki meri odvisna od »učiteljeve pripravljenosti, da se 

aktivno vključi v proces dela z učencem z ADHD«, za kar so »ključna učiteljeva znanja in 

prepričanja« (Pfiffner in Barkley, 1989, str. 459), pa tudi pomoč in podpora učitelju pri 

načrtovanju in izvajanju poučevalne prakse za zadovoljevanje raznolikih učnih in drugih potreb 

učencev z ADHD ter ostalih učencev v razredu.  

Z zavedanjem in priznavanjem pomembne in zahtevne vloge učitelja pri sooblikovanju 

spodbudnega učnega okolja za vse učence, tudi učence z ADHD ter ob ugotovitvah, da učitelji 

pogosto izražajo nezadostno usposobljenost za delo z učno in vedenjsko bolj zahtevnimi učenci, 

smo želeli v predstavljeni raziskavi raziskati in opisati učiteljevo polje znanj, prepričanj, zaznave 

samoučinkovitosti, doživljanja sistemske podpore ter ravnanj pri poučevanju učencev z ADHD. 

Želeli smo torej dobiti vpogled v dejavnike, ki skladno s socialno kognitivno teorijo (Bandura, 

1986) medsebojno sovplivajo drug na drugega, pri čemer nas je predvsem zanimala povezanost 

različnih dejavnikov z učiteljevim ravnanjem/prakso poučevanja oz. zagotavljanja kakovostnih 

učnih izkušenj za učence z ADHD. 

Ugotovitve, ki smo jih obširneje predstavili v prejšnjem poglavju, kažejo močna in šibka področja 

tako učiteljeve opremljenosti za delo z učenci z ADHD kot tudi trenutnih obstoječih možnosti, 

pogojev ter priložnosti za izboljšanje nadaljnjega izobraževanja in usposabljanja učiteljev na tem 

področju ter sistemske podpore učiteljev. 
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Z vidika celotnega vzorca sodelujočih učiteljev lahko zaključimo, da je splošno znanje o 

fenomenu ADHD bolj ustrezno kot znanje o učinkovitih elementih poučevanja učencev z ADHD 

ter reševanje primerov učencev z ADHD, torej uporabno znanje na nivoju identifikacije ključnih 

težav pri učencih, načrtovanja želenih ciljev dela z učencem in prilagoditev ter strategij za 

uresničevanje teh ciljev. Na vseh treh področjih obstajajo znatne priložnosti za nadgradnjo 

znanja.  

 Ugotovili smo, da so učitelji seznanjeni predvsem z nekaterimi najbolj osnovnimi in splošnimi 

dejstvi o fenomenu ADHD (ključnih znakih težav, splošnih principih diagnostičnega 

ocenjevanja in obravnave), manjše razumevanje pa izkazujejo o naravi težav (pogostost, 

formalno pravni status fenomena ADHD v slovenskem prostoru, globlja narava težav, 

razvojni potek, interaktivna pogojenost težav in variabilnost glede na različne notranje in 

zunanje dejavnike) ter učinkovitih načinih obravnave. Na slednjih področjih učitelji izkazujejo 

bolj pomanjkljivo znanje kot napačna prepričanja, kar je z vidika nadaljnjega usposabljanja 

bolj ugodno.  

 Tudi pri poznavanju učinkovitih elementov poučevanja smo ugotovili, da imajo učitelji bolj 

avtomatizirana predvsem splošna načela ter pristope dobre poučevalne prakse, tako so več 

učinkovitih elementov poučevanja in prilagoditev navajali na področjih splošnega nudenja 

pomoči v razredu, organizacije dela in pouka, interakcije z učencem in sodelovanja s starši, 

vendar pa tudi pri teh elementih niso seznanjeni z nekaterimi bolj specifičnimi in 

priporočenimi prilagoditvami in strategijami za delo z učenci z ADHD. Manj ustrezno ali 

pomembno pomanjkljivo pa je poznavanje učinkovitih elementov poučevanja na področjih, 

ki so ključnega pomena za uspešnost učenca z ADHD v šolskem okolju: učinkovito 

prilagajanje poučevanja (nalog, aktivnosti in materialov), uravnavanje in usmerjanje vedenja, 

preverjanje in ocenjevanje znanja. Najmanj spodbudne pa so ugotovitve, da so učitelji 

izkazali najbolj pomanjkljivo seznanjenost z načini urjenja učnih strategij in organizacijskih 

veščin ter spodbujanja pozornosti in sodelovanja pri pouku. Slednja področja niso 

pomembna zgolj za zagotavljanje spodbudnega učnega okolja za učence z ADHD, ampak 

njihovo pomembnost za vse učence poudarjajo tudi sodobna dognanja nevroedukacije 

(Sousa, 2010; Willis, 2007).  

 Glede na šibkosti na področju deklarativnega znanja o fenomenu ADHD in poučevanju 

učencev z ADHD ni presenetljivo, da so sodelujoči učitelji izkazali manjšo učinkovitost tudi pri 

reševanju primerov učencev z ADHD, merskem pripomočku, ki naj bi odražal učiteljeva 

uporabna znanja za delo z učenci z ADHD oz. njihovo ravnanje. Kakor ugotavljajo tudi drugi 

avtorji, učitelji najmanj ustrezno prepoznavajo in nudijo manj ustrezno pomoč učencem pri 

katerih prevladujejo težave, ki so navzven manj izstopajoče, torej pomanjkljiva pozornost 
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brez prisotne hiperaktivnosti, kar povečuje tveganje teh učencev za učno manjuspešnost. 

Kljub bolj učinkovitemu prepoznavanju ključnih težav učencev z impulzivnostjo in 

nemirnostjo, pa so pri teh težavah enako manj ozaveščeni in spretni pri načrtovanju 

ustreznih prilagoditev in strategij pomoči. Ob kvalitativni analizi odgovorov smo lahko 

ugotovili, da na področju načrtovanja dela z učenci z ADHD učitelji redko navajajo 

sistematične in celostne pristope, ki bi jih lahko imenovali strategije, zato je poučevanje 

učencev lahko še manj učinkovito, saj uporaba zgolj posameznih elementov običajno ni 

dovolj učinkovit pristop za zadovoljevanje raznolikih in kompleksnih potreb učencev z ADHD 

(Pfiffner in Barkley, 1998).  

Povzeta pomanjkljiva znanja učiteljev so se odražala tudi v ugotovitvah o njihovih prepričanjih o 

učencih z ADHD in poučevanju teh učencev ter zaznani samoučinkovitosti pri poučevanju 

učencev z ADHD. Učitelji so manj naklonjena prepričanja in nižjo samoučinkovitost izkazali na 

specifičnih področjih delovanja v procesu poučevanja učencev z ADHD (uravnavanje izstopajočih 

oblik vedenja ter tudi sodelovanje s starši učencev z ADHD), bolj spodbudna prepričanja in večjo 

učinkovitost pa na področjih, ki predstavljajo bolj temeljne vidike njihovega profesionalnega 

delovanja (uravnavanje razredne dinamike in temeljne spretnosti poučevanja). Učitelji v 

splošnem sprejemajo motnje pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti kot legitimen pedagoški 

problem ter se zavedajo svoje pomanjkljive usposobljenosti za delo z učenci z ADHD, saj so ta 

dejavnik, poleg prevelikega števila učencev v razredu in kompleksnosti težav ADHD, izpostavili 

kot eno največjih ovir za bolj učinkovito poučevanje učencev z ADHD. Z vidika nadaljnjega razvoja 

učinkovite VIZ prakse poučevanja učencev z ADHD je razveseljujoče, da učitelji praviloma 

ocenjujejo, da v šolah obstajajo dobri pogoji za izvajanje učinkovite poučevalne prakse učencev z 

ADHD ter kot učinkovite ocenjujejo tudi različne dejavnike podpore in pomoči, ki so jim na voljo 

na šoli.  

Vse navedene ugotovitve se nanašajo na celoten vzorec sodelujočih učiteljev, med njimi pa 

obstajajo tudi razlike, ki smo jih prepoznali s pomočjo klaster analize, ki je pokazala obstoj treh 

različnih skupin učiteljev, ki se pomembno razlikujejo v dosežkih na vseh proučevanih vsebinskih 

sklopih. Kot najbolj rizična skupina z vidika zagotavljanja učinkovite poučevalne prakse učencev z 

ADHD je izstopila skupina učiteljev z daljšo delovno dobo, višjo stopnjo izobrazbe, ki poučujejo 

na predmetni stopnji in se niso udeležili še nobenega dodatnega usposabljanja s področja 

fenomena ADHD (27,8 odstotkov učiteljev v vzorcu). Ta skupina učiteljev je dosegala najnižje 

rezultate na vseh vsebinskih sklopih, praviloma tudi nižje kot učitelji z manj delovne dobe, 

univerzitetno stopnjo izobrazbe in brez dodatnega usposabljanja. Tem učiteljem bi bilo potrebno 

v nadaljnjem procesu zagotavljanja podpore in pomoči ter prizadevanj za vključevanje v 

nadaljnje profesionalno usposabljanje posvetiti posebno pozornost. Enako tudi skupini mlajših 



Pulec Lah (2013). Dejavniki učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo. 

 

286 

 

učiteljev z do 15 let delovne dobe, univerzitetno ali višjo stopnjo izobrazbe, ki so navajali nizko 

oceno samoučinkovitosti pri delu z učenci z ADHD, skoraj nič ali nič izkušenj s poučevanjem 

učencev z ADHD ter brez dodatnega usposabljanja o ADHD (33,8 odstotka učiteljev v vzorcu). 

Tudi ta skupina učiteljev je v večini merjenih vsebinskih slopov izkazovala pomanjkljiva znanja, 

prepričanja in spretnosti oz. ravnanja, vendar je povečini dosegala nekoliko višje rezultate od 

prej predstavljene skupine, predvsem pri učinkovitih elementih poučevanja učencev z ADHD. Kot 

potencialni vir pomoči in podpore v smislu nudenja kolegialne podpore, lahko tudi modelnega 

učenja in mentorstva, smo identificirali skupino učiteljev, ki poučujejo na razredni stopnji, s 15 

do 25 let delovnih izkušenj, ki so se dodatno usposabljali o fenomenu ADHD, navajajo veliko 

izkušenj s poučevanjem učencev z ADHD in izražajo visoko oceno samoučinkovitosti pri delu z 

učenci z ADHD in poučevanju na splošno (38,4 odstotka učiteljev v vzorcu). Rezultati klaster 

analize in podrobnejši pregled v razpršenost rezultatov ter tudi povezanost nekaterih 

demografskih in poklicnih značilnosti z rezultati torej kažejo, da lahko ugotovitve predstavljamo 

na splošnem nivoju, bolj korektno pa jih razumemo ob upoštevanju določenih značilnosti učitelja 

(leta delovnih izkušenj, strokovni profil, nivo poučevanja, izkušnje pri delu z učenci z ADHD, 

dodatno usposabljanje in ocena samoučinkovitosti). 

Nadaljnje pomembne ugotovitve, ki so potrdile izhodiščne predpostavke proučevanja problema 

usposobljenosti učiteljev za poučevanje učencev z ADHD v luči socialno kognitivne teorije in 

teorije samoučinkovitosti, nakazujejo da je z učiteljevim ravnanjen najbolj povezano učiteljevo 

znanje, tako splošno o fenomenu ADHD kot specifično poznavanje učinkovitih elementov 

poučevanja, v manjši meri, vendar pomembno, pa nadalje tudi zaznava samoučinkovitosti ter 

doživljanje podpore pri delu. Edini dejavnik, ki se v procesu multiple regresije in dreves odločanja 

ni izkazal kot pomembno povezan s ciljno spremenljivko (učiteljevim ravnanjem), so učiteljeva 

prepričanja o učencih z ADHD in njihovem poučevanju, ki se je sicer izkazal kot pomembno, a 

nizko povezan z reševanjem primerov učencev z ADHD.  

V raziskavi smo poleg izbranih elementov učiteljeve kognicije (znanje, doživljanje, prepričanja) 

želeli posneti tudi učiteljevo ravnanje ob soočanju s težavami učencev z ADHD. Poleg vpogleda in 

razumevanja posameznih dejavnikov, ki so pomembni za učinkovito poučevanje učencev z 

ADHD, smo proučili tudi njihovo soodvisnost ter bolj kompleksno povezanost izbranih 

demografskih in poklicnih značilnosti učiteljev s proučevanimi dejavniki oz. vsebinskimi sklopi. 

Po mnenju avtorice rezultati predstavljajo prvi bolj celosten in sistematičen vpogled v učiteljeva 

znanja in prepričanja o fenomenu ADHD, učencih z ADHD ter njihovem poučevanju, ravnanja 

ob težavah učencev z ADHD ter doživljanja sistemske podpore v slovenskem prostoru. Poskus 

čim bolj celostnega pristopa k proučevanju omenjenih dejavnikov, pomembnih za učinkovito 

poučevanje učencev z ADHD, in iz tega izhajajoči rezultati ter način proučevanja poznavanja 
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učinkovitih elementov poučevanja učencev z ADHD in uporaba teh elementov pri reševanju 

primerov učencev z ADHD (prosti odgovori namesto samoocenjevanja) predstavljajo aktualen 

prispevek k trenutnemu sistemu spoznanj in načinu proučevanja obravnavanega problema 

tudi v mednarodnem prostoru.  

Kljub temu da smo skozi celotno delo in predstavitev rezultatov izpostavljali učitelja kot ključni 

subjekt zagotavljanja učinkovitega učnega okolja za učence z ADHD, želimo poudariti, da je 

učinkovitost učnega procesa odvisna tudi od številnih drugih dejavnikov, ki jih v raziskavi nismo 

proučevali, predvsem soodvisnost učiteljevih značilnosti, značilnosti otroka in kurikula, ki ga 

mora otrok osvojiti, oz. specifičnih strategij in prilagoditev, ki jih zahtevajo otrokove značilnosti, 

ter seveda učinkovitega sistema podpore učitelju pri njegovem delovanju. Šele optimalno 

ujemanje vseh navedenih elementov lahko vodi do optimalnega razvoja učenca ter zadovoljstva 

učitelja. 

 

Kot ključno zaključno misel naj poudarimo, da je učiteljem potrebno omogočiti in jih podpirati, 

da bodo od stopnje poznavanja dejstev o fenomenu ADHD in obravnavi učencev z ADHD 

napredovali do globljega razumevanja narave težav in celotne pomoči ter sčasoma prešli na nivo 

uporabnega znanja ter vključevanja ustreznih principov in poučevanja učencev z ADHD v 

vsakdanjo poučevalno prakso. Pri tem je pomembno, da učitelju nudimo kontinuirano podporo, 

svetovanje in konkretno pomoč. Pozitivno učno okolje ni pomembno le za učence, ampak tudi za 

učitelje.  

 

7.2  Predlogi aplikacije ugotovitev v prakso  

Ob načrtovanju raziskave smo predvideli, da nam bodo pridobljene ugotovitve lahko pomagale 

oblikovati a) sklop instrumentarija, ki bi učiteljem omogočal samoevalvacijo in samoregulacijo 

nadaljnjega izobraževanja za bolj kakovostno poučevanje učencev z ADHD, b) smernice za 

različne oblike (vsebinske in organizacijske) strokovnega usposabljanja učiteljev za učinkovitejše 

poučevanje učencev z ADHD in c) predlog modela sistemske podpore učitelju za bolj učinkovito 

vključevanje učencev z ADHD v VIZ proces. 

Sklop merskih pripomočkov za ugotavljanje učiteljevega znanja, prepričanj, samoučinkovitosti, 

reševanja problemov in doživljanja podpore pri delu z učenci z ADHD, ki smo ga uporabili v 

raziskavi, se je izkazal kot vsebinsko in psihometrično primeren. Ob manjši modifikaciji bi bil 

izdelani sklop instrumentarija lahko uporaben za učiteljevo samoevalvacijo lastnega znanja, 

prepričanj in ravnanj ter samoregulacijo nadaljnjega profesionalnega razvoja za bolj učinkovito 
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delo z učenci z ADHD. Da bi instrumentarij učitelji lahko uporabili samostojno, bi bilo potrebno 

dodati kriterije za vrednotenje odgovorov in smernice za interpretacijo dobljenih rezultatov. Za 

uporabnika najbolj prijazno obliko bi predstavljal spletni vprašalnik z izdelanim sistemom 

sprotnega vrednotenja odgovorov in samodejnim podajanjem povratnih informacijah o 

ustreznosti posameznikovega znanja, prepričanj, spretnosti reševanja problemov ter možnih 

izboljšavah na teh področjih (kaj in kako izboljšati). 

Smernice (in njihovo utemeljitev) za različne oblike strokovnega usposabljanja učiteljev za 

učinkovitejše poučevanje učencev z ADHD smo podali že v odgovoru na zadnje raziskovalno 

vprašanje v prejšnjem poglavju.  

V nadaljevanju predstavljamo predlog modela sistemske podpore učitelju za bolj učinkovito 

vključevanje učencev z ADHD v VIZ proces. Predlog modela temelji na obstoječih virih pomoči in 

podpore v našem sistemu, ugotovitvah o učiteljevem doživljanju pomoči in podpore pri delu z 

učenci z ADHD ter strokovnih priporočilih nudenja pomoči in podpore šolskim strokovnim 

delavcem (npr. Pulec Lah in Kavkler, 2011; Tancig, 2008; Velenčič Zuljan, Vogrinc, Cotič, Fošnarič 

in Peklaj, 2011) in tudi izsledkih zadnje raziskave TALIS (2009). Ob primerjavi priporočil in razmer 

v slovenskem šolskem prostoru lahko ugotovimo, da so v našem sistemu že vzpostavljeni številni 

elementi za učinkovito podporo in pomoč učiteljem oz. šolskim strokovnim delavcem. Kot primer 

navajamo le nekatere: šolska svetovalna služba, mobilna specialno pedagoška služba, sistem 

nadaljnjega profesionalnega usposabljanja (izpopolnjevanja, seminarji, tematske konference 

ipd.), različni centri pomoči in podpore (svetovalni centri, centri za varovanje duševnega zdravja 

v okviru zdravstvenih domov ipd), študijske skupine in drugo. Žal so zaradi trenutnih varčevalnih 

ukrepov v državi nekateri elementi podpore ukinjeni ali ogroženi (npr. delovanje študijskih 

skupin, ukinjanje določenih strokovnih profilov v centrih za varovanje duševnega zdravja in 

drugo). Kljub dobrim zasnovam pa bi bile možne nekatere nadgradnje oz. predvsem izboljšave v 

proceduralnem delovanju teh elementov. Spodbuditi bi bilo treba sistemsko medsebojno 

usklajeno delovanje vseh obstoječih elementov znotraj posameznih podsistemov in med 

podsistemi. Model sistemske podpore učitelju je usklajen s  sistemskim modelom razvoja 

inkluzivne šole (Ferguson, Kozlevski in Smith, 2001, v Kavkler, 2002), ki je že bil promoviran v 

slovenskem prostoru. Model sistemske podpore vključuje podsisteme: razred z učiteljem kot 

osrednjim subjektom, šolo in širšo skupnost (slika 37).  
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Slika 37: Model podpore učitelja 

 

Pomembno je, da vsi podsistemi in elementi teh podsistemov delujejo medsebojno usklajeno ter 

v duhu učečih se skupnosti oz. vseživljenjskega učenja. Poglavitno je spodbudno šolsko okolje, ki 

ne spodbuja le razvoja in napredka učencev, ampak enakovredno podpira tudi delo in napredek 

vseh strokovnih delavcev. Učinkovita organizacija šole, z učinkovito izrabo in razvojem vseh 

notranjih virov ter uporabo zunanjih virov pomoči in podpore, je v največji meri odvisna od 

vodstva šole. Pomembno je, da vodstvo šole prepozna, ceni in spodbuja napore učiteljev in 

drugih šolskih strokovnih delavcev pri vključevanju učencev z učnimi težavami. Smiselno bi bilo, 
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da ima vsaka šola oblikovano strategijo oz. razvojni načrt dela z učenci z učnimi težavami, ki bi 

izhajal iz konkretnih razmer šole (njenih konkretnih prednosti, pomanjkljivosti, ovir in objektivnih 

priložnosti za izboljšanje z vidika izrabe notranjih in zunanjih virov) in bi strokovnim delavcem 

nudil smernice delovanja v konkretnih primerih obravnave učencev z učnimi težavami. Sestavni 

del šolske strategije dela z učenci z učnimi težavami lahko predstavlja tudi vzgojni načrt, ki so ga 

šole oblikovale v preteklosti in naj bi vseboval načela in strategije preventivnega vzgojnega 

delovanja oz. oblikovanja spodbudnega učnega okolja ter pedagoške odzive v primeru 

izstopajočih oblik vedenja,37 torej elemente, ki so pomembni za uravnavanje vedenja učencev z 

ADHD. Leta 2007 je Strokovni svet RS za splošno izobraževanje sprejel Koncept dela z učenci z 

učnimi težavami v osnovni šoli (Magajna idr., 2008), leta 2011 pa je izšel tudi sklop monografij 

Učenci z učnimi težavami (Košak Babuder in Velikonja, 2011; Magajna in Velikonja, 2011; Pulec 

Lah in Velikonja, 2011; Šugman Bohinc, 2011), ki naj bi šolam pomagal pri udejanjanju Koncepta 

dela v praksi. Šolska strategija oz. razvojni načrt dela z učenci z učnimi težavami bi torej morala 

predstavljati operacionalizacijo Koncepta dela Učenci z učnimi težavami v osnovni šoli, glede na 

konkretne razmere šole z vidika razpoložljivih notranjih in zunanjih virov pomoči in podpore.  

Šole bi se lahko sistematično odločile krepiti usposobljenost učiteljev, tako da bi na osnovi 

analize stanja na šoli vsako leto izbrale področje, ki bi se mu bolj posvečali in kjer bi skušali 

izboljšati prakso ravnanja. Nadalje bi vodstvo šol lahko spodbujalo specializacijo (dodatno 

izobraževanje in usposabljanje) učiteljev, ki kažejo afiniteto do poučevanja učencev z različnimi 

učnimi težavami, in dobro prakso poučevanja. Ti učitelji bi predstavljali vire pomoči in podpore 

na šolah, saj so učitelji poudarili, da pomoč pogosto poiščejo pri kolegih učiteljih. Del obveznosti 

teh učiteljev bi lahko bil, ob sodelovanju s šolsko svetovalno službo, vodenje študijskih skupin na 

šoli, tudi sodelovalno načrtovanje in izvajanje poučevanja ter mentoriranje ali tutorstvo, kjer bi 

učitelji imeli možnost učenja ob reševanju konkretnih primerov. Vodstvo bi moralo ponuditi tudi 

možnosti supervizije za učitelje, ki poučujejo učence z izrazitejšimi vedenjskimi in učnimi 

težavami. Na splošno bi v slovenskih šolah morali spodbujati raznolike, bolj intenzivne in 

refleksivne oblike strokovnega sodelovanja med učitelji, saj so tudi po ugotovitvah raziskave 

TALIS (OECD, 2009) te oblike sodelovanja v Sloveniji mnogo manj pogoste kot v drugih v raziskavi 

sodelujočih državah. Ker so takšne oblike sodelovanja lahko časovno bolj zahtevne, bi morali za 

njihovo izvajanje sistemsko zagotoviti čas in jih upoštevati kot redni del delovnih obveznosti.  

                                                        

37
 Pri tem predpostavljamo, da vzgojni načrti poudarjajo preventivni vidik vzgojnega delovanja (npr. oblikovanje 

spodbudnega učnega okolja, načrtno razvijanje socialnih veščin ipd.), upoštevajo sodobna načela obravnavanja 
različnih oblik izstopajočega vedenja in uporabo sistematičnega, interaktivnega pristopa k načrtovanju 
obravnave izstopajočih oblik vedenja, kot je npr. funkcionalna analiza vedenja.      
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Učitelji so kot najbolj koristne vire pomoči in podpore navajali specialno pedagoško pomoč in 

pomoč drugih svetovalnih delavcev, zato je nujno ohranjati dosedanji sistem šolske svetovalne 

službe in dodatno omogočati dostopnost specialno pedagoške pomoči na šolah.  

Šolski svetovalni delavci naj bi delovali tudi kot povezovalni člen med različnimi udeleženci 

(učencem, njegovimi starši, učitelji, vodstvom, zunanjimi strokovnjaki) v procesu pomoči in 

podpore učencu z učnimi težavami. Eden od elementov, kateremu bi morali posvetiti več 

pozornosti, je ustrezna pretočnost informacij med vsem udeleženci v tem procesu.  Med 

sodelujočimi učitelji je namreč kar tretjina odgovorila, da ne vedo oz. niso bili seznanjeni s 

številom učencev z ADHD, ki so jih poučevali v zadnjih dveh letih. Pomembno je, da je učitelj 

korektno in pravočasno seznanjen s posebnostmi učenca, saj to lahko bistveno vpliva na njegovo 

razumevanje učenčevega funkcioniranja, odnos do učenca ter na njegove odločitve in ravnanje v 

procesu poučevanja tega učenca.  

Pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju celostne strategije zagotavljanja spodbudnega učnega 

okolja tako za učence kot za učitelje bi šolam oz. šolskim razvojnim timom lahko nudili pomoč in 

podporo multiprofesionalni timi, na primer inkluzivni timi (IT), ki so projektno uspešno delovali v 

letih od 2009 do 2011.38 

Predstavljeni model podpore učiteljem ne vsebuje nobenih v našem šolskem sistemu novih ali 

neznanih elementov pomoči in podpore. Prikazuje pa vse pomembne elemente in poudarja 

nujnost sistematičnega medsebojno usklajenega delovanja, prilagojenega konkretnim (notranjim 

in zunanjim) razpoložljivim virom posamezne šole in lokalnega šolskega okolja. 

 

Ugotovitve o pomanjkljivem znanju in prepričanjih tako o fenomenu ADHD, učencih z ADHD kot 

poučevanju učencev z ADHD imajo neposredno vrednost tudi za vse fakultete oz. učitelje, ki 

izobražujejo bodoče učitelje in šolske svetovalne delavce, ki naj bi nudili pomoč in podporo 

učiteljem pri njihovem delu. Pomembno je namreč, da imajo študenti, bodoči učitelji, že v času 

dodiplomskega izobraževanja in usposabljanja možnost pridobiti ustrezna znanja in tudi vsaj 

osnovne praktične izkušnje z dobro prakso poučevanja učencev z ADHD. Čeprav so rezultati 

tokratne študije pokazali, da več kot polovica učiteljev v dodiplomskem študiju ni obravnavala 

vsebin o ADHD, štiri desetine pa manj obsežno in le osnovna dejstva, verjamemo, da bodo nove 

generacije učiteljev, ki bodo svoje šolanje na pedagoških fakultetah končali po prenovljenih, 

bolonjskih študijskih programih, bolje opremljene z vsaj osnovnimi informacijami o delu z učenci 

                                                        

38
 Podrobno so namen, cilji in delovanje IT v procesu uresničevanja Koncepta dela Učenci z učnimi težavami v 

osnovni šoli predstavljeni v prispevku avtoric Kavkler, Pulec Lah in Košak Babuder (2011).  
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z učnimi težavami, tudi učenci z ADHD, saj so to vsebine enega izmed obveznih predmetov v vseh 

pedagoških študijskih programih. Ker pa na šolah poučujejo tudi učitelji, ki se ne izobražujejo na 

pedagoških fakultetah, bi bilo pomembno zagotoviti, da tudi ti učitelji dobijo osnovna tovrstna 

znanja v okviru pedagoško-andragoškega izpopolnjevanja, ki ga morajo opraviti za poučevanje v 

šoli. Za te učitelje bi bilo smotrno zagotoviti tudi dodatne priložnosti za usposabljanje za delo z 

učenci z ADHD, saj so v tokratni raziskavi (ob upoštevanju dodatnih kriterijev starosti oz. delovne 

dobe, izobrazbe, delovnega mesta in dodatnega izobraževanja o ADHD − starejši, z več kot 25 let 

delovne dobe, z višjo stopnjo izobrazbe, ki poučujejo na predmetni stopnji in se niso dodatno 

izobraževali o ADHD) izstopili kot skupina učiteljev, ki so praviloma dosegali nižje rezultate na 

vseh proučevanih vsebinskih sklopih.  

 

7.3  Omejitve raziskave  

Predstavljene ugotovitve moramo vsekakor obravnavati v luči nekaterih potencialnih omejitev, ki 

se nanašajo na nekatere v nadaljevanju predstavljene metodološke in vsebinske vidike izvedene 

raziskave.  

 Zastopanost učiteljev v vzorcu je glede na starost, nivo poučevanja in spol nekoliko odstopala 

od dejanske strukture populacije učiteljev, kar smo skušali korigirati z uteževanjem.  

 Uporabljena baterija merskih pripomočkov je bila obsežna in oblikovana posebej za namene 

raziskave. Ker je obravnavan problem specifičen, v Sloveniji še ni bilo na voljo ustreznih 

merskih pripomočkov s preverjenimi merskimi karakteristikami. Po preverjanju veljavnosti in 

zanesljivosti smo za doseganje boljših psihometričnih lastnosti nekaterih merskih 

pripomočkov baterijo ustrezno priredili oz. skrajšali, z nadaljnjo modifikacijo pa bi bilo 

verjetno moč še izboljšati nekatere karakteristike posameznih vsebinskih sklopov. Obsežnost 

baterije merskih pripomočkov je lahko vplivala na motivacijo učiteljev za reševanje. Obstaja 

pa tudi nevarnost, da so pri sklopih, ki so jih reševali zadnje, ali pri sklopih, ki so zahtevali 

proste odgovore, reševali manj poglobljeno, kar bi posledično lahko vodilo do manj 

reprezentativnih oz. veljavnih rezultatov. 

 Eno od morebitnih omejitev raziskave predstavlja tudi zasnova izbranih merskih 

pripomočkov, ki temeljijo na samoporočanju učiteljev oz. na reševanju predstavljenih 

hipotetičnih primerov. Pri samoporočanju obstaja možnost, da udeleženci podajajo socialno 

oz. strokovno zaželene odgovore, ki ne odražajo dejanskega stanja merjenega pojava. 

Tovrstna omejitev se pojavi pri proučevanju učiteljevih prepričanj o učencih z ADHD in 

njihovem poučevanju (sklop D). Za vpogled v ravnanje učiteljev pri poučevanju učencev z 

ADHD smo uporabili naloge reševanja predstavljenih primerov učencev z ADHD (sklop C), kar 
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ni popolnoma enakovredno učiteljevemu dejanskemu ravnanju v praksi. Vendar tudi z 

neposrednim opazovanjem tvegamo, da v času opazovanja opazovani subjekti spremenijo 

svoje ravnanje zaradi zavedanja, da so opazovani. Čim bolj avtentičen posnetek učiteljevega 

ravnanja smo želeli spodbuditi s prostimi odgovori učiteljev na zastavljena vprašanja, in ne 

zgolj z izbiro med podanimi možnimi odgovori, kar je prevladujoč način proučevanja 

učiteljevega ravnanja v podobnih raziskavah.  

 Omejitve lahko predstavljajo tudi že same vrste raziskovalnih analiz, kvantitativnih oz. 

kvalitativnih. Želeli smo dobiti splošen in – kolikor mogoče – širok pregled nad nekaterimi 

ključnimi dejavniki, ki lahko vplivajo na učiteljevo ravnanje pri delu z učenci z ADHD, zato 

smo v večjem delu uporabili kvantitativne metode pridobivanja in obdelave podatkov. Ker pa 

smo menili, da bi s pomočjo nekaterih kvalitativnih elementov pridobili dodaten, bolj realen 

in tudi poglobljen vpogled v ključne elemente – poznavanje elementov poučevalne prakse in 

reševanje primerov –, smo uporabili tudi določene prirejene kvalitativne metode 

pridobivanja in obdelave podatkov. Ovrednotenje in nadaljnja kvantitativna obdelava 

primarno kvalitativnih podatkov je lahko manj eksaktna, vendar nam je omogočila 

vključevanje primarno kvalitativnih spremenljivk v nadaljnje kvantitativne obdelave. Presodili 

smo, da je omogočanje dodatnih analiz večja prednost, kot je pretvarjanje kvalitativnih 

podatkov v kvantitativne morebitna pomanjkljivost. 

 

7.4  Predlogi za nadaljnje raziskave 

Ugotovitve izvedene raziskave odpirajo številne možnosti za preverjanje in nadgradnjo. Nekatere  

možnosti nadaljnjega raziskovanja obravnavanega problema smo nakazali že v odgovorih na 

raziskovalna vprašanja, nekaj jih navajamo v nadaljevanju.  

 Ocenjujemo, da izvedena raziskava predstavlja korektno metodološko in vsebinsko izhodišče 

za nadaljnje, bolj poglobljeno proučevanje znanj, predvsem pa prepričanj, zaznave 

samoučinkovitosti in prakse poučevanja učencev z ADHD na drugi populaciji učiteljev oz. pri 

drugih šolskih strokovnih delavcih. Glede na rezultate, ki kot rizično skupino z vidika 

zagotavljanje učinkovite poučevalne prakse za učence z ADHD izpostavljajo skupino učiteljev, 

ki poučujejo na predmetni stopnji, imajo daljšo delovno dobo in višjo stopnjo izobrazbe, bi 

bila smiselna poglobljena raziskava znanj, prepričanj in ravnanj te skupine učiteljev. 

Predvsem pa tudi nadaljnja prizadevanja za vzpostavitev učinkovitega sistema podpore in 

pomoči za to skupino učiteljev, vključno s spodbujanjem motiviranosti za vključevanje v 

nadaljnje oblike izobraževanja in usposabljanja z delo z učenci z ADHD.  
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 Zanimivo bi bilo raziskati obravnavane vsebinske sklope (znanja, prepričanja, ravnanja) kot 

tudi veščine nudenja podpore in pomoči pri šolskih svetovalnih delavcih, saj so oni tisti, na 

katere se učitelji največkrat obračajo po pomoč oz. jih navajajo kot pogoste vire pomoči. Še 

posebej bi bilo pomembno kot ciljno skupino v nadaljnjih raziskavah vključiti diplomante 

specialne in rehabilitacijske pedagogike (ter socialne pedagogike), ki so jih učitelji navajali kot 

prvi vir pomoči. 

 Ker so učitelji soodgovorni za učinkovito izvajanje VIZ procesa za vse učence, bi se nadalje 

lahko usmerili v proučevanje dejavnikov, ki vplivajo na učiteljevo učinkovitost poučevanja 

(ter s tem potrdili ali dopolnili ugotovitve tokratne raziskave), drugih skupin učencev s 

posebnimi potrebami, npr. učencev s primanjkljaji na posameznih področjih učenja 

(disleksijo, neverbalnimi specifičnimi učnimi težavami ipd.). 

 Učenci z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo so zelo heterogena skupina učencev z 

raznolikimi profili vedenja oz. funkcioniranja. Če bi želeli dobiti bolj natančen vpogled v 

učiteljeva prepričanja o učencih z ADHD, bi bilo v bodoče proučevanje smiselno navezati na 

konkretne učence z ADHD, ki jih učitelji poučujejo, ali na posamezne skupine z določenim 

profilom težav (npr. prevladujoče težave s pozornostjo brez hiperaktivnosti, prevladujoče 

težave hiperaktivnosti in impulzivnosti, težave z ADHD in pridruženo opozicionalno vedenje 

ipd.) oz. z določenimi značilnostmi (npr. vpliv spola, SES učencev ipd.).   

 Z vidika zagotavljanja in nadaljnjega razvoja učinkovite poučevalne prakse za učence z ADHD 

bi bilo priporočljivo bolj poglobljeno proučiti primere ravnanja oz. poučevalne prakse 

učiteljev, ki izkazujejo višje rezultate pri poznavanju učinkovitih elementov poučevanja in 

reševanju primerov učencev z ADHD. Spremljanje in dokumentiranje njihove učinkovite 

poučevalne prakse bi nam pomagalo razumeti, katere priporočene elemente poučevanja 

učencev z ADHD dejansko uporabljajo, na kakšen način in kako jih vključujejo v običajno VIZ 

delo. Enako bi bilo koristno proučiti primere dobre prakse podpore in pomoči učiteljem pri 

načrtovanju in izvajanju vključevanja učencev z raznolikimi učnimi potrebami. 

 Eden od namenskih ciljev pričujoče raziskave je bil pripraviti smernice za nadaljnje 

profesionalno izobraževanje in usposabljanje strokovnih delavcev za bolj učinkovito delo z 

učenci z ADHD. Nadaljnji cilj torej predstavlja pripravo različnih programov profesionalnega 

izobraževanja in usposabljanja na osnovi ugotovitev raziskave ter preverjanje njihove 

učinkovitosti oz. vpliva na učiteljeva znanja, prepričanja, zaznavanje samoučinkovitosti, 

predvsem pa na veščine poučevanja učencev z ADHD v učiteljevi vsakodnevni poučevalni 

praksi. 
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Zaključek 

 

Ugotovitve o učiteljevem poznavanju fenomena ADHD in učinkovitih elementov poučevanja 

učencev z ADHD, učiteljevih prepričanjih o učencih z ADHD, njihovem poučevanju in 

samoučinkovitosti ter učiteljevem znanju in spretnostih za reševanje primerov učencev z ADHD 

kažejo potrebo po vzpostavitvi različnih virov in možnosti nadaljnjega izobraževanja in 

usposabljanja učiteljev za delo z učenci z ADHD ter skladno s tem potrebo po vzpostavitvi bolj 

sistematične mreže podpore učitelju pri načrtovanju, izvajanju in vrednotenju prakse poučevanja 

učencev z ADHD.  

Želimo si in menimo, da ugotovitve omogočajo bolj usmerjeno iskanje ustreznih načinov za 

zadovoljevanje teh potreb ter da bo aplikacija ugotovitev v prakso pripomogla k povečevanju 

učiteljeve učinkovitosti in zaznave samoučinkovitosti pri poučevanju učencev z ADHD. S 

krepitvijo učitelja kot ključnega subjekta v sooblikovanju spodbudnega učnega okolja za učence z 

ADHD si prizadevamo spodbujati tudi večjo učno in socialno uspešnost učencev z ADHD ter 

njihovo rezilientnost za soočanje z izzivi, ki jih prinaša življenje s posebnostmi, ki jih danes (še) 

poimenujemo kot pomanjkljiva pozornost, impulzivnost in hiperaktivnost.  
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PRILOGA 1: Baterija merskih pripomočkov uporabljena v raziskavi 

 
POJASNILO: 

Inštrumentarij predstavljen v nadaljevanju predstavlja celoto, ki so jo izpolnjevali učitelji in je bila 

uporabljena za pridobivanje podatkov. V statističnih obdelavah za doseganje opredeljenih ciljev 

raziskave in pridobivanje odgovorov na zastavljena raziskovalna vprašanja pa je bil uporabljen 

prirejen merski inštrumentarij. Priredba je bila narejena po preverjanju merskih karakteristik 

(veljavnosti in zanesljivosti). Prirejen merski inštrumentarij torej obsega enake vsebinske sklope kot 

originalni, le da je število postavk v posameznem merskem inštumentariju reducirano, skladno z 

rezultati faktorskih analiz in izračunov zanesljivosti.  



 

 

 

Spoštovana in cenjena učiteljica, spoštovani in cenjeni učitelj! 

Moje ime je Suzana Pulec Lah, sem asistentka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in na Oddelku za specialno in 
rehabiliticajsko pedagogiko pripravljam doktorsko delo z naslovom »Dejavniki učiteljeve usposobljenosti za poučevanje 
učencev s pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo«. Že vrsto let svoje delovanje usmerjam v skupino otrok, ki jih 
imenujemo nemirni, hiperaktivni, otroci s pomanjkljivo pozornostjo, pa tudi moteči in še kakšen izraz bi se našel. V okviru 
seminarjev se srečujem z učitelji, ki vedno znova izražajo mnoge stiske in ovire za učinkovito poučevanje teh učencev ter  
veliko zanimanje za pridobivanje novih znanj in spretnosti za njihovo poučevanje, zato sem se odločila, da se v 
doktorskem delu posvetim učitelju in poučevanju učencev s pomanjkljivo pozornostjo, impulzivnostjo in nemirnostjo.  

Kakšni so namen in cilji raziskave? 
Temeljni cilj naloge je opredeliti poučevanje učencev z ADHD z vidika učitelja. Na osnovi zbranih podatkov bomo skušali 
oblikovali učinkovite predloge za izboljšanje različnih načinov in oblik virov pomoči učitelju. Skušali bomo: 

 oblikovati predlog modela sistemske podpore učitelju za bolj učinkovito vključevanje učencev z ADHD v VI proces;  

 oblikovati smernice za različne oblike strokovnega usposabljanja učiteljev za učinkovitejše poučevanje učencev z ADHD;  

 razviti bazo informacij o ADHD pojavu in dobri praksi poučevanja, ki bi omogočala bi pridobivanje znanj ter  
načrtovanje in vrednotenje dela s posameznim učencem z ADHD; 

 oblikovati sklop instrumentarija, ki bi učitelju omogočal samo-evalvacijo in načrtovanje nadaljnjega izobraževanja 
in usposabljanja za bolj kakovostno poučevanje učencev z ADHD. 

Kaj pomeni ADHD kratica, ki se uporablja v gradivu? 
V vprašalnikih in drugih pripomočkih uporabljamo za poimenovanje težav s pomanjkljivo pozornostjo, hiperaktivnostjo in 
impulzivnostjo kratico ADHD. Kratica, ki izhaja iz angleškega poimenovanja Attention Deficit Hyperactivity Disorder ali 
poslovenjeno motnja deficita pozornosti in hiperaktivnosti. Za uporabo te kratice smo se odločili zaradi racionalizacije 
obsežnosti besedila, pa tudi zaradi dejstva, da je to kratica, ki je v svetovnem merilu najpogosteje uporabljena za 
poimenovanje omenjenega sklopa težav. Kadar so torej v besedilu omenjeni učenci ali otroci z ADHD, imamo v mislih 
učence oz. otroke, ki imajo težave zaradi pomanjkljive pozornosti in/ali so nemirni oz. hiperaktivni ter impulzivni. 

Kdo bo sodeloval v raziskavi? 
V raziskavi bo sodelovalo približno 150 učiteljev razrednega pouka in predmetnih učiteljev iz vse Slovenije.  

Kako je oblikovan merski instrumentarij? 
V snopiču, ki je pred Vami se nahaja sedem pripomočkov. Večina je ocenjevalnih lestvic, pri nekaterih vprašanjih izbirate 
med podanimi odgovori, pri drugih pa so vprašanja odprtega tipa, kjer morate sami napisati odgovor.  

Kakšna je Vaša vloga v raziskavi? 
Zastavljenih ciljev ne morem realizirati brez Vaše pomoči in zato Vas vljudno prosim, da izpolnite pripravljene vprašalnike 
in s tem podelite z menoj svoje znanje, izkušnje, doživljanja, prepričanja in potrebe povezane s poučevanjem učencev s 
pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo. Zaradi kompleksnosti področja je sklop merskih pripomočkov obsežen in 
žal zato manj privlačen za izpolnjevanje. Vseeno upam in Vas spodbujam, da ne obupate in ga izpolnite v celoti. Tako 
boste s svojim sodelovanjem pomembno doprinesli k oblikovanju smernic ter različnih oblik učinkovitejše podpore 
učitelju in k razvoju prakse poučevanja učencev z ADHD.  

Ali je sodelovanje anonimno? 
Izpolnjevanje vprašalnikov in drugih pripomočkov je anonimno, če pa bi bil kdo pripravljen še dodatno sodelovati v 
projektu s svojo dobro prakso, vprašanji, izkušnjami in predlogi, bom izredno vesela in hvaležna, če mi zaupate Vaše ime 
in kontaktne podatke za nadaljnje stike. 

Imate še  kakšna vprašanja za izvajalko raziskave? 
Če se Vam pojavljajo v zvezi z vsebino ali načinom izpolnjevanja kakršna koli vprašanja, me lepo prosim, kontaktirajte po 
e-pošti Suzana.Pulec@guest.arnes.si ali po telefonu 031 787 319.   

Do kdaj naj bi izpolnili gradivo? 
Izpolnjene vprašalnike prosim, čim prej oddajte kontaktni osebi na vaši šoli (osebi, ki Vam je vprašalnike izročila) oz. 
najkasneje do 15. septembra 2007. Snopič, prosim, zalepite s pomočjo nalepke na zadnji stranici. 

Majhna zahvala 
Da bi se Vam vsaj malo zahvalila za sodelovanje, Vam lahko ponudim gradivo, v katerem so nekatere osnovne 
informacije o ADHD fenomenu in podrobne prilagoditve za poučevanje učencev s pomanjkljivo pozornostjo in 
hiperaktivnostjo. Gradivo v elektronski obliki vam z veseljem posredujem, če me kontaktirate po e-pošti in omenite, da 
ste sodelovali v raziskavi. 
Veliko energije pri izpolnjevanju vprašalnikov Vam želim in predvsem obilo ustvarjalnih užitkov pri Vašem delu! 
V Ljubljani, avgust 2007       Mag. Suzana Pulec Lah 

mailto:Suzana.Pulec@guest.arnes.si
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A-SPLOŠNI PODATKI, IZKUŠNJE Z ADHD IN POTREBA PO DODATNEM USPOSABLJANJU  
 

NAVODILA: Prosim, preberite vprašanja in pri vsakem izberite (obkrožite) ustrezen odgovor. Pri vsakem 

vprašanju izberite le en odgovor, če ni drugače navedeno. Pri vprašanjih, ki sprašujejo po določenih 

specifičnih informacijah (npr. št. let poučevanja), pa prosimo, da odgovor napišete sami. 

 

Vprašanje, postavka  Možni odgovori 

SPLOŠNI PODATKI 

1. Spol: 1. ženski                    2. moški 

2. Pridobljena stopnja izobrazbe:  

 

 

1. srednja                                        5.    magisterij 
2. višja                                             6.    specializacija 
3. visoka                                          7.    drugo: ____________________ 

4. univerzitetna 

3. Trenutno delovno mesto (lahko označite več 
odgovorov):   

 

1. učitelj/ica na razredni stopnji       3.   učitelj/ica v podaljšanjem bivanju 
2. učitelj/ica na predmetni stopnji    4.    učitelj/ica dodatne učne pomoči 
5.   drugo:_______________________________________________ 

4. Leta delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju:  

 

1. učitelj/ica pripravnik/pripravnica   4.   od 15 do 25 
2. do 5                                              5.   nad 25 
3. od 5 do 15  

5. Prosimo, označite, v katero starostno skupino sodite: 1. 25 in manj let               4.   46-50 
2. 26-35                                            5.    51 in več let 
3. 36-45    

6.  Prosimo, opredelite pod katero območno enoto ZRSŠ 
sodi vaša šola? 

1.   OE Ljubljana                                 6.   OE Nova Gorica 
2.   OE Kranj                                       7.   OE Maribor 
3.   OE Celje                                       8.   OE Slovenj Gradec 
4.   OE Koper                                      9.   OE Murska Sobota 
5.   OE Novo mesto 

DOSEDANJE USPOSABLJANJE IN POTREBE POD DODATNEM USPOSABLJANJU O ADHD 

7. Ali ste v dodiplomskem izobraževanju 
poslušali/obravnavali vsebine o fenomenu ADHD? 

 

 

1. Ne. 
2. Da, manj obsežno in osnovna dejstva. 
3. Da, obsežno in intenzivno. 
4. Drugo: ______________________________________________ 

8. Ali ste se po začetku delovanja v šolstvu udeležili 
kakšnega usposabljanja za delo z otroki z ADHD?  

 

 

 

1. Ne. 
2. Da, v sklopu usposabljanja (seminarja,…)  na drugo temo, tudi del 

posvečen ADHD fenomenu. 
3. Da, usposabljanja (seminarja,…)  posvečenega ADHD fenomenu. 
4. Drugo:__________________________________________________ 

9. Ali ste iskali in pridobili informacije o ADHD fenomenu 
še na kakšen drug način? (Lahko izberete več 
odgovorov.)  

 

 

 

 

Če ste že iskali informacije prek različnih virov, kje ste 
dobili najbolj uporabne informacije o ADHD? 

1. Ne, zaenkrat še nisem potreboval/a dodatnih informacij o ADHD. 
2. Prebral/a sem knjigo na to temo.  
3. Poiskal/a sem informacije na spletu. 
4. Prebral/a sem strokovne članke na to temo. 
5. Posvetoval/a sem se z ustreznimi strokovnjaki. 
6. Informacije sem pridobil/a ob pogovoru s starši otrok z ADHD. 
7. Drugo:__________________________________________________ 
 

8.  ________________________________________________________ 

10. Kako ocenjujete razpoložljivost informacij o ADHD 
fenomenu v slovenskem prostoru? 

 

1. Ne morem oceniti, ker informacij še nisem iskal/a. 
2. Na voljo je dovolj ustreznih informacij. 
3. Na voljo so osnovne informacije.  
4. Zelo malo informacij je na voljo. 
5. Drugo: _________________________________________________ 

11. Če boste potrebovali dodatne informacije o ADHD 
fenomenu, kje oz. pri kom jih boste najprej poiskali? 
(Izberite, prosim, največ dva odgovora.) 

 

1. V strokovni literaturi (knjige, periodika). 
2. Pri ustreznih strokovnjakih (šolska svetovalna služba, specializirane 

ustanove...).  
3. Pri starših otrok z ADHD. 
4. Pri kolegih učiteljih. 
5. Na spletu. 
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6. V specializiranih društvih (npr. društvo BRAVO). 
7. Drugo: _________________________________________________ 

12. Ali menite, da bi pridobili koristne nove spretnosti in 
znanja, če bi se udeležili usposabljanja o 
ocenjevanju in obravnavi težav s pozornostjo in 
hiperaktivnostjo? 

1. Da, zagotovo. 

2. Mogoče nekaj. 
3. Verjetno ne. 
4. Zagotovo ne. 

13. Če menite, da bi vam nova znanja in spretnosti za delo 
z otroki z ADHD koristila, kakšna znanja in spretnosti 
bi bolj potrebovali? 

1. Predvsem več splošnih znanj o fenomenu ADHD (značilnosti, vzroki, 
razvojni potek, možnosti obravnave…). 

2. Predvsem več specifičnih znanj in spretnosti (povezovanje z drugimi 
težavami, poučevanje učencev z ADHD, specifične obravnave…). 

3. Oboje, splošna in specifična znanja in spretnosti o ADHD.  

14. Če menite, da bi vam nova znanja in spretnosti za delo 
z otroki z ADHD koristila, na kakšen način bi si jih 
najraje pridobili (Izberite prosim, največ dve najbolj 
zaželeni obliki. Prvo izbiro označite z 1. in drugo 
izbiro z 2.): 

 

I__I a. S samostojnim študijem literature v slovenskem jeziku. 
I__I b. S samostojnim študijem literature v tujem jeziku. 
I__I c. V organizirani obliki usposabljanja (seminarji, delavnice). 
I__I d. S samostojnim učenjem s pomočjo elektronskih medijev (npr. CD 

rom za programirano učenje, on-line učenje). 
I__I e. Ob konzultacijah s ŠSS ali drugimi strokovnjaki ob konkretnih 

primerih (skupno načrtovanje, vrednotenje, tudi učenje po modelu). 
I__I f. Drugo:_______________________________________________ 

15. Če bi imeli možnost, da se udeležite usposabljanja o 
fenomenu ADHD, ali bi se ga udeležili? 

 

1. Da, zagotovo. 
2. Mogoče, odvisno od: ______________________________________ 
3. Najverjetneje ne. 

IZKUŠNJE Z ADHD 

16. Koliko izkušenj imate s poučevanjem učencev z 
ADHD? 

1. Veliko. Poučeval/a sem mnogo učencev z vedenji značilnimi za ADHD. 
2. Malo. Nisem poučeval/a veliko učencev z vedenji značilnimi za  ADHD. 
3. Skoraj nič oz. nič. Nisem še poučeval/a učencev z znaki ADHD. 

17. Koliko učencev, ki so bili prepoznani/diagnosticirani kot 
učenci z ADHD ste učili v zadnjih dveh letih? 

1. Število učencev: ________    
99. Ne vem, nisem seznanjen/a. 

18. Če ste v zadnjih dveh letih poučevali učence z ADHD, 
koliko teh otrok je za težave povezane z ADHD 
prejemalo zdravila (npr. Ritalin)? 

1. Noben. 
2. Manj kot 1/2 primerov. 
3. Več kot 1/2 primerov. 
4. Vsi. 
5. Ne vem, nisem seznanjen/a. 
6. V zadnjih dveh letih nisem poučeval/a učenca z ADHD. 

19. Morda veste, ali se na vaši šoli pri učencih, ki so 
diagnosticirani kot učenci z ADHD, oblikuje 
strukturiran načrt za uravnavanje vedenja (npr. 
kognitivno-vedenjski pristopi: žetoniranje, vedenjske 
pogodbe, samouravnavanje)? 

1. Vedno. 
2. Redko. 
3. Nikoli. 
4. Ne vem, nisem seznanjen/a. 

20. Ali imate osebne izkušnje z ADHD fenomenom? 

 

1. Ne, nimam osebnih izkušenj. 
2. Da, sam/a sem bil/a diagnosticiran/a z ADHD. 
3. Da, partner/ka ima ADHD. 
4. Da, otrok ima ADHD. 
5. Da, bližnji sorodnik ima ADHD. 
6. Da, prijatelj ima ADHD. 
7. Drugo:__________________________________________________ 

21. Koliko učencev s posebnimi potrebami, ki so imeli 
odločbo o usmeritvi , ste poučevali v zadnjih dveh 
letih? 

1. Nobenega.                                 3.   4-6 

2. 1-3                                              4.   7 in več. 

22. V koliko primerih, ko ste poučevali učenca s posebnimi 
potrebami z odločbo o usmeritvi, ste bili aktivni član skupine 
za pripravo individualiziranega programa (IP)? 

1.   Nikoli.                                          4.   Vedno 

2.   V manj kot 1/2 primerov.             5.   Nisem še poučeval/a usmerjenega  
3.   V več kot 1/2 primerov.                             učenca. 

23. Ali poučujete po kakšni posebni (alternativni) metodi 
oziroma ste vključeni v kakšen poseben projekt, ki je 
povezan s poučevanjem učencev s posebnimi 
potrebami? 

 

 

24. Ali bi želeli povedati še kaj o sebi, svoji aktivnosti in 
razmišljanjih, kar bi lahko bistveno osvetlilo vaš 
odnos do učencev z ADHD? 
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B- VZROKI, NARAVA IN OBRAVNAVA MOTENJ POZORNOSTI IN HIPERAKTIVNOSTI 
(ADHD) 

 

NAVODILO: Spodaj so navedene različne trditve o značilnostih, naravi, vzrokih in obravnavi fenomena 

ADHD. Prosim, preberite vsako trditev in glede na vaše vedenje obkrožite, ali je trditev pravilna (»Drži«) ali 

napačna (»Ne drži«). Če niste seznanjeni, ali je trditev pravilna ali napačna, lahko izberete možnost »Ne 

vem/ Nisem prepričan«. Označite prvi odgovor, ki se vam porodi v mislih. Prosim, da pri vsaki trditvi izberete 

eno možnost in da ocenite vse trditve. 

 

 Odgovori 

 DA NE ? 

Trditve 

D
rž

i 

N
e 

d
rž

i 

N
e 

ve
m

 / 
N

is
em

 

p
re

p
ri

ča
n
 

SPLOŠNA DEJSTVA O ADHD  

1. Hiperkinetična motnja in motnja deficita pozornosti in hiperaktivnost (ADHD) sta različni poimenovanji za 
enak sklop značilnosti. 

DA NE ? 

2. Fenomen ADHD je zgolj posledica socialno kulturne naravnanosti sodobne družbe.  DA NE ? 

3. Fenomen ADHD je oblika specifičnih učnih težav. DA NE ? 

4. V slovenskem prostoru diagnoza ADHD otroka formalno pravno uvršča med otroke s posebnimi potrebami.  DA NE ? 

5. Večina raziskav potrjuje, da se ADHD pojavlja pri 10 do 15% otrok šolske populacije. DA NE ? 

6. Težave ADHD se v enaki meri pojavljajo tako pri dečkih kot pri deklicah. DA NE ? 

ZNAČILNOSTI ADHD 

7. Otroke z ADHD pogosto zmotijo zunanji dražljaji. DA NE ? 

8. Agresivnost je eden ključnih znakov ADHD. DA NE ? 

9. Otroci z ADHD se pogosto presedajo in zvijajo, ko bi morali sedeti na miru. DA NE ? 

10. Večina otrok z ADHD ima v šolskem obdobju bolj ali manj izrazite težave pri učenju in/ali izkazovanju 
naučenega. 

DA NE ? 

11. Otroci z ADHD so pogosto učno manj uspešni ker imajo nižje intelektualne sposobnosti.  DA NE ? 

12. Otroci z ADHD imajo pogosto težave z organizacijo aktivnosti in dejavnosti. DA NE ? 

13. Otroci z ADHD imajo običajno težave v prilagajanju in navajanju na vsakodnevne rutine in rituale. DA NE ? 

14. Nadarjeni učenci in učenci z ADHD pogosto izkazujejo enake oblike vedenja. DA NE ? 

15. Če je otrok nemiren, impulziven in ima težave s pozornostjo, potem ima zagotovo ADHD. DA NE ? 

NARAVA ADHD  

16. Otroci z ADHD se neprimerno vedejo predvsem zato, ker nočejo slediti dogovorjenim pravilom in izvrševati 
dane naloge. 

DA NE ? 

17. Na izražanje ADHD znakov močno vpliva otrokovo okolje (šolsko in domače). DA NE ? 

18. Otroci z ADHD so običajno bolj poslušni v odnosih z očeti kot materami. DA NE ? 

19. Če je otrok en dan lahko zelo uspešen, drugi dan pa je neuspešen, potem ne more imeti težav ADHD. DA NE ? 

20. Učenci z ADHD so zelo spremenljivega razpoloženja, imajo dobre in slabe dneve ter lahko spreminjajo svoje 
razpoloženje iz ure v uro. 

DA NE ? 

21. Otroci z ADHD običajno mnogo bolje funkcionirajo v situacijah »1 na 1«, kot v skupinskih situacijah. DA NE ? 

22. Približno polovica otrok z ADHD preraste znake ADHD v obdobju pubertete in v odraslosti posledično 
funkcionirajo brez težav.  

DA NE ? 

23. Če otrok lahko ure in ure igra računalniške igrice, potem verjetno nima težav ADHD. DA NE ? 

24. Otroci z ADHD imajo običajno več težav v njim nepoznanih situacijah kot v znanih situacijah. DA NE ? 

25. Otroke z ADHD je lažje prepoznati v skupini otrok v razrednem okolju kot v prostem času.   DA NE ? 

26. Približno 25% otrok z ADHD ima tudi specifične učne težave (motnje branja in pisanja, motnje računanja…). DA NE ? 

27. Pri več kot 50% otrok z ADHD se kažejo čustvene težave (strah, stiske, negotovost, malodušje…). DA NE ? 
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 Odgovori 

 DA NE ? 

Trditve 

D
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i 

N
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d
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VZROKI ADHD  

28. Sodobne raziskave kažejo, da je ADHD lahko posledica neustreznega vzgojnega ravnanja staršev oz. 
kaotičnega in neurejenega družinskega okolja 

DA NE ? 

29. Otroci z ADHD imajo prirojene nevrološke strukturne in/ali biokemične posebnosti povezane s pomanjkljivo 
pozornostjo in samo-kontrolo. 

DA NE ? 

30. Težave ADHD se lahko dedujejo. DA NE ? 

DIAGNOSTICIRANJE ADHD  

31. Da bi diagnosticirali ADHD, morajo biti nekateri znaki pri otroku prisotni že pred vstopom v šolo. DA NE ? 

32. Otrok je lahko pravilno diagnosticiran kot otrok z ADHD četudi ne kaže znakov hiperaktivnosti. DA NE ? 

33. Da bi se pri otroku diagnosticiralo ADHD, morajo biti ustrezni znaki oz. težave prisotne v dveh ali več okoljih 
(npr. doma in v šoli) 

DA NE ? 

34. Obstajajo določeni fizični/fiziološki indikatorji, ki jih lahko identificirajo zdravniki in omogočajo natančno 
diagnozo ADHD. 

DA NE ? 

35. ADHD se lahko zanesljivo diagnosticira s pomočjo ocenjevalnih lestvic vedenja (npr.s Connersovo OL). DA NE ? 

36. Za postavitev diagnoze ADHD je nujno pridobiti informacije o otrokovem vedenju iz različnih virov (od otroka, 
staršev, učitelja oz. vzgojitelja, pedatra ali pedopsihiatra, psihologa, specialnega pedagoga). 

DA NE ? 

37. ADHD je možno diagnosticirati tudi pri odraslih. DA NE ? 

OBRAVNAVA ADHD 

38. Individualna obravnava oz. pomoč učencu je običajno zadostna obravnava za večino otrok z ADHD. DA NE ? 

39. Otroci z ADHD vedno potrebujejo mirno, dražljajsko »sterilno« okolje, da bi se lahko osredotočili na nalogo. DA NE ? 

40. Ustrezna zdravila so učinkovit način pomoči učencem z ADHD. DA NE ? 

41. Najbolj običajna vrsta zdravil oz. medikacije za obravnavo otrok z ADHD so poživila. DA NE ? 

42. Če je učencu z ADHD predpisana terapija z zdravili, je pedagoško psihološka obravnava pogosto 
nepotrebna. 

DA NE ? 

43. Usposabljanje staršev in učiteljev za delo z otroki z ADHD je pomemben dejavnik v obravnavi učencev z 
ADHD. 

DA NE ? 

44. Zmanjšanje uživanja sladkorja in škodljivih prehranskih dodatkov učinkovito zmanjšuje znake ADHD pri večini 
otrok z ADHD.   

DA NE ? 

45. Prilagajanje ravnanj in zahtev okolja lahko bistveno omili izkazovanje težav pri otroku ali mladostniku z 
ADHD.  

DA NE ? 

46. S primerno obravnavo lahko znake ADHD popolnoma odpravimo. DA NE ? 

47. Opozarjanje in kaznovanje neprimernega vedenja sta učinkoviti metodi za dolgoročno zmanjševanje znakov 
ADHD. 

DA NE ? 

48. Raziskave potrjujejo, da dolgotrajno jemanje zdravil za obvladovanje ADHD znakov vodi v odvisnost (npr. od 
drog, alkohola) v odrasli dobi. 

DA NE ? 

49. Kognitivno-vedenjska obravnava oz. pristopi so učinkoviti za obravnavno učnih, vedenjskih in čustvenih 
težav. 

DA NE ? 

50. Individualizacija elementov in zahtev V-I procesa je bistveni del obravnave učencev z ADHD. DA NE ? 
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C - PRIMERI IZ PRAKSE 
 
 

I. Katera vedenja oz. značilnosti učencev z ADHD so za vas najbolj moteča oz. vas najbolj 

izzivajo? Prosim, vpišite vsako vedenje oz.  značilnost v svojo vrstico. Določeno značilnost lahko opišete 

tudi z več besedami. Prosim, naštejte vsaj tri: 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
 
 

II. Kateri so po vašem mnenju najpomembnejši smotri oz. cilji celostne pedagoške obravnave 

učencev z ADHD? Navedite, prosim, vsaj tri za učenca  najpomembnejše cilje (Katera 

področja, spretnosti, veščine razvijati oz. spodbujati?): 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 
 

III. Reševanje primerov iz prakse 
 

NAVODILO: Na naslednjih straneh so opisani trije primeri učencev z ADHD. Opisane so njihove značilnosti, 

vedenja in reagiranja, zaradi katerih imajo težave na učnem in socialnem področju. Pri vsakem primeru, 

prosimo, da na podlagi svojih izkušenj, znanj in spretnosti, odgovorite na podana vprašanja oz. podate 

predloge za rešitev problema. 

 
 

 

 
 

Ha, končno 

priložnost, da sam/a 

nekaj povem! 
Ja, res se veselim vaših 

izkušenj in idej! 
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 Primer iz prakse št. 1 - ALENKA 
 

Alenka je učenka petega razreda devetletke. Učiteljica jo opisuje kot prijetno in občutljivo deklico, ki deluje kot bi bila v 
svojem svetu. Za razred ni moteča. Pri šolskem delu je počasna, vedno je med zadnjimi ali pa ji celo ne uspe vsega 
dokončati. Kadar je poklicana, pogosto ne ve, kaj se od nje želi, ker ne sledi dogajanju. Pri pisnih izdelkih naredi mnogo 
napak zaradi pomanjkljive osredotočenosti in površnosti. V zadnjem obdobju kaže deklica pred pisnimi preizkusi vedno 
večjo stisko. Toži o bolečinah v trebuhu in je zelo jokava. Učiteljica je opazila, da pri pisnih preizkusih rabi veliko časa, da 
sploh začne reševati naloge. Najprej pregleduje naloge in obrača list, videti je, kot da se ne more odločiti, kje bi začela. Pri 
pisanju je zelo negotova, večkrat zradira napisano, tudi pravilne odgovore. Ko naleti na težavo, »zablokira«. Namesto da bi 
nalogo, ki je ne zna rešiti, preskočila in reševala naloge naprej, se »zapiči« vanjo. Med pisanjem pogosto pogleduje na uro 
in se ozira naokoli ter preverja, koliko so rešili drugi. Zdi se, kot da se ne more osredotočiti na pisanje. Zaradi nepazljivosti 
naredi tudi mnogo drobnih napak. Preizkus ji redko uspe rešiti do konca. Pri ustnem odgovarjanju je deklica mnogo bolj 
uspešna, rabi pa veliko spodbud in več časa za odgovarjanje. 
 

1. Kaj je po vašem mnenju ključni problem (problemi), izzivi, ovire v tej situaciji? 

 

 

2. Kakšna bi bila želena rešitev te situacije? Ni potrebno opisovati, kako bi to dosegli, ampak opredelite samo zaželeni izid. 

 
 
 
 
 
 

 

3. Kako usposobljeni se čutite, da bi realizirali zaželeni izid? (obkrožite eno od ocen od 1 do 5) 
1----------2--------3----------4---------5 
nezadostno   popolnoma suvereno 

 

4. Prosim, navedite čim več strategij, metod, aktivnosti, prilagoditev, ukrepov, ki se jih spomnite, za dosego zaželenega 
izida. Napišite te predloge v levi stolpec spodnje tabele.  

 
5. Pri predlogih, ki ste jih navedli v spodnji tabeli, prosim, v stolpcu desno označite s križcem (x) tri predloge, ki se vam 

zdijo najboljši, najbolj uporabni in bi jih najverjetneje najprej uporabili v razredu. 

(4) Predlogi: ukrepi, strategije, metode, aktivnosti, prilagoditve…(usmerjeni na otroka, učitelja, 
okolje) 

(5)  
Najbolj 

uporabni 
predlogi 
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Primer iz prakse št. 2  - ALEŠ 
 

Aleš je desetletnik, ki deluje, kot bi bil vedno »v pogonu«. Ko naj bi sedel pri miru, se preseda in zvija. Ko naj bi počasi hodil 
v vrsti, poskakuje, se obrača, teka. Med poukom pogosto vstaja, zapušča svoj delovni prostor (gre pogledat k sošolcu, kaj 
dela, skoči k oknu). Vedno kaj vrti po rokah (zvezki imajo vsi zavihane robove, svinčniki in radirke so pogrizeni …). Pogosto 
prekomerno govori, oglaša se tudi, ko je to manj primerno (ko učiteljica razlaga ali sošolec pripoveduje). Zdi se, kot da 
naglas razmišlja, saj brez kontrole izjavi kakšno asociacijo na slišano ali postavi vprašanje. Včasih je njegovo razmišljanje 
povezano s trenutnim dogajanjem, drugič zopet ne (sredi podajanja navodil npr. pripomni: »Joj, ne vem, če sem muci dal 
brikete!«). Z govorjenjem ob neprimernem času moti učitelja in sošolce. V pogovoru ali pri spraševanju, Aleš pogosto ne 
počaka, da drugi dokončajo misel in skače drugim v besedo. Na učiteljičina vprašanja odgovori, še preden so izrečena do 
konca. Tudi v drugih primerih, ko je potrebno čakati na vrsto, je zelo nestrpen (komentira, se pritožuje: »Še meni, še 
meni!«, »Kdaj bom pa jaz dobil!?«), nemiren (vstaja, se obrača, poskakuje, se preriva). Včasih zaradi njegovega 
prehitevanja in neupoštevanja vrstnega reda, pride tudi v konflikt s sošolci. V takšnih primerih običajno ne uvidi svojega 
deleža krivde za nastalo situacijo (njegovi komentarji: »Nisem jaz. On je začel.«). Kljub svoji nemirnosti Aleš zadovoljivo 
sledi šolskemu delu. 
 

1. Kaj je po vašem mnenju ključni problem (problemi), izzivi, ovire v tej situaciji? 

 

 

2. Kakšna bi bila želena rešitev te situacije? Ni potrebno opisovati, kako bi to dosegli, ampak opredelite samo zaželeni izid. 

 
 
 
 
 
 

 

3. Kako usposobljeni se čutite, da bi realizirali zaželeni izid? (obkrožite eno od ocen od 1 do 5) 
1----------2--------3----------4---------5 

nezadostno   popolnoma suvereno 
 

4. Prosim, navedite čim več strategij, metod, aktivnosti, prilagoditev, ukrepov, ki se jih spomnite, za dosego zaželenega 
izida. Napišite te predloge v levi stolpec spodnje tabele.  

 

5. Pri predlogih, ki ste jih navedli v spodnji tabeli, prosim, v stolpcu desno označite s križcem (x) tri predloge, ki se vam 
zdijo najboljši, najbolj uporabni in bi jih najverjetneje najprej uporabili v razredu. 

 (4) Predlogi: ukrepi, strategije, metode, aktivnosti, prilagoditve…(usmerjeni na otroka, učitelja, 
okolje) 

(5)  
Najbolj 

uporabni 
predlogi 
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Primer iz prakse št. 3  - MIHA   
 

Miha je star enajst let. Že od prvega razreda ga učitelji opisujejo kot dečka, ki ima težave s pozornostjo, je pozabljiv, 
nereden in neurejen, pogosto izgublja ali pozablja svoje stvari ter se ne drži dogovorov. Težave so letos še izrazitejše, ker 
se od učencev pričakuje več samostojnosti in imajo učenci več dolgoročnih projektnih nalog (npr. izdelati referat, plakat). 
Nad dečkovimi težavami se pritožujejo učitelji in starši. Deček pogosto ne ve, kaj je za domačo nalogo (ali si sploh ne 
zapiše, ali pa zapiše le pomanjkljiv podatek ali na napačno mesto). Nalog tako pogosto nima narejenih ali pa so narejene le 
delno in pomanjkljivo. Včasih, ko nalogo naredi (predvsem, ko mora kaj narediti na list), jo pospravi v napačen zvezek in 
potem je v šoli ne najde. Posebno vznemirja starše, ko dan ali minuto pred odhodom v šolo »ugotovi«, da bi moral nekaj 
narediti, prinesti, se naučiti ali pa jim tik pred zdajci oz. prepozno pokaže obvestilo za kakšen dogodek (npr. roditeljski 
sestanek). Tudi njegovi zapiski so zelo neurejeni. Mnogi zapisi so v napačnih zvezkih, nedokončani, polni napak. Dokler je 
bilo snovi manj, so starši z Miho doma prepisovali snov in ob tem seveda »zgubljali živce« oni in Miha. Zdaj si sposojajo 
zapiske od sošolcev in jih fotokopirajo.  Problem je tudi prinašanje pripomočkov in materialov v šolo ali stvari iz šole. Miha 
jih pogosto pozabi ali zgubi. Miha ob tem le skomigne z rameni in komentira: »Če pa nisem vedel.«, »Meni ni nihče 
povedal.«, »Res ne vem, kje ...«, »A, danes bi moral?!« …  
 

1. Kaj je po vašem mnenju ključni problem (problemi), izzivi, ovire v tej situaciji? 

 

 

2. Kakšna bi bila želena rešitev te situacije? Ni potrebno opisovati, kako bi to dosegli, ampak opredelite samo zaželeni izid. 

 
 
 
 
 
 

 

3. Kako usposobljeni se čutite, da bi realizirali zaželeni izid? (obkrožite eno od ocen od 1 do 5) 
 1----------2--------3----------4---------5 

nezadostno   popolnoma suvereno 
 

4. Prosim, navedite čim več strategij, metod, aktivnosti, prilagoditev, ukrepov, ki se jih spomnite, za dosego zaželenega 
izida. Napišite te predloge v levi stolpec spodnje tabele.  

 

5. Pri predlogih, ki ste jih navedli v spodnji tabeli, prosim, v stolpcu desno označite s križcem (x) tri predloge, ki se vam 
zdijo najboljši, najbolj uporabni in bi jih najverjetneje najprej uporabili v razredu. 

 (4) Predlogi: ukrepi, strategije, metode, aktivnosti, prilagoditve…(usmerjeni na otroka, učitelja, 
okolje) 

(5)  
Trije najbolj 

uporabni 
predlogi 
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D - UČENCI Z ADHD in NJIHOVI STARŠI, POUČEVANJE UČENCEV Z  ADHD IN VZDRŽEVANJE 
DISCIPLINE V RAZREDU 

 

NAVODILO: V nadaljevanju so navedene različne trditve o učencih z ADHD, starših učencev z ADHD, 

poučevanju učencev z ADHD in obvladovanju razredne dinamike. Prosim, da pri vsaki trditvi izrazite, v 

kolikšni meri se strinjate z navedeno trditvijo. Strinjanje lahko izrazite z ocenami od 1 do 5, pri čemer 1 

pomeni »nikakor se ne strinjam«, 3 »delno se strinjam« in 5 »popolnoma se strinjam«. Označite prvo oceno, 

ki se vam porodi v mislih ob posamezni trditvi. Prosim, da pri vsaki trditvi izberete le eno oceno in da ocenite 

vse trditve. 

  
 OCENE 

 1 2 3 4 5 

Trditve 

N
ik

ak
o

r 
se

 n
e 

st
ri

n
ja

m
 

 D
el

n
o

 s
e 

st
ri

n
ja

m
 

 P
o

p
o

ln
o

m
a 

se
 

st
ri

n
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m
 

1. Učenci z ADHD želijo s svojim vedenjem samo vzbuditi pozornost. 1 2 3 4 5 

2. Če bi bili starši »boljši«, bi tudi učenec z ADHD imel manj težav. 1 2 3 4 5 

3. Učence z ADHD poučujem brez zadržkov. 1 2 3 4 5 

4. Učence z ADHD bi morali umakniti iz razreda, kadar so preveč moteči. 1 2 3 4 5 

5. Učenci z ADHD so pogosto vzrok za večino težav v razredu. 1 2 3 4 5 

6. Starši učencev z ADHD pogosto nerealno ocenjujejo otrokove zmožnosti in potrebe. 1 2 3 4 5 

7. Poučevanje učenca z ADHD mi predstavlja izziv. 1 2 3 4 5 

8. Učence z ADHD bi morali za prekrške kaznovati enako kot ostale učence. 1 2 3 4 5 

9. Učenci z ADHD izrabljajo težave s pozornostjo in nemirnostjo kot izgovor za nedelo in neprimerno 
vedenje. 

1 2 3 4 5 

 

10. Starši učencev z ADHD od šole pogosto preveč pričakujejo (nerealne prilagoditve in toleriranje). 1 2 3 4 5 

11. Poučevanje učencev z ADHD me zelo obremenjuje in izčrpava. 1 2 3 4 5 

12. Učenci z ADHD ne bi smeli biti v številčnih razredih. 1 2 3 4 5 

13. Učenci z ADHD s svojim motečim vedenjem pogosto onemogočajo uspešno realizacijo pouka. 1 2 3 4 5 

14. Starši učencev z ADHD pogosto ne nudijo dovolj podpore in pomoči otroku pri šolskem delu. 1 2 3 4 5 

15. Za učenca z ADHD sem pripravljen dodatno prilagajati načrtovanje in izvajanje pouka ter mu nuditi 
dodatno pomoč. 

1 2 3 4 5 

16. Do prilagoditev poučevanja in preverjanja znanja so upravičeni le tisti učenci z ADHD, ki so 
usmerjeni. 

1 2 3 4 5 

17. Za diagnozo ADHD se pogosto »skrivajo« manj bistri, razvajeni ali zgolj leni učenci. 1 2 3 4 5 

18. Stiki s starši učencev z ADHD me zelo obremenjujejo. 1 2 3 4 5 

19. Za učence z ADHD izvedem tudi vsebinske prilagoditve. 1 2 3 4 5 

 

20. Ukrepi, ki so predlagani v IP (individualiziranih programih) učencev z ADHD so minimalno 
učinkoviti. 

1 2 3 4 5 

21. Otroci z ADHD bi lahko bili bolj uspešni, če bi se le bolj potrudili. 1 2 3 4 5 

22. Menim, da prilagajanje poučevanja in nalog učencem z ADHD ni pravično do ostalih otrok. 1 2 3 4 5 

23. Prilagoditve V-I procesa, ki so priporočljive za učence z ADHD, koristijo vsem učencem. 1 2 3 4 5 

24. Kadar se posvečam učencu z ADHD, imam občutek, da zanemarjam ostale učence v razredu. 1 2 3 4 5 

25. Delam kar vem in zmorem, ampak vem, da učenci z ADHD potrebujejo več, kot jim lahko nudim. 1 2 3 4 5 

26. Učenci z izrazitejšo obliko ADHD bi morali biti združeni v specialnih razredih. 1 2 3 4 5 

27. Menim, da sem prisiljen neupravičeno dodeljevati višje ocene in tolerirati neprimerno vedenje 
učencev z ADHD. 

1 2 3 4 5 
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28. Kadar ne morem česa uspešno naučiti učenca z ADHD ali preusmeriti njegovega motečega 
vedenja, se pogosto počutim nemočno in/ali imam občutke krivde. 

1 2 3 4 5 

29. Reakcije učencev z ADHD me pogosto zelo razburijo in razjezijo. 1 2 3 4 5 

30. Zelo me obremenjuje povečevanje števila »zahtevnih« učencev v razredih, vključno z učenci z 
ADHD. 

1 2 3 4 5 

 

31. Za ohranjanje avtoritete mora učitelj vzpostaviti do učencev strogo profesionalni odnos. 1 2 3 4 5 

32. Za učence je pomembneje, da se naučijo upoštevati pravila, kot sprejemati lastne odločitve. 1 2 3 4 5 

33. Učenci običajno niso zmožni samostojno konstruktivno reševati medsebojne probleme. 1 2 3 4 5 

34. Učiteljevo delo ni vzgajanje učencev, ampak njihova akademska priprava. 1 2 3 4 5 

35. Učencem je potrebno zaupati, da sodelujejo in delajo tudi brez nadzora. 1 2 3 4 5 

36. Aktivne, skupinske oblike dela vplivajo na poslabšanje discipline v razredu. 1 2 3 4 5 

37. Cinične/sarkastične pripombe so učinkovit način za obvladovanje vedenja kljubovalnih učencev. 1 2 3 4 5 

38. Učencem ne bi smelo biti dovoljeno nasprotovati učiteljevim izjavam v razredu. 1 2 3 4 5 

39. Če učenec v šoli uporablja žaljive izraze in kletvice, bi to morali obravnavati kot moralno žalitev 1 2 3 4 5 

40. Nespoštljivo obnašanje do učitelja bi morali strogo kaznovati. 1 2 3 4 5 

41. Učenec, ki uniči šolski material ali lastnino, bi moral biti strogo kaznovan. 1 2 3 4 5 

42. Nekateri učenci so zgolj mladi nasilneži in bi jih morali temu primerno obravnavati. 1 2 3 4 5 

43. Učenci ne ločujejo med demokracijo in anarhijo v razredu. 1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

Pa, kaj je meni tega 

treba bilo!?! 

Ne grem se več!!! 

Kar sama naj 

izpolnjuje, če 'ma 

čas!!! 

Khmmm, ja, saj vem… Se 

posipam s pepelom… Ampak kot 

sem rekla – kompleksnost 

področja…  

Prosim, prosim, vztrajajte! 
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E - PRILAGAJANJE IZBRANIH ELEMENTOV IN STRATEGIJ POUČEVANJA ZA UČENCE Z 
ADHD 

 

I. POMEMBNE IN POTREBNE PRILAGODITVE V-I PROCESA 

NAVODILO: V nadaljevanju je navedenih 12 elementov vzgojno-izobraževalnega procesa, ki lahko 

pomembno vplivajo na uspešnost učenca z ADHD. Pri vsakem elementu ali strategiji Vas prosimo, da 

opredelite,katere prilagoditve tega specifičnega elementa, so po vašem mnenju najbolj potrebne in 

primerne za poučevanje učencev z ADHD oz. katere prilagoditve učencu z ADHD čim bolj olajšajo 

delovanje v razredu. Prosim, navedite čim bolj konkretne primere. 

 

Prilagoditve za učenca z ADHD 
 

1. FIZIČNA UREDITEV RAZREDA:  npr. Kje naj učenec sedi? Kako naj bo opremljen razred? Kako razporejene mize? … 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. ORGANIZACIJA DELA V RAZREDU oz. POUKA: npr. Kako zagotavljati organizacijo (pravila, urnik, rutine)? … 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. INTERAKCIJA Z OTROKOM; KOMUNIKACIJA IN ODNOS: npr. Kako in kakšna sporočila, povratne informacije posredovati 

učencu (opombe, spodbude…)? Kdaj? … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4. SPODBUJANJE OZ. PREVERJANJE POZORNOSTI in SODELOVANJA PRI POUKU: npr. Kako pridobiti, spodbujati, 

preusmeriti pozornost? Kako učenca aktivirati, ga vključiti v dogajanje? … 
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5. PODAJANJE NAVODIL: npr. Kako podajati navodila? Kako jih oblikovati? Kako zagotoviti osredotočenost na navodila, sledenje in upoštevanje 

navodil? … 

 

 

 

 

 

 
 
 

5. PRILAGAJANJE POUČEVANJA, MATERIALOV in PRIPOMOČKOV:   npr. Kako podajati navodila? Kako jih oblikovati in na 

kakšen način posredovati? Kako zagotoviti osredotočenost na navodila, sledenje in upoštevanje navodil?...Kakšne vrste in oblike učenja in poučevanja 
(metode in oblike dela)? Kakšne in katere medije, materiale, pripomočke uporabiti? … Kako grafično, vsebinsko oblikovati pisna gradiva?...  

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. PREDSTAVITEV IN RAZPOREDITEV NALOG; POTEK AKTIVNOSTI: npr. Kako predstaviti, razporediti različne tipe nalog, 

različno zahtevne naloge? … 

 

 

 

 

 

 

 
 

8. PRILAGAJANJE PREVERJANJA IN OCENJEVANJA ZNANJA: npr. Kako pri izkazovanju naučenega izločiti vpliv težav s 

pozornostjo in impulzivnostjo? Kaj je koristno prilagoditi? Kako učenca spodbujamo?...  
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9. URJENJE VEŠČIN UČENJA, ORGANIZIRANJA, NAČRTOVANJA: npr. Na kakšen način urimo naštete veščine? Kaj 

specifično? Kako med poukom? … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

10. URAVNAVANJE IN USMERJANJE VEDENJA: npr. Kako reagirati ob neprimernem vedenju, izbruhih? Kako učiti pravilnega 

reagiranja? Kaj učiti – katere veščine?... 

 

: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

11. NUDENJE POMOČI V RAZREDU: npr. Kako v razredu zagotoviti pomoč učencu z ADHD? Kakšne vrste pomoči? Kdo naj jo nudi?... 

: 

 

 

 

 

 

 
 

12. SODELOVANJE S STARŠI: npr. Kako zagotoviti reden pretok informacij? Kako spodbujati usklajeno delovanje? … 
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II. ČASOVNI IN MATERIALNI POGOJI ZA PRILAGAJANJE V-I PROCESA 

NAVODILO: Prosim, da ob vsakem elementu oz. strategiji ocenite časovne in materialne pogoje za 

izvajanje prilagoditev, ki ste jih opredelili na prejšnjih straneh. Ocena 1 pomeni, da so pogoji »povsem 

neustrezni«, ocena 5 pa »povsem ustrezni«. Prosim, da pri vsakem elementu izberete le eno oceno in da 

ocenite vse elemente. 

 

 OCENE 

Element V-I procesa oz. strategija 
1 

Povsem 
neustrezni 

2 
 

3 
Delno 

ustrezni 

4 
 

5 
Povsem 
ustrezni 

1. Fizična ureditev razreda 1 2 3 4 5 

2. Organizacija dela v razredu in pouka 1 2 3 4 5 

3. Interakcija z otrokom: komunikacija in odnos 1 2 3 4 5 

4. Spodbujanje oz. preverjanje pozornosti in sodelovanja pri pouku 1 2 3 4 5 

5. Podajanje navodil 1 2 3 4 5 

6. Prilagajanje poučevanja, materiala in pripomočkov 1 2 3 4 5 

7. Predstavitev in razporeditev nalog; potek aktivnosti 1 2 3 4 5 

8. Prilagajanje preverjanja in ocenjevanja znanja 1 2 3 4 5 

9. Urjenje veščin učenja, organiziranja, načrtovanja 1 2 3 4 5 

10. Uravnavanje in usmerjanje vedenja 1 2 3 4 5 

11. Nudenje pomoči v razredu 1 2 3 4 5 

12. Sodelovanje s starši 1 2 3 4 5 
 

 

 

 

 

 

 Kaj res še 

ni konec… 

Le pogumno, zdaj sta pred 

Vami samo še dve krajši 

ocenjevalni lestvici! 



Mag. Suzana Pulec Lah                                                                                                Dejavniki učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev z ADHD 

 

 

F – “UMETNOST” POUČEVANJA  
 

NAVODILO: Spodaj so nanizane trditve o soočanju z najpogostejšimi izzivi vzgojno-izobraževalnega procesa. 

S pomočjo te ocenjevalne lestvice želim dobiti vpogled v to, kateri elementi in dejavniki vzgojno-

izobraževalnega procesa predstavljajo učiteljem izziv oz. oviro za bolj kakovostno poučevanje. Prosim, pri 

vsaki trditvi ocenite, z oceno od 1 do 6, v kolikšni meri velja zapisana trditev za vas, pri čemer ocena 1 pomeni 

»nikakor ne velja« in ocena 6 »povsem velja«. Prosim, da ocenite vsako trditev in pri vsaki trditvi izberete le 

eno oceno. 

 

 OCENE 

 1 2 3 4 5 

Trditev 

N
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1. Znam vzpostaviti stik tudi z najbolj “težavnimi” učenci. 1 2 3 4 5 

2. Znam pomagati učencem, da kritično razmišljajo. 1 2 3 4 5 

3. Zmorem nadzorovati in usmerjati moteče vedenje v razredu. 1 2 3 4 5 

4. Znam motivirati tudi učence, ki kažejo malo interesa za šolsko delo. 1 2 3 4 5 

5. Znam izraziti jasna pričakovanja glede vedenja učencev. 1 2 3 4 5 

6. Znam spodbujati učence, da verjamejo, da lahko šolsko delo dobro opravijo. 1 2 3 4 5 

7. Znam odgovoriti tudi na zahtevna vprašanja učencev. 1 2 3 4 5 

8. Znam vzpostavit rutine, ki omogočajo gladek potek aktivnosti. 1 2 3 4 5 

9. Znam spodbujati učence, da sprejmejo učenje kot vrednoto / cenijo učenje. 1 2 3 4 5 

10. Znam preveriti učenčevo razumevanje tistega, kar sem poučeval/a. 1 2 3 4 5 

11. Učencem znam postavljati ustrezna vprašanja. 1 2 3 4 5 

12. Uspešno znam in zmorem spodbujati ustvarjalnost pri učencih. 1 2 3 4 5 

13. Učence uspešno spodbujam, da upoštevajo razredna pravila. 1 2 3 4 5 

14. Učencu, ki je manj uspešen, lahko pomagam izboljšati razumevanje. 1 2 3 4 5 

15. Znam pomiriti učenca, ki je moteč (razdiralen, glasen). 1 2 3 4 5 

16. V vsaki skupini učencev znam vzpostaviti učinkovit sistem obvladovanja razredne dinamike. 1 2 3 4 5 

17. Poučevanje znam prilagoditi individualnim potrebam vsakega učenca. 1 2 3 4 5 

18. Učinkovito znam uporabiti različne srategije preverjanja in ocenjevanja naučenega. 1 2 3 4 5 

19. Učnkovito znam preprečiti, da nekaj motečih učencev v razredu ne prevzame vodenje celotne ure. 1 2 3 4 5 

20. Ko učenci ne razumejo snovi, jim znam snov dodatno in drugače razložiti ter podati primer. 1 2 3 4 5 

21. Na vedenje kljubovalnih učencev znam učinkovito odreagirati. 1 2 3 4 5 

22. Znam spodbujati in pomagati družinam, da učinkovito podpirajo svoje otroke pri šolskem delu. 1 2 3 4 5 

23. Pri poučevanju učinkovito uporabljam sodobne, alternativne načine poučevanja. 1 2 3 4 5 

24. Nadarjenim učencem znam pripraviti ustrezne zadolžitve. 1 2 3 4 5 

25. Pouk znam organizirati tako, da je večina otrok aktivna. 1 2 3 4 5 

26. Zlahka ločujem vedenje, ki je posledica ADHD in vedenje, ki je uporniško ali posledica razvajenosti. 1 2 3 4 5 

27. Znam prepoznati tudi tiste učence z ADHD, pri katerih ni prisotna nemirnost ali impulzivnost. 1 2 3 4 5 

28. Znam pritegniti pozornost učenca, ki ima težave z osredotočanjem na pouk. 1 2 3 4 5 

29. Staršem, ki imajo vprašanja o ADHD fenomenu, kompetentno posredujem ustrezne informacije. 1 2 3 4 5 

30. Ustrezno obvladam in usmerjam vedenje otrok z vedenji značilnimi za ADHD. 1 2 3 4 5 

31. Učne vsebine znam posredovati na način, ki učencu z ADHD omogoča najbolj optimalno učenje. 1 2 3 4 5 
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G - PODPORA in OVIRE V OKOLJU ZA UČINKOVITO POUČEVANJE UČENCEV Z ADHD 
 

Vključevanje in poučevanje učencev z ADHD zagotovo predstavlja še tako izkušenemu učitelju velik izziv, 

nekaterim tudi stres ali oviro za učinkovito izvajanje VI procesa. 
 

I. PODPORA OKOLJA 

NAVODILO: Spodaj so nanizane trditve o različnih vrstah podpore pri vključevanju učencev z ADHD v 

vzgojni-izobraževalni proces. Prosim, ocenite z oceno od 1 do 5, v kolikšni meri zapisana trditev velja za 

Vas, pri čemer ocena 1 pomeni »sploh ne velja«, ocena 3 »delno velja« in ocena 5 »popolnoma velja«. 

Prosim, da ocenite vsako trditev in pri vsaki trditvi izberete le eno oceno. 

 

 OCENE 

 
1 2 3 4 5 

 
Trditev 
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1. Vedno, ko potrebujem pomoč in podporo, vem, na koga se lahko obrnem oz. kje jo lahko dobim. 1 2 3 4 5 

2. Na šoli je jasno izoblikovana strategija dela z otroki z učnimi, vedenjskimi in/ali čustvenimi težavami 
(KDO?, KAJ?, KAKO?) 

1 2 3 4 5 

3. Vodstvo prepozna in ceni napore učitelja pri vključevanju otrok z učnimi, vedenjskimi  in/ali 
čustvenimi težavami. 

1 2 3 4 5 

4. Na koncu moram vedno vse probleme reševati sam/a. 1 2 3 4 5 

5. Starši pogosto z nepriznavanjem težav ali nezadostnim sodelovanjem s šolo otežujejo otrokovo 
uspešnost v šoli. 

1 2 3 4 5 

6. Na šoli je dovolj virov informacij o ADHD fenomenu (literatura, priročniki). 1 2 3 4 5 

7. Na šoli je dovolj pripomočkov in materialov za učinkovito prilagajanje VI procesa otrokom z ADHD. 1 2 3 4 5 

8. Če potrebujem pomoč pri prilagajanju izvajanja VI procesa in posebnih strategijah za delo z otroki z 
ADHD, se vedno lahko posvetujem s specialnim pedagogom ali drugimi svetovalnimi delavci. 

1 2 3 4 5 

9. Prilagoditve, ki so mi jih svetovali za poučevanje učencev z ADHD, sem zlahka izvajal. 1 2 3 4 5 

10. Prilagoditve, ki so mi jih svetovali za poučevanje učencev z ADHD, so se izkazale kot koristne. 1 2 3 4 5 

11. Kadar je otrok v obravnavi tudi izven šole, je timsko sodelovanje šolskih in izvenšolskih strokovnjakov 
ustrezno. 

1 2 3 4 5 

12. Kadar otrok prejema zdravila za uravnavanje pozornosti in aktivnosti, zdravnik večinoma vzpostavi 
stik z učitelji za spremljanje učinkovitosti zdravil. 

1 2 3 4 5 

13. Šolska zakonodaja omogoča ustrezno prilagajanje VI procesa otrokom z učnimi, vedenjskimi  in/ali 
čustvenimi težavami. 

1 2 3 4 5 

14. Na šoli imamo dobro organizirane različne individualne in skupinske oblike pomoči za otroke z 
ADHD. 

1 2 3 4 5 

15. Če potrebujem pomoč v razredu, so specialni pedagog in drugi svetovalni delavci pripravljeni nuditi 
pomoč tudi v razredu. 

1 2 3 4 5 

16. Za učitelje bi bilo koristno, če bi redno sodelovali s specialnimi in socialnimi pedagogi, da bi izboljšali 
veščine uravnavanja vedenja in poučevanja za vse otroke.  

1 2 3 4 5 

17. Starši lahko pomagajo pri izbiri uporabnih prilagoditev in načinov dela z njihovim otrokom. 1 2 3 4 5 

18. Potrebujem več priporočil in pomoči, glede poučevanja učencev z ADHD, kot jih trenutno dobim. 1 2 3 4 5 

19. Če bi več vedel o družinskem življenju učenca z ADHD, bi mi to pomagalo pri delu z njim. 1 2 3 4 5 
 

20. Prosimo, izberite tri med navedenimi v desnem stolpcu, ki vam nudijo največ 
pomoči in podpore pri vključevanju in poučevanju učencev z ADHD. Tistega, 
ki vam nudi največ pomoči označite z 1., naslednjega z 2. in tretjega s 3.  

 

I__I a. Učitelji kolegi 
I__I b. Specialni in/ali socialni pedagog 
I__I c. Drugi svetovalni delavci 
I__I d. Vodstvo šole 
I__I e. Starši 
I__I f. Zunanje ustanove (Svetovalni center, 

Mentalno-higienski oddelki…) 
I__I g. Drugi: ______________________________ 
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II. OVIRE V OKOLJU 
 

NAVODILO: Spodaj so naštete nekatere najpogostejše ovire za uspešnejše vključevanje otrok z ADHD v 

reden vzgojno-izobraževalni proces. Prosim, izberite tri ovire, ki jih vi prepoznavate pri svojem delu kot 

največje ovire. Največjo oviro označite z 1., drugo največjo z 2. in tretjo največjo oviro s 3. Če oviro 

predstavlja kakšen drug dejavnik, ki ni omenjen, ga prosim vpišite pod možnost »Drugo«. 

 
Največja 
ovira 

Možne ovire 

 a. Preveliko število učencev v razredu. 

 b. Nezadostno sodelovanje staršev otroka z ADHD s šolo. 

 c. Moja nezadostna usposobljenost za delo z učenci z ADHD. 

 d. Preveč kompleksne težave učenca z ADHD.  

 e. Premalo strokovne pomoči otroku. 

 f. Nezadostno timsko načrtovanje in izvajanje obravnave na šoli. 

 g. Obravnave in pomoč otroku v neavtentičnem okolju (izven razreda, izven šole). 

 h. Neustrezen pretok informacij med zunajšolskimi strokovnjaki, ki obravnavajo otroka in šolo. 

 i. Drugo:____________________________________________________________________ 

 j. Drugo:____________________________________________________________________ 

 
 

III. Kaj je po vašem mnenju tisto, kar bi Vam olajšalo poučevanje otrok z ADHD? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
IV. Ali bi želeli še kaj izraziti o podpori in ovirah v okolju? 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



Mag. Suzana Pulec Lah                                                                                                Dejavniki učiteljeve usposobljenosti za poučevanje učencev z ADHD 

 

 

 

Spoštovana učiteljica, spoštovani učitelj! 
 

Čestitam! Uspelo se Vam je prebiti do konca. Res iskreno hvala, da ste vztrajali. 
 

 
 

 

 

☺ Če bi želeli še karkoli dodati o obravnavani temi ali o samem sklopu vprašalnikov, prosim 

izvolite: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

☺ Še vedno velja tudi moje povabilo za nadaljnje sodelovanje v projektu. Če bi bili pripravljeni 

posredovati še dodatna pojasnila o svojih izkušnjah s  poučevanjem učencev z ADHD, svojo 

dobro prakso poučevanja ali vprašanja, dileme in predloge povezane z obravnavano tematiko, Vas 

prosim, da posredujete kakšen podatek za nadaljnje kontaktiranje z Vami (ime, šola, e-naslov, 

telefon). Veselim se morebitnega nadaljnjega sodelovanja! 
 

Ime in priimek:___________________________________________ 

Šola: ___________________________________________________ 

e-naslov: ________________________________________________ 

Telefon: ____________________________________________ 

 

 

Lep pozdrav! 

 
Suzana Pulec Lah 

 

 

 

P.S.: Zdaj, ko je snopič izpolnjen, pa ga nikar ne pozabite čim prej oddati! Hvala!  ☺ 



PRILOGA 2: Prikaz elementov faktorske analize Sklopa D – Lestvice Prepričanja o učencih 

z ADHD in poučevanju učencev z ADHD  

 

Komunalitete 

Trditve Komunaliteta 

D36  Aktivne, skupinske oblike dela vplivajo na poslabšanje discipline v razredu. 0,363 

D32  Za učence je pomembneje, da se naučijo upoštevati pravila, kot sprejemati lastne odločitve. 0,301 

D26  Učenci z izrazitejšo obliko ADHD bi morali biti združeni v specialnih razredih. 0,371 

D34  Učiteljevo delo ni vzgajanje učencev, ampak njihova akademska priprava. 0,307 

D17  Za diagnozo ADHD se pogosto »skrivajo« manj bistri, razvajeni ali zgolj leni učenci. 0,313 

D38  Učencem ne bi smelo biti dovoljeno nasprotovati učiteljevim izjavam v razredu. 0,377 

D40  Nespoštljivo obnašanje do učitelja bi morali strogo kaznovati. 0,778 

D41  Učenec, ki uniči šolski material ali lastnino, bi moral biti strogo kaznovan. 0,622 

D39  Če učenec v šoli uporablja žaljive izraze in kletvice, bi to morali obravnavati kot moralno … 0,449 

D42  Nekateri učenci so zgolj mladi nasilneži in bi jih morali temu primerno obravnavati. 0,446 

D5  Učenci z ADHD so pogosto vzrok za večino težav v razredu. 0,539 

D13  Učenci z ADHD s svojim motečim vedenjem pogosto onemogočajo uspešno realizacijo pouka. 0,41 

D6  Starši učencev z ADHD pogosto nerealno ocenjujejo otrokove zmožnosti in potrebe. 0,592 

D10  Starši učencev z ADHD od šole pogosto preveč pričakujejo (nerealne prilagoditve … 0,423 

D21  Otroci z ADHD bi lahko bili bolj uspešni, če bi se le bolj potrudili. 0,486 

D9  Učenci z ADHD izrabljajo težave s pozornostjo in nemirnostjo kot izgovor za nedelo … 0,423 

D22  Menim, da prilagajanje poučevanja in nalog učencem z ADHD ni pravično do ostalih otrok. 0,451 

D1  Učenci z ADHD želijo s svojim vedenjem samo vzbuditi pozornost. 0,355 

 

Delež pojasnjene celotne skupne variance 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcija vsote naloženih kvadratov 
Rotacija vsote 

naloženih 
kvadratov 

Lastna 
vrednost λ 

% 
pojasnjene 

variance 

% 
kumulativne 

variance 

Lastna 
vrednost 

λ 

% 
pojasnjene 

variance 

% 
kumulativne 

variance 

Lastna vrednost 
λ 

1 4,279 23,772 23,772 3,727 20,707 20,707 2,091 

2 2,035 11,306 35,078 1,584 8,801 29,509 2,475 

3 1,585 8,805 43,882 1,044 5,801 35,31 1,688 

4 1,485 8,248 52,13 0,969 5,385 40,695 1,437 

5 1,244 6,912 59,043 0,626 3,478 44,173 2,419 

6 0,966 5,366 64,409         

7 0,922 5,122 69,531         

8 0,793 4,405 73,937         

9 0,676 3,755 77,692         

10 0,659 3,661 81,353         

11 0,605 3,363 84,716         

12 0,532 2,954 87,67         

13 0,481 2,673 90,343         

14 0,425 2,362 92,705         

15 0,407 2,259 94,964         



16 0,368 2,047 97,01         

17 0,328 1,82 98,831         

18 0,21 1,169 100         

Izločevalna metoda: faktorizacija glavnih osi.  

a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 

 
Matrika faktorskih uteži (pattern) 

  
 

Faktor 
  
  
  
  

   Trditve 1 2 3 4 5 
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D36  Aktivne, skupinske oblike dela vplivajo na poslabšanje 
discipline v razredu. 

0,551 0 0,034 0,081 0,095 

D32  Za učence je pomembneje, da se naučijo upoštevati 
pravila, kot sprejemati lastne odločitve. 

0,436 -0,137 -0,044 0,066 0,03 

D34  Učiteljevo delo ni vzgajanje učencev, ampak njihova 
akademska priprava. 

0,389 0,014 0,113 0,162 0,245 

D17  Za diagnozo ADHD se pogosto »skrivajo« manj bistri, 
razvajeni ali zgolj leni učenci. 

0,351 -0,029 -0,294 -0,148 0,054 

D38  Učencem ne bi smelo biti dovoljeno nasprotovati 
učiteljevim izjavam v razredu. 

0,309 -0,134 -0,229 0,076 0,226 
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 D40  Nespoštljivo obnašanje do učitelja bi morali strogo 
kaznovati. 

0,043 -0,878 -0,119 -0,128 -0,059 

D41  Učenec, ki uniči šolski material ali lastnino, bi moral 
biti strogo kaznovan. 

-0,064 -0,792 -0,135 -0,043 -0,056 

D39  Če učenec v šoli uporablja žaljive izraze in kletvice, bi 
to morali obravnavati kot moralno žalitev. 

0,02 -0,62 0,192 0,06 0,082 

D42  Nekateri učenci so zgolj mladi nasilneži in bi jih morali 
temu primerno obravnavati. 

0,27 -0,424 0,162 0,199 0,148 
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 D5  Učenci z ADHD so pogosto vzrok za večino težav v 

razredu. -0,045 0,051 -0,716 0,041 0,144 

D13  Učenci z ADHD s svojim motečim vedenjem pogosto 
onemogočajo uspešno realizacijo pouka. -0,063 -0,122 -0,574 0,178 0,071 

D26 Učenci z izrazitejšo obliko ADHD bi morali biti združeni 
v specialnih razred 0,379 0,006 -0,416 0,01 -0,155 
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D
 D6  Starši učencev z ADHD pogosto nerealno ocenjujejo 

otrokove zmožnosti in potrebe. 0,115 0,084 -0,018 0,757 -0,087 

D10  Starši učencev z ADHD od šole pogosto preveč 
pričakujejo (nerealne prilagoditve in toleriranje). -0,042 -0,025 -0,119 0,637 0,004 
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D21  Otroci z ADHD bi lahko bili bolj uspešni, če bi se le bolj 
potrudili. 

0,177 -0,059 -0,031 -0,175 0,613 

D9  Učenci z ADHD izrabljajo težave s pozornostjo in 
nemirnostjo kot izgovor za nedelo in neprimerno vedenje. 

0,166 0,074 -0,035 0,047 0,581 

D22  Menim, da prilagajanje poučevanja in nalog učencem z 
ADHD ni pravično do ostalih otrok. 

0,145 0,035 -0,165 0,001 0,573 

D1  Učenci z ADHD želijo s svojim vedenjem samo vzbuditi 
pozornost. 

-0,26 -0,125 -0,001 0,046 0,562 

 

Izločevalna metoda: faktorizacija glavnih osi.   
Metoda rotacije: Oblimin s Kaiserjevo normalizacijo. 

 



PRILOGA 3: Prikaz elementov faktorske analize Sklopa F – Lestvice Učiteljeva zaznava 

samoučinkovitosti 

 

Komunalitete 

Trditve Komunaliteta 

F30 Ustrezno obvladam in usmerjam vedenje otrok z vedenji značilnimi za ADHD. 0,674 

F27 Znam prepoznati tudi tiste učence z ADHD, pri katerih ni prisotna nemirnost. 0,639 

F26 Zlahka ločujem vedenje, ki je posledica ADHD in vedenje, ki je uporniško ali posledica 
razvajenosti. 0,520 

F29 Staršem, ki imajo vprašanja o ADHD fenomenu, kompetentno posredujem ustrezne informacije. 0,512 

F31 Učne vsebine znam posredovati na način, ki učencu z ADHD omogoča najbolj optimalno učenje. 0,662 

F28 Znam pritegniti pozornost učenca, ki ima težave z osredotočanjem na pouk. 0,531 

F11 Učencem znam postavljati ustrezna vprašanja. 0,549 

F10 Znam preveriti učenčevo razumevanje tistega, kar sem poučeval/a. 0,450 

F20 Ko učenci ne razumejo snovi, jim znam snov dodatno in drugače razložiti ter podati primer. 0,376 

F24 Nadarjenim učencem znam pripraviti ustrezne zadolžitve. 0,317 

F8 Znam vzpostavit rutine, ki omogočajo gladek potek aktivnosti. 0,498 

F5 Znam izraziti jasna pričakovanja glede vedenja učencev. 0,583 

F6 Znam spodbujati učence, da verjamejo, da lahko šolsko delo dobro opravijo. 0,589 

F9 Znam spodbujati učence, da sprejmejo učenje kot vrednoto / cenijo učenje. 0,427 

F13 Učence uspešno spodbujam, da upoštevajo razredna pravila. 0,322 

F15 Znam pomiriti učenca, ki je moteč (razdiralen, glasen). 0,674 

F19  Učinkovito znam preprečiti, da nekaj motečih učencev v razredu ne prevzame »vodenje« 
celotne ure. 0,608 

F21 Na vedenje kljubovalnih učencev znam učinkovito odreagirati. 0,544 

F16 V vsaki skupini učencev znam vzpostaviti učinkovit sistem obvladovanja razredne dinamike. 0,444 

 
Delež pojasnjene celotne skupne variance 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcija vsote naloženih kvadratov 
Rotacija vsote 

naloženih 
kvadratov 

Lastna 
vrednost λ 

% 
pojasnjene 

variance 

% 
kumulativn
e variance 

Lastna 
vrednost λ 

% 
pojasnjene 

variance 

% 
kumulativn
e variance 

Lastna 
vrednost λ 

1 6,942 36,537 36,537 6,483 34,122 34,122 4,936 

2 2,36 12,423 48,96 1,9 9,999 44,121 3,116 

3 1,286 6,766 55,726 0,816 4,292 48,414 3,843 

4 1,104 5,809 61,535 0,645 3,395 51,809 3,876 

5 0,957 5,039 66,574         

6 0,815 4,29 70,864         

7 0,771 4,057 74,921         

8 0,652 3,433 78,354         

9 0,581 3,056 81,41         

10 0,553 2,912 84,322         

11 0,478 2,514 86,836         

12 0,452 2,38 89,216         

13 0,373 1,961 91,177         



14 0,362 1,904 93,081         

15 0,331 1,743 94,824         

16 0,306 1,612 96,435         

17 0,301 1,582 98,017         

18 0,216 1,138 99,155         

19 0,161 0,845 100         

Izločevalna metoda: faktorizacija glavnih osi.  

a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 

 
Matrika faktorskih uteži 

    faktor  
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F30 Ustrezno obvladam in usmerjam vedenje otrok z vedenji 
značilnimi za ADHD. 0,79 0,064 0,186 0,117 

F27 Znam prepoznati tudi tiste učence z ADHD, pri katerih ni 
prisotna nemirnost. 0,763 -0,047 -0,114 0,006 

F26 Zlahka ločujem vedenje, ki je posledica ADHD in vedenje, 
ki je uporniško ali posledica razvajenosti. 0,711 -0,036 0,131 0,084 

F29 Staršem, ki imajo vprašanja o ADHD fenomenu, 
kompetentno posredujem ustrezne informacije. 0,711 0,149 -0,054 -0,135 

F31 Učne vsebine znam posredovati na način, ki učencu z 
ADHD omogoča najbolj optimalno učenje. 0,699 0,033 -0,138 0,079 

F28 Znam pritegniti pozornost učenca, ki ima težave z 
osredotočanjem na pouk. 0,548 -0,203 -0,228 0,179 
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F11 Učencem znam postavljati ustrezna vprašanja. -0,032 0,686 -0,116 0,019 

F10 Znam preveriti učenčevo razumevanje tistega, kar sem 
poučeval/a. 0,045 0,626 -0,064 0 

F20 Ko učenci ne razumejo snovi, jim znam snov dodatno in 
drugače razložiti ter podati primer. 0,055 0,566 -0,023 0,06 

F24 Nadarjenim učencem znam pripraviti ustrezne 
zadolžitve. 0,126 0,27 -0,252 0,119 
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 F8 Znam vzpostavit rutine, ki omogočajo gladek potek 
aktivnosti. 0,007 -0,119 -0,669 0,162 

F5 Znam izraziti jasna pričakovanja glede vedenja učencev. -0,097 0,273 -0,629 0,014 

F6 Znam spodbujati učence, da verjamejo, da lahko šolsko 
delo dobro opravijo. 0,051 0,206 -0,606 0,061 

F9 Znam spodbujati učence, da sprejmejo učenje kot 
vrednoto / cenijo učenje. 0,242 0,145 -0,511 -0,135 

F13 Učence uspešno spodbujam, da upoštevajo razredna 
pravila. -0,043 0,184 -0,277 0,217 
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 F15 Znam pomiriti učenca, ki je moteč (razdiralen, glasen). 0,155 -0,213 -0,179 0,686 

F19  Učinkovito znam preprečiti, da nekaj motečih učencev v 
razredu ne prevzame »vodenje« celotne ure. 0,058 0,323 0,111 0,655 

F21 Na vedenje kljubovalnih učencev znam učinkovito 
odreagirati. 0,128 0,028 -0,162 0,572 

F16 V vsaki skupini učencev znam vzpostaviti učinkovit 
sistem obvladovanja razredne dinamike. 0,237 0,273 -0,034 0,354 

Izločevalna metoda: faktorizacija glavnih osi.   

Metoda rotacije: Oblimin s Kaiserjevo normalizacijo. 
 



PRILOGA 4: Prikaz elementov faktorske analize Sklopa G – Vprašalnik Podpora in ovire v 

okolju za učinkovito poučevanje učencev z ADHD 

 

Komunalitete 

Trditve Komunaliteta 

GENA8 Če potrebujem pomoč pri prilagajanju izvajanja VIZ procesa in posebnih strategijah za delo z 
učenci z ADHD, se vedno lahko posvetujem s specialnim pedagogom ali drugimi svetovalnimi delavci. 0,722 

GENA2 Na šoli je jasno izoblikovana strategija dela z otroki z učnimi, vedenjskimi težavami. 0,635 

GENA15 Če potrebujem pomoč v razredu, so specialni pedagog in drugi svetovalni delavci pripravljeni 
nuditi pomoč tudi v razredu. 0,563 

GENA3 Vodstvo prepozna in ceni napore učitelja pri vključevanju otrok z učnimi, vedenjskimi in/ali 
čustvenimi težavami. 0,503 

GENA14 Na šoli imamo dobro organizirane različne individualne in skupinske oblike pomoči za otroke 
z ADHD. 0,563 

GENA1 Vedno, ko potrebujem pomoč in podporo, vem, na koga se lahko obrnem oz. kje jo lahko 
dobim. 0,426 

GENA4 Na koncu moram vedno vse probleme reševati sam/a. 0,285 

GENA11 Kadar je otrok v obravnavi tudi izven šole, je timsko sodelovanje šolskih in izvenšolskih 
strokovnjakov ustrezno. 0,346 

GENA13 Šolska zakonodaja omogoča ustrezno prilagajanje VIZ procesa otrokom z učnimi, 
vedenjskimi in/ali čustvenimi težavami. 0,565 

GENA17 Starši lahko pomagajo pri izbiri uporabnih prilagoditev in načinov dela z njihovim otrokom. 0,338 

GENA12 Kadar otrok prejema zdravila za uravnavanje pozornosti in aktivnosti, zdravnik večinoma 
vzpostavi stik z učitelji za spremljanje učinkovitosti zdravil. 0,336 

GENA10 Prilagoditve, ki so mi jih svetovali za poučevanje učencev z ADHD, so se izkazale kot koristne. 0,708 

GENA9 Prilagoditve, ki so mi jih svetovali za poučevanje učencev z ADHD, sem zlahka izvajal/a. 0,621 

 
Delež pojasnjene celotne skupne variance 

Faktor 

Začetne lastne vrednosti Ekstrakcija vsote naloženih kvadratov 
Rotacija vsote 

naloženih 
kvadratov 

Lastna 
vrednost λ 

% 
pojasnjene 

variance 

% 
kumulativne 

variance 

Lastna 
vrednost 

λ 

% 
pojasnjene 

variance 

% 
kumulativne 

variance 

Lastna vrednost 
λ 

1 5,502 42,319 42,319 5,054 38,876 38,876 4,828 

2 1,414 10,877 53,196 0,907 6,976 45,853 2,37 

3 1,152 8,859 62,055 0,651 5,005 50,858 1,104 

4 0,84 6,458 68,514 
    5 0,776 5,97 74,484 
    6 0,667 5,133 79,617 
    7 0,568 4,369 83,986 
    8 0,49 3,773 87,759 
    9 0,413 3,176 90,935 
    10 0,37 2,846 93,78 
    11 0,3 2,305 96,086 
    12 0,276 2,121 98,207 
    13 0,233 1,793 100 
    

Izločevalna metoda: faktorizacija glavnih osi.  

a When factors are correlated, sums of squared loadings cannot be added to obtain a total variance. 

 



Matrika faktorskih uteži 
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GENA8 Če potrebujem pomoč pri prilagajanju izvajanja VI 
procesa in posebnih stra 0,854 -0,205 0,219 

GENA2 Na šoli je jasno izoblikovana strategija dela z otroki 
z učnimi, vedenjski 0,777 0,058 -0,086 

GENA15 Če potrebujem pomoč v razredu, so specialni 
pedagog in drugi svetovalni d 0,758 -0,102 0,129 

GENA3 Vodstvo prepozna in ceni napore učitelja pri 
vključevanju otrok z učnimi, 0,718 -0,008 -0,038 

GENA14 Na šoli imamo dobro organizirane različne 
individualne in skupinske oblik 0,709 0,079 0,015 

GENA1 Vedno, ko potrebujem pomoč in podporo, vem, na 
koga se lahko obrnem oz. kj 0,54 0,181 0,054 

GENA4 Na koncu moram vedno vse probleme reševati 
sam/a. -0,537 -0,006 0,079 

 GENA11 Kadar je otrok v obravnavi tudi izven šole, je 
timsko sodelovanje šolskih 0,399 0,287 -0,116 
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GENA13 Šolska zakonodaja omogoča ustrezno prilagajanje 
VI procesa otrokom z učni 0,121 0,683 -0,1 

GENA17 Starši lahko pomagajo pri izbiri uporabnih 
prilagoditev in načinov dela z -0,093 0,607 0,142 

GENA12 Kadar otrok prejema zdravila za uravnavanje 
pozornosti in aktivnosti, zdr 0,278 0,308 -0,334 
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GENA9 Prilagoditve, ki so mi jih svetovali za poučevanje 
učencev z ADHD, sem zla 0,302 0,273 0,574 

GENA10 Prilagoditve, ki so mi jih svetovali za poučevanje 
učencev z ADHD, so se 0,474 0,185 0,539 

 Izločevalna metoda: faktorizacija glavnih osi.   
Metoda rotacije: Oblimin s Kaiserjevo normalizacijo. 

 
 

 

 

 



PRILOGA 5: Rezultati klaster analize 

Analiza Two step Cloustering z upoštevanjem AIC kriterija (SPSS izpis) 

Auto-Clustering 

Number 

of Clusters 

Akaike's Information 

Criterion (AIC) AIC Change(a) 

Ratio of AIC 

Changes(b) 

Ratio of Distance 

Measures(c) 

1 1913,38       

2 1657,02 -256,37 1,00 1,71 

3 1521,57 -135,44 0,53 1,69 

4 1456,39 -65,18 0,25 1,21 

5 1408,45 -47,94 0,19 1,12 

6 1369,29 -39,16 0,15 1,23 

7 1344,23 -25,06 0,10 1,05 

8 1322,18 -22,05 0,09 1,07 

9 1303,77 -18,41 0,07 1,20 

10 1294,52 -9,24 0,04 1,01 

11 1285,51 -9,01 0,04 1,08 

12 1279,93 -5,58 0,02 1,03 

13 1275,76 -4,17 0,02 1,17 

14 1277,55 1,79 -0,01 1,01 

15 1279,54 1,99 -0,01 1,16 

a The changes are from the previous number of clusters in the table. 

b The ratios of changes are relative to the change for the two cluster solution. 

c 

The ratios of distance measures are based on the current number of clusters against the previous 

number of clusters. 
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Razlike med segmenti_sklop B Znanje o fenomenu ADHD 

 

Descriptives 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

Znanje o ADHD (sklop B) seg A 51 3,2267 ,54827 ,07712 

seg B 42 3,1270 ,59322 ,09201 

seg C 59 3,5031 ,36337 ,04740 

Total 151 3,3069 ,52129 ,04244 

Splošna dejstva o ADHD seg A 51 2,9213 ,65735 ,09247 

seg B 42 2,8599 ,60846 ,09437 

seg C 59 3,1275 ,47230 ,06161 

Total 151 2,9847 ,58539 ,04766 

Znaki in diagnostično 
ocenjevanje ADHD 

seg A 50 3,9523 ,63093 ,08942 

seg B 40 3,7799 ,56359 ,08872 

seg C 59 4,1197 ,49994 ,06521 

Total 149 3,9716 ,57646 ,04724 

Obravnava ADHD seg A 51 3,1413 ,72579 ,10209 

seg B 42 3,0723 ,87176 ,13521 

seg C 59 3,6526 ,68839 ,08979 

Total 151 3,3214 ,79601 ,06480 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 
Levene Statistic df1 df2 Sig. 

dim_B15 splošna dejstva o ADHD 2,252 2 148 0,109 

dim_B25 značilnosti in diagnostično 

ocenjevanje 0,362 2 146 0,697 

dim_B35 pomoč in podpora 1,726 2 148 0,182 

dim_Ball5 SKUPAJ 7,996 2 148 0,001 

 

ANOVA 

  
Sum of Squares df 

Mean 
Square 

F Sig. 

DIM_B15 splošna dejstva o 
ADHD 

Between Groups 2,049 2 1,024 3,054 0,050 

Within Groups 49,314 147 0,335     

Total 51,362 149       

dim_B25 značilnosti in 
diagnostično ocenjevanje 

Between Groups 2,791 2 1,396 4,365 0,014 

Within Groups 46,362 145 0,32     

Total 49,153 147       

dim_B35 pomoč in podpora 

Between Groups 10,664 2 5,332 9,298 0,000 

Within Groups 84,304 147 0,573     

Total 94,969 149       

 

Robust Tests of Equality of Means 

 Statistic(a) df1 df2 Sig. 

dim_Ball5 SKUPAJ Welch 9,055 2 83,454 0,000 

 

 

 

 

 

 



Multiple Comparisons; Bonferroni 

Dependent Variable 
(I) SEG_A 

segmenti (A) 
(J) SEG_A 

segmenti (A) 

Mean 
Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

DIM_B15 splošna dejstva 
o ADHD 

seg A 
seg B 0,06135 0,12128 1 

seg C -0,20622 0,11111 0,196 

seg B 
seg A -0,06135 0,12128 1 

seg C -0,26756 0,11738 0,072 

seg C 
seg A 0,20622 0,11111 0,196 

seg B 0,26756 0,11738 0,072 

dim_B25 značilnosti in 
diagnostično ocenjevanje 

seg A 
seg B 0,17239 0,11977 0,457 

seg C -0,16743 0,10891 0,379 

seg B 
seg A -0,17239 0,11977 0,457 

seg C -,33982(*) 0,1156 0,011 

seg C 
seg A 0,16743 0,10891 0,379 

seg B ,33982(*) 0,1156 0,011 

dim_B35 pomoč in 
podpora 

seg A 
seg B 0,06903 0,15857 1 

seg C -,51125(*) 0,14528 0,002 

seg B 
seg A -0,06903 0,15857 1 

seg C -,58028(*) 0,15347 0,001 

seg C 
seg A ,51125(*) 0,14528 0,002 

seg B ,58028(*) 0,15347 0,001 

dim_ Ball5 SKUPAJ 

seg A 
seg B 0,0997 0,10476 1 

seg C -,27638(*) 0,09598 0,014 

seg B 
seg A -0,0997 0,10476 1 

seg C -,37608(*) 0,10139 0,001 

seg C 
eg A ,27638(*) 0,09598 0,014 

seg B ,37608(*) 0,10139 0,001 

 

Razlike med segmenti_sklop C Reševanje primerov učencev z ADHD 

 

Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

PROBLEM1 

seg A 49 2,3343 ,59781 ,08514 

seg B 39 2,3090 ,64923 ,10408 

seg C 57 2,4894 ,47077 ,06244 

Total 145 2,3883 ,56867 ,04721 

PROBLEM2 

seg A 49 3,3452 ,87999 ,12533 

seg B 39 2,6947 1,01613 ,16289 

seg C 57 3,3811 ,83067 ,11017 

Total 145 3,1848 ,94219 ,07823 

PROBLEM3 

seg A 49 2,7274 ,86085 ,12260 

seg B 39 2,8358 ,71305 ,11431 

seg C 57 3,0383 ,90583 ,12013 

Total 145 2,8783 ,84779 ,07039 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

PROBLEM1 1,838 2 142 ,163 

PROBLEM2 1,414 2 142 ,247 

PROBLEM3 1,086 2 142 ,340 



ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

PROBLEM1 

Between Groups ,969 2 ,485 1,509 ,225 

Within Groups 45,621 142 ,321   

Total 46,591 144    

PROBLEM2 

Between Groups 12,805 2 6,402 7,899 ,001 

Within Groups 115,090 142 ,810   

Total 127,895 144    

PROBLEM3 

Between Groups 2,649 2 1,324 1,864 ,159 

Within Groups 100,902 142 ,711   

Total 103,551 144    

 

Multiple Comparisons; Bonferroni 

Dependent Variable (I) segmenti (A) (J) segmenti (A) Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

PROBLEM2 

seg A 
seg B ,65042

*
 ,19305

*
 ,003 

seg C -,03598 ,17520 1,000 

seg B 
seg A -,65042

*
 ,19305

*
 ,003 

seg C -,68639
*
 ,18731

*
 ,001 

seg C 
seg A ,03598 ,17520 1,000 

seg B ,68639
*
 ,18731

*
 ,001 

  

Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

Ključni problem 1 

seg A 49 2,5625 ,86109 ,12263 

seg B 39 2,4131 ,82652 ,13250 

seg C 57 2,8191 ,86676 ,11495 

Total 145 2,6230 ,86485 ,07180 

Želena rešitev 1 

seg A 49 2,2018 ,78218 ,11140 

seg B 39 2,0429 ,73117 ,11721 

seg C 57 2,3119 ,70449 ,09343 

Total 145 2,2023 ,74150 ,06156 

Predlogi za rešitev 1 

seg A 49 2,2387 ,66600 ,09485 

seg B 39 2,4712 ,77923 ,12492 

seg C 57 2,3373 ,62065 ,08231 

Total 145 2,3397 ,68264 ,05668 

Ključni problem 2 

seg A 49 4,1490 1,35226 ,19259 

seg B 39 3,0188 1,63724 ,26246 

seg C 57 4,1599 1,40809 ,18675 

Total 145 3,8501 1,53045 ,12707 

Želena rešitev 2 

seg A 49 3,7288 1,32020 ,18802 

seg B 39 2,9022 1,11720 ,17909 

seg C 57 3,5747 1,15361 ,15300 

Total 145 3,4467 1,24199 ,10312 

Predlogi za rešitev 2 

seg A 49 2,1577 ,67475 ,09610 

seg B 39 2,1632 ,72699 ,11654 

seg C 57 2,4088 ,81880 ,10859 

Total 145 2,2576 ,75266 ,06249 

Ključni problem 3 

seg A 49 2,3898 1,07033 ,15243 

seg B 39 2,5338 ,85625 ,13726 

seg C 57 2,7402 1,02140 ,13546 

Total 145 2,5658 1,00218 ,08321 



Želena rešitev 3 

seg A 49 3,3619 1,34490 ,19154 

seg B 39 3,4872 1,12273 ,17998 

seg C 57 3,5064 1,37127 ,18186 

Total 145 3,4521 1,29284 ,10734 

Predlogi za rešitev 3 

seg A 49 2,4305 ,89399 ,12732 

seg B 39 2,4863 ,78417 ,12571 

seg C 57 2,8684 ,99775 ,13233 

Total 145 2,6171 ,92584 ,07687 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Ključni problem 1 ,239 2 142 ,788 

Želena rešitev 1 ,081 2 142 ,922 

Predlogi za rešitev 1 2,804 2 142 ,064 

Ključni problem 2 ,502 2 142 ,606 

Želena rešitev 2 6,068 2 142 ,003 

Predlogi za rešitev 2 ,040 2 142 ,961 

Ključni problem 3 ,980 2 142 ,378 

Želena rešitev 3 1,308 2 142 ,273 

Predlogi za rešitev 3 1,210 2 142 ,301 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Ključni problem 1 

Between Groups 4,082 2 2,041 2,795 ,064 

Within Groups 103,677 142 ,730   

Total 107,759 144    

Želena rešitev 1 

Between Groups 1,672 2 ,836 1,531 ,220 

Within Groups 77,542 142 ,546   

Total 79,214 144    

Predlogi za rešitev 1 

Between Groups 1,175 2 ,588 1,265 ,285 

Within Groups 65,962 142 ,465   

Total 67,137 144    

Ključni problem 2 

Between Groups 36,753 2 18,376 8,678 ,000 

Within Groups 300,698 142 2,118   

Total 337,451 144    

Predlogi za rešitev 2 

Between Groups 2,139 2 1,069 1,911 ,152 

Within Groups 79,476 142 ,560   

Total 81,614 144    

Ključni problem 3 

Between Groups 3,296 2 1,648 1,655 ,195 

Within Groups 141,403 142 ,996   

Total 144,699 144    

Želena rešitev 3 

Between Groups ,616 2 ,308 ,182 ,834 

Within Groups 240,185 142 1,691   

Total 240,801 144    

Predlogi za rešitev 3 

Between Groups 5,972 2 2,986 3,608 ,030 

Within Groups 117,521 142 ,828   

Total 123,493 144    

 

Robust Tests of Equality of Means 

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Želena rešitev 2 Welch 5,992 2 90,009 ,004 

 

 

 



Multiple Comparisons; Bonferroni 

Dependent Variable (I) segmenti (A) (J) segmenti (A) 
Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

Ključni problem 2 

seg A 
seg B 1,13018

*
 ,31204

*
 ,001 

seg C -,01095 ,28319 1,000 

seg B 
seg A -1,13018

*
 ,31204

*
 ,001 

seg C -1,14113
*
 ,30276

*
 ,001 

seg C 
seg A ,01095 ,28319 1,000 

seg B 1,14113 ,30276 ,001 

Želena rešitev 2 

seg A 
seg B ,82660 ,25817 ,005 

seg C ,15414 ,23430 1,000 

seg B 
seg A -,82660 ,25817 ,005 

seg C -,67246 ,25050 ,024 

seg C 
seg A -,15414 ,23430 1,000 

seg B ,67246 ,25050 ,024 

Predlogi za rešitev 3 

seg A 
seg B -,05577 ,19508 1,000 

seg C -,43787 ,17704 ,044 

seg B 
seg A ,05577 ,19508 1,000 

seg C -,38210 ,18928 ,136 

seg C 
seg A ,43787 ,17704 ,044 

seg B ,38210 ,18928 ,136 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Razlike med segmenti_sklop D Prepričanja o učencih z ADHD in poučevanju učencev z 

ADHD 

 

Descriptives 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

Prepričanja o ADHD (sklop D) seg A 51 3,3154 ,55378 ,07790 

seg B 42 3,2861 ,50058 ,07764 

seg C 59 3,4215 ,49520 ,06459 

Total 151 3,3487 ,51696 ,04209 

Uravnavane razredne dinamike seg A 51 3,8486 ,71894 ,10113 

seg B 42 3,6910 ,72979 ,11319 

seg C 59 3,9784 ,57855 ,07547 

Total 151 3,8557 ,67636 ,05506 

Ravnanje ob neprimernem 

vedenju 

seg A 51 2,7146 ,90619 ,12747 

seg B 42 2,8019 ,91779 ,14235 

seg C 59 2,7926 ,89206 ,11636 

Total 151 2,7690 ,89870 ,07316 

Vpliv učencev z ADHD na razred seg A 51 2,6962 ,81227 ,11426 

seg B 42 3,0273 ,72441 ,11236 

seg C 59 3,0685 ,85932 ,11209 

Total 151 2,9324 ,82057 ,06680 

Starši učencev z ADHD seg A 51 2,7351 ,73016 ,10271 

seg B 42 2,4054 ,64422 ,09992 

seg C 59 2,7088 ,77843 ,10154 

Total 151 2,6340 ,73637 ,05995 

Učenci z ADHD in poučevanje seg A 51 3,8542 ,80894 ,11379 

seg B 42 3,9044 ,69118 ,10720 

seg C 59 3,8561 ,77759 ,10143 

Total 151 3,8688 ,76102 ,06196 



 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Uravnavanje razredne dinamike 1,254 2 148 ,288 

Ravnanje ob neprimernem 

vedenju 
,123 2 148 ,884 

Vpliv učenca z ADHD na delo v 

razredu 
2,754 2 148 ,067 

Starši učencev z ADHD ,182 2 148 ,833 

Učenci z ADHD in poučevanje 

učencev z ADHD 
1,021 2 148 ,363 

skupaj D ,344 2 148 ,710 

stres (11,18,28,29,30) ,924 2 148 ,399 

 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

uravnavanje razredne 

dinamike 

Between Groups 2,016 2 1,008 2,226 ,112 

Within Groups 66,550 147 ,453   

Total 68,565 149    

Ravnanje ob neprimernem 

vedenju 

Between Groups ,227 2 ,114 ,138 ,871 

Within Groups 120,827 147 ,822   

Total 121,054 149    

Vpliv učenca z ADHD na 

delo v razredu 

Between Groups 4,284 2 2,142 3,258 ,041 

Within Groups 96,636 147 ,657   

Total 100,920 149    

Starši učencev z ADHD 

Between Groups 3,017 2 1,509 2,834 ,062 

Within Groups 78,255 147 ,532   

Total 81,273 149    

Učenci z ADHD in 

poučevanje učencev z ADH 

Between Groups ,073 2 ,037 ,062 ,940 

Within Groups 86,732 147 ,590   

Total 86,805 149    

skupaj D 

Between Groups ,531 2 ,265 ,987 ,375 

Within Groups 39,525 147 ,269   

Total 40,056 149    

stres (11,18,28,29,30) 

Between Groups 1,189 2 ,595 1,241 ,292 

Within Groups 70,404 147 ,479   

Total 71,594 149    

 

Multiple Comparisons; Bonferroni 

Dependent Variable (I) segmenti (A) (J) segmenti (A) 
Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

Vpliv učenca z ADHD na delo v 

razredu 

seg A 
seg B -,33110 ,16977 ,159 

seg C -,37237 ,15554 ,054 

seg B 
seg A ,33110 ,16977 ,159 

seg C -,04127 ,16432 1,000 

seg C 
seg A ,37237 ,15554 ,054 

seg B ,04127 ,16432 1,000 

 

 

 

 

 



Razlike med segmenti_sklop E Učinkoviti elementi poučevanja učencev z ADHD 

 

Descriptives 

 
N Mean 

Std. 

Deviation 
Std. Error 

Učinkoviti elementi 

poučevanja (sklop E 

ena) 

seg A 49 2,0 ,43190 ,06151 

seg B 40 1,9 ,49892 ,07846 

seg C 57 2,3 ,49426 ,06555 

Total 147 2,1 ,49914 ,04122 

Časovni in materialni 

pogoji (sklop E dva) 

seg A 48 3,6 ,62444 ,09043 

seg B 37 3,7 ,45859 ,07514 

seg C 59 3,7 ,49339 ,06436 

Total 144 3,7 ,52992 ,04421 

 

Test of Homogeneity of Variances 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Učinkoviti elementi 

poučevanja (sklop E ena) 

,652 2 144 ,523 

Časovni in materialni pogoji 

(sklop E dva) 

3,458 2 141 ,034 

 

ANOVA 

  

Sum of 

Squares df 

Mean 

Square F Sig. 

Učinkoviti elementi 

poučevanja (sklop E ena) 

Between Groups 3,802 2 1,901 8,371 ,000 

Within Groups 32,472 143 ,227     

Total 36,274 145       

 

Robust Tests of Equality of Means 

  Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Časovni in materialni 

pogoji 

Welch ,270 2 87,110 ,764 

 

Multiple Comparisons; Bonferroni 

Dependent Variable 
Mean 

Difference (I-J) 
Std. Error Sig. 

Učinkoviti elementi 

poučevanja (sklop E ena) 
seg A 

seg B ,06304 ,10110 1,000 

seg C -,29824
*
 ,09274 ,005 

seg B 
seg A -,06304 ,10110 1,000 

seg C -,36127
*
 ,09803 ,001 

seg C 
seg A ,29824

*
 ,09274 ,005 

seg B ,36127
*
 ,09803 ,001 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Descriptives 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

Eena1 seg A 49 2,0713 ,79489 ,11321 

seg B 40 2,0311 ,78406 ,12330 

seg C 57 2,4256 ,82331 ,10919 

Total 147 2,1976 ,81828 ,06758 



Eena2 seg A 49 2,5636 ,97895 ,13942 

seg B 40 2,1781 1,03675 ,16303 

seg C 57 2,7083 1,03596 ,13739 

Total 147 2,5134 1,03330 ,08534 

Eena3 seg A 49 2,3887 ,74963 ,10676 

seg B 40 2,2119 ,74257 ,11677 

seg C 57 2,8139 ,91360 ,12116 

Total 147 2,5048 ,84952 ,07016 

Eena4 seg A 49 1,3312 ,76520 ,10898 

seg B 40 ,9220 ,69269 ,10893 

seg C 57 1,6042 ,86224 ,11435 

Total 147 1,3242 ,82764 ,06836 

Eena5 seg A 49 2,0759 ,64598 ,09200 

seg B 40 1,9940 ,53123 ,08354 

seg C 57 2,3847 ,49662 ,06586 

Total 147 2,1731 ,58232 ,04809 

Eena6 seg A 49 1,8147 ,78051 ,11116 

seg B 40 1,8955 ,94008 ,14783 

seg C 57 2,1461 ,63939 ,08480 

Total 147 1,9655 ,78748 ,06504 

Eena7 seg A 49 1,5440 ,41777 ,05950 

seg B 40 1,8149 ,58448 ,09191 

seg C 57 1,7892 ,50847 ,06743 

Total 147 1,7139 ,51425 ,04247 

Eena8 seg A 49 1,7131 ,50518 ,07195 

seg B 40 1,6912 ,54506 ,08571 

seg C 57 1,9546 ,49096 ,06511 

Total 147 1,8007 ,52230 ,04314 

Eena9 seg A 49 1,4960 ,43177 ,06149 

seg B 40 1,4831 ,39786 ,06256 

seg C 57 1,7610 ,68679 ,09108 

Total 147 1,5952 ,55067 ,04548 

Eena10 seg A 49 1,8778 ,53170 ,07572 

seg B 40 1,8572 ,65738 ,10338 

seg C 57 2,0633 ,61698 ,08183 

Total 147 1,9440 ,60499 ,04997 

Eena11 seg A 49 2,3992 ,87410 ,12449 

seg B 40 2,4470 1,15686 ,18192 

seg C 57 2,8052 ,99226 ,13160 

Total 147 2,5699 1,01459 ,08380 

Eena12 seg A 49 2,2935 ,80042 ,11399 

seg B 40 2,2868 ,98995 ,15567 

seg C 57 2,6919 1,00959 ,13390 

Total 147 2,4461 ,95266 ,07868 

 

Test of Homogeneity of Variances 

  Levene Statistic df1 df2 Sig. 

Eena1 ,521 2 144 ,595 

Eena2 ,381 2 144 ,684 

Eena3 1,197 2 144 ,305 

Eena4 ,675 2 144 ,511 

Eena5 1,028 2 144 ,360 

Eena6 2,906 2 144 ,058 

Eena7 5,473 2 144 ,005 



Eena8 2,149 2 144 ,120 

Eena9 12,152 2 144 ,000 

Eena10 2,466 2 144 ,089 

Eena11 1,955 2 144 ,145 

Eena12 2,035 2 144 ,134 

 

ANOVA 

  

Sum of 

Squares 
df 

Mean 

Square 
F Sig. 

Eena1 Between Groups 4,863 2 2,432 3,754 ,026 

Within Groups 92,626 143 ,648     

Total 97,489 145       

Eena2 Between Groups 6,830 2 3,415 3,286 ,040 

Within Groups 148,625 143 1,039     

Total 155,454 145       

Eena3 Between Groups 9,565 2 4,783 7,161 ,001 

Within Groups 95,509 143 ,668     

Total 105,074 145       

Eena4 Between Groups 11,001 2 5,500 8,864 ,000 

Within Groups 88,732 143 ,621     

Total 99,732 145       

Eena5 Between Groups 4,309 2 2,155 6,838 ,001 

Within Groups 45,061 143 ,315     

Total 49,371 145       

Eena6 

 

Between Groups 3,173 2 1,587 2,605 ,077 

Within Groups 87,115 143 ,609     

Total 90,288 145       

Eena8 Between Groups 2,210 2 1,105 4,213 ,017 

Within Groups 37,507 143 ,262     

Total 39,718 145       

Eena10 

 

Between Groups 1,330 2 ,665 1,830 ,164 

Within Groups 51,961 143 ,363     

Total 53,290 145       

Eena11 Between Groups 5,194 2 2,597 2,567 ,080 

Within Groups 144,681 143 1,012     

Total 149,876 145       

Eena12 Between Groups 5,609 2 2,804 3,170 ,045 

Within Groups 126,527 143 ,885     

Total 132,136 145       

 

Robust Tests of Equality of Means 

  Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Eena7 Welch 4,963 2 88,239 ,009 

Eena9 Welch 3,589 2 94,911 ,031 

 

Multiple Comparisons; Bonferroni 

Dependent Variable 
Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

Eena1 

 
seg A 

seg B ,04027 ,17075 1,000 

seg C -,35428 ,15662 ,076 

seg B 
seg A -,04027 ,17075 1,000 

seg C -,39455 ,16556 ,055 

seg C seg A ,35428 ,15662 ,076 



seg B ,39455 ,16556 ,055 

Eena2 

 
seg A 

seg B ,38551 ,21629 ,230 

seg C -,14465 ,19840 1,000 

seg B 
seg A -,38551 ,21629 ,230 

seg C -,53016
*
 ,20972 ,038 

seg C 
seg A ,14465 ,19840 1,000 

seg B ,53016
*
 ,20972 ,038 

Eena3 

 
seg A 

seg B ,17687 ,17339 ,928 

seg C -,42513
*
 ,15904 ,025 

seg B 
seg A -,17687 ,17339 ,928 

seg C -,60200
*
 ,16812 ,001 

seg C 
seg A ,42513

*
 ,15904 ,025 

seg B ,60200
*
 ,16812 ,001 

Eena4 

 
seg A 

seg B ,40921
*
 ,16712 ,047 

seg C -,27297 ,15330 ,231 

seg B 
seg A -,40921

*
 ,16712 ,047 

seg C -,68217
*
 ,16204 ,000 

seg C 
seg A ,27297 ,15330 ,231 

seg B ,68217
*
 ,16204 ,000 

Eena5 

 
seg A 

seg B ,08198 ,11910 1,000 

seg C -,30878
*
 ,10924 ,016 

seg B 
seg A -,08198 ,11910 1,000 

seg C -,39076
*
 ,11548 ,003 

seg C 
seg A ,30878

*
 ,10924 ,016 

seg B ,39076
*
 ,11548 ,003 

Eena7 

 
seg A 

seg B -,27095
*
 ,10696 ,037 

seg C -,24526
*
 ,09811 ,041 

seg B 
seg A ,27095

*
 ,10696 ,037 

seg C ,02570 ,10371 1,000 

seg C 
seg A ,24526

*
 ,09811 ,041 

seg B -,02570 ,10371 1,000 

Eena8 

 
seg A 

seg B ,02191 ,10866 1,000 

seg C -,24152
*
 ,09967 ,050 

seg B 
seg A -,02191 ,10866 1,000 

seg C -,26343
*
 ,10535 ,041 

seg C 
seg A ,24152

*
 ,09967 ,050 

seg B ,26343
*
 ,10535 ,041 

Eena9 

 
seg A 

seg B ,01297 ,11442 1,000 

seg C -,26499
*
 ,10495 ,038 

seg B 
seg A -,01297 ,11442 1,000 

seg C -,27797
*
 ,11094 ,040 

seg C 
seg A ,26499

*
 ,10495 ,038 

seg B ,27797
*
 ,11094 ,040 

Eena12 

 
seg A 

seg B ,00667 ,19956 1,000 

seg C -,39840 ,18305 ,094 

seg B 
seg A -,00667 ,19956 1,000 

seg C -,40507 ,19350 ,114 

seg C 
seg A ,39840 ,18305 ,094 

seg B ,40507 ,19350 ,114 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

 

 



Razlike med segmenti_sklop F Učiteljeva zaznava samoučinkovitosti 

 

Descriptives 

 N Mean Std. Deviation Std. Error 

učinkovitost 

ADHD 

seg A 51 2,8281 ,68651 ,09657 

seg B 42 3,0692 ,50690 ,07862 

seg C 59 3,3608 ,65628 ,08561 

Total 151 3,1020 ,66573 ,05420 

poučevanje 

seg A 51 4,1881 ,55935 ,07868 

seg B 42 4,3496 ,46934 ,07280 

seg C 59 4,3552 ,41851 ,05459 

Total 151 4,2977 ,48646 ,03960 

odnos do šolskega 

dela in vedenja 

seg A 51 3,9640 ,58146 ,08179 

seg B 42 3,9316 ,50250 ,07794 

seg C 59 4,1414 ,43097 ,05622 

Total 151 4,0242 ,51056 ,04156 

moteče vedenje 

seg A 51 3,5749 ,61278 ,08620 

seg B 42 3,5833 ,54216 ,08409 

seg C 59 3,9926 ,48083 ,06272 

Total 151 3,7399 ,57776 ,04704 

DIMFall 

seg A 51 3,5728 ,51229 ,07206 

seg B 42 3,6781 ,37143 ,05761 

seg C 59 3,9087 ,37532 ,04896 

Total 151 3,7326 ,44720 ,03641 
 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

učinkovitost ADHD 2,932 2 148 ,056 

poučevanje ,778 2 148 ,461 

odnos do šolskega dela in vedenja 2,943 2 148 ,056 

moteče vedenje 1,908 2 148 ,152 

DIMFall 1,533 2 148 ,219 
 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

učinkovitost ADHD 

Between Groups 7,771 2 3,886 9,738 ,000 

Within Groups 58,655 147 ,399   

Total 66,427 149    

poučevanje 

Between Groups ,914 2 ,457 1,943 ,147 

Within Groups 34,555 147 ,235   
Total 35,469 149    

odnos do šolskega dela in 

vedenja 

Between Groups 1,346 2 ,673 2,622 ,076 

Within Groups 37,723 147 ,257   
Total 39,069 149    

moteče vedenje 

Between Groups 6,147 2 3,074 10,296 ,000 

Within Groups 43,884 147 ,299   
Total 50,031 149    

DIMFall 

Between Groups 3,238 2 1,619 8,900 ,000 

Within Groups 26,736 147 ,182   

Total 29,974 149    
 



Multiple Comparisons; Bonferroni 

Dependent Variable (I) segmenti (A) (J) segmenti (A) 
Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

učinkovitost ADHD 

seg A 
seg B -,24114 ,13227 ,211 

seg C -,53266
*
 ,12118 ,000 

seg B 
seg A ,24114 ,13227 ,211 

seg C -,29152 ,12802 ,073 

seg C 
seg A ,53266

*
 ,12118 ,000 

seg B ,29152 ,12802 ,073 

moteče vedenje 

seg A 
seg B -,00846 ,11440 1,000 

seg C -,41769
*
 ,10481 ,000 

seg B 
seg A ,00846 ,11440 1,000 

seg C -,40923
*
 ,11073 ,001 

seg C 
seg A ,41769

*
 ,10481 ,000 

seg B ,40923
*
 ,11073 ,001 

DIMFall 

seg A 
seg B -,10531 ,08930 ,721 

seg C -,33595
*
 ,08181 ,000 

seg B 
seg A ,10531 ,08930 ,721 

seg C -,23064
*
 ,08643 ,025 

seg C 
seg A ,33595

*
 ,08181 ,000 

seg B ,23064
*
 ,08643 ,025 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 

 

Razlike med segmenti_sklop G Ocena sistemske podpore 

 

Descriptives 

 
N Mean Std. Deviation Std. Error 

Ocena podpore (sklop 

G) 

seg A 51 3,4151 ,58514 ,08231 

seg B 42 3,5191 ,48313 ,07493 

seg C 59 3,6082 ,55908 ,07293 

Total 151 3,5190 ,55099 ,04486 

Dejavniki podpore na 

šoli 

seg A 51 3,5669 ,62634 ,08810 

seg B 42 3,6484 ,57889 ,08979 

seg C 59 3,6685 ,64756 ,08447 

Total 151 3,6289 ,61970 ,05045 

Zunanji dejavniki 

podpore 

seg A 51 3,0252 ,89742 ,12623 

seg B 41 3,2865 ,86310 ,13505 

seg C 59 3,3240 ,66843 ,08719 

Total 150 3,2132 ,81106 ,06619 

Učinkovitost 

priporočenih 

prilagoditev za 

poučevanje učencev z 

ADHD 

seg A 48 3,4448 ,76723 ,11089 

seg B 35 3,3058 ,55975 ,09415 

seg C 58 3,7523 ,73472 ,09646 

Total 141 3,5363 ,72699 ,06117 

 

Test of Homogeneity of Variances 

 Levene Statistic df1 df2 Sig. 

podpora na šoli  ,412 2 148 ,663 

zunanji dejavniki 4,437 2 147 ,013 

ocena ustreznosti prilagoditev 1,964 2 138 ,144 

dimALL_gena ,809 2 148 ,447 



 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

podpora na šoli  

Between Groups ,303 2 ,151 ,388 ,679 

Within Groups 57,256 147 ,389   

Total 57,558 149    

ocena ustreznosti prilagoditev 

Between Groups 4,985 2 2,492 4,975 ,008 

Within Groups 69,126 138 ,501   

Total 74,111 140    

dimALL_gena 

Between Groups 1,013 2 ,507 1,674 ,191 

Within Groups 44,489 147 ,303   

Total 45,502 149    

 

Robust Tests of Equality of Means 

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

zunanji dejavniki Welch 1,956 2 87,668 ,148 

 

Multiple Comparisons; Bonferroni 

Dependent Variable (I) segmenti (A) 
(J) segmenti 

(A) 

Mean Difference 

(I-J) 
Std. Error Sig. 

ocena ustreznosti 

prilagoditev 

seg A 
seg B ,13893 ,15696 1,000 

seg C -,30751 ,13820 ,083 

seg B 
seg A -,13893 ,15696 1,000 

seg C -,44644
*
 ,15102

*
 ,011

*
 

seg C 
seg A ,30751 ,13820 ,083 

seg B ,44644
*
 ,15102

*
 ,011

*
 

 



PRILOGA 6: Eta koeficienti in korelacijski koeficienti eta kvadrat 

 

Neodvisne spremenljivke 
 
 
 

 Odvisne spremenljivke (vsebinski sklopi) 

Leta delovnih 
izkušenj v VI 

Trenutno delovno 
mesto 

Dodatno 
usposabljanje za 
delo z učenci z 

ADHD 

Št. učencev, ki so 
jih poučevali v 

zadnjih dveh letih 
Osebne izkušnje z 

ADHD Segmenti 

Eta 
Eta 

Squared Eta 
Eta 

Squared Eta 
Eta 

Squared Eta 
Eta 

Squared Eta 
Eta 

Squared Eta Eta Squared 

dimB_vse ZADHD (sklop B)  0,23 6% 0,25 6% 0,25 6% 0,45 21% 0,21 4% 0,31 10% 

dimB1 Splošna dejstva o ADHD 0,21 4% 0,25 6% 0,21 4% 0,40 16% 0,21 4% 0,20 4% 

dimB2 Znaki in diagnostično ocenjevanje ADHD 0,21 4% 0,07 1% 0,22 5% 0,36 13% 0,11 1% 0,24 6% 

dimB3 Obravnava ADHD težav 0,14 2% 0,26 7% 0,32 10% 0,38 15% 0,24 6% 0,34 11% 

dimC_vse RPADHD (sklop C)  0,22 5% 0,18 3% 0,21 4% 0,27 7% 0,14 2% 0,22 5% 

dimC_P1 Problem 1 0,16 2% 0,15 2% 0,11 1% 0,32 10% 0,23 5% 0,14 2% 

dimC_P2 Problem2 0,23 5% 0,19 4% 0,26 7% 0,28 8% 0,12 1% 0,32 10% 

dimC_P3 Problem 3 0,21 4% 0,15 2% 0,14 2% 0,17 3% 0,12 1% 0,16 3% 

dimC_kp Ključni problem 123 0,19 4% 0,15 2% 0,20 4% 0,27 8% 0,13 2% 0,27 8% 

dimC_zr Želena rešitev 123 0,21 4% 0,06 0% 0,17 3% 0,16 3% 0,13 2% 0,17 3% 

dim C_pr Predlogi za rešitev 123 0,28 8% 0,27 7% 0,19 4% 0,30 9% 0,26 7% 0,18 3% 

dimD_vse PADHD (sklop D) skupaj 0,22 5% 0,20 4% 0,14 2% 0,33 11% 0,07 1% 0,12 1% 

dimD1  Uravnavanje razredne dinamike 0,18 3% 0,11 1% 0,15 2% 0,32 10% 0,10 1% 0,17 3% 

dimD2 Ravnanje ob neprimernem vedenju učencev 0,12 1% 0,13 2% 0,15 2% 0,20 4% 0,21 4% 0,04 0% 

dimD3 Vpliv učencev z ADHD na delo v razredu 0,28 8% 0,07 0% 0,18 3% 0,22 5% 0,17 3% 0,21 4% 

dimD4 Starši učencev z ADHD 0,14 2% 0,11 1% 0,13 2% 0,20 4% 0,18 3% 0,19 4% 

dimD5 Učenci z ADHD in poučevanje učencev z ADHD 0,31 10% 0,29 8% 0,07 1% 0,19 3% 0,15 2% 0,03 0% 

dim S Stresni dejavniki 0,27 7% 0,13 2% 0,11 1% 0,14 2% 0,17 3% 0,13 2% 

E1_skupaj Učinkoviti elementi poučevanja 0,16 2% 0,17 3% 0,15 2% 0,27 7% 0,15 2% 0,07 0% 

E2_skupaj Časovni in materialni pogoji 0,25 6% 0,28 8% 0,28 8% 0,22 5% 0,15 2% 0,32 10% 

dimF_vse Učiteljeva zaznava samoučinkovitosti 0,24 6% 0,23 5% 0,22 5% 0,38 14% 0,21 4% 0,33 11% 

dimF1 Učinkovitost pri delu z učenci z ADHD 0,23 5% 0,24 6% 0,29 8% 0,38 14% 0,21 4% 0,34 12% 

dimF2 Učinkovitost temeljnega poučevanja 0,22 5% 0,11 1% 0,18 3% 0,32 11% 0,19 4% 0,16 3% 

dimF3 Učin.  spodbujanja ustreznega odnosa do šolskega dela in vedenja 0,20 4% 0,20 4% 0,18 3% 0,30 9% 0,17 3% 0,19 3% 

dimF4 Učin. uravnavanja izzivalnega vedenja  oz. razredne dinamike 0,19 4% 0,25 6% 0,24 6% 0,25 6% 0,22 5% 0,35 12% 

dimGena Sistemska podpora pri delu z učenci z ADHD 0,16 2% 0,01 0% 0,05 0% 0,24 6% 0,20 4% 0,15 2% 

dimGena1 Dejavniki podpore na šoli 0,16 3% 0,05 0% 0,08 1% 0,23 5% 0,22 5% 0,07 1% 

dimGena2 Dejavniki zunanje podpore 0,09 1% 0,12 1% 0,07 0% 0,09 1% 0,11 1% 0,17 3% 

dimGena3Učink. priporočenih prilagoditev za poučevanje učencev z ADHD 0,21 4% 0,08 1% 0,16 3% 0,28 8% 0,14 2% 0,26 7% 

 



PRILOGA 7: Rezultati regresijske analize  

SPSS izpisi 

Variables Entered/Removed(a) 

Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 E1_skupaj Učinkoviti elementi 
poučevanja (sklop E ena) , 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-
enter <= ,050, Probability-of-F-to-remove 
>= ,100). 

2 dim_Ball5 Znanje o ADHD (sklop 
B) , 

Stepwise (Criteria: Probability-of-F-to-
enter <= ,050, Probability-of-F-to-remove 
>= ,100). 

a Dependent Variable: skupajC_predlogi_za_resitev123 Reševanje primerov -predlogi rešitev (sklop C) 

 

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,541(a) 0,293 0,288 0,54764 

2 ,560(b) 0,314 0,305 0,54126 

a Predictors: (Constant), E1_skupaj Učinkoviti elementi poučevanja (sklop E ena) 

b Predictors: (Constant), E1_skupaj Učinkoviti elementi poučevanja (sklop E ena), dim_Ball5 Znanje o ADHD (sklop B) 

 

ANOVA(c) 

Model 
 

Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 
Regression 18,402 1 18,402 61,361 ,000(a) 

Residual 44,439 148 0,3     

Total 62,841 149       

2 
Regression 19,724 2 9,862 33,663 ,000(b) 

Residual 43,117 147 0,293     

Total 62,841 149       

a Predictors: (Constant), E1_skupaj Učinkoviti elementi poučevanja (sklop E ena) 

b Predictors: (Constant), E1_skupaj Učinkoviti elementi poučevanja (sklop E ena), dim_Ball5 Znanje o ADHD (sklop B) 

c Dependent Variable: skupajC_predlogi_za_resitev123 Reševanje primerov -predlogi rešitev (sklop C) 

 

Coefficients(a) 

Model 
 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) 0,935 0,192   4,863 0     

E1_skupaj Učinkoviti 
elementi poučevanja 
(sklop E ena) 0,708 0,09 0,541 7,833 0 1 1 

2 

(Constant) 0,453 0,296   1,529 0,128     

E1_skupaj Učinkoviti 
elementi poučevanja 
(sklop E ena) 0,622 0,098 0,475 6,343 0 0,83 1,205 

dim_Ball5 Znanje o 
ADHD (sklop B) 0,199 0,094 0,159 2,124 0,035 0,83 1,205 

a Dependent Variable: skupajC_predlogi_za_resitev123 Reševanje primerov -predlogi rešitev (sklop C) 

 

  



 

Excluded Variables(c) 

Model 
 

Beta In t Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 
Minimum 
Tolerance 

1 

dim_Ball5 Znanje o 
ADHD (sklop B) ,159(a) 2,124 0,035 0,172 0,83 1,205 0,83 

dimDall Prepričanja o 
ADHD (sklop D) ,035(a) 0,482 0,63 0,04 0,933 1,072 0,933 

DIMFall Zaznava 
samoučinkovitosti 
(sklop F) ,023(a) 0,313 0,755 0,026 0,894 1,118 0,894 

dimALL_gena Ocena 
podpore (sklop G) -,035(a) -,504 0,615 -0,042 0,993 1,007 0,993 

2 

dimDall Prepričanja o 
ADHD (sklop D) ,006(b) 0,081 0,935 0,007 0,898 1,114 0,799 

DIMFall Zaznava 
samoučinkovitosti 
(sklop F) -,006(b) -,087 0,93 -0,007 0,862 1,16 0,785 

dimALL_gena Ocena 
podpore (sklop G) -,025(b) -,366 0,715 -0,03 0,988 1,012 0,82 

a Predictors in the Model: (Constant), E1_skupaj Učinkoviti elementi poučevanja (sklop E ena) 

b Predictors in the Model: (Constant), E1_skupaj Učinkoviti elementi poučevanja (sklop E ena), dim_Ball5 Znanje o ADHD 

(sklop B) 

c Dependent Variable: skupajC_predlogi_za_resitev123 Reševanje primerov -predlogi rešitev (sklop C) 

 

Collinearity Diagnostics(a) 

Model Dimension Eigenvalue Condition Index 

Variance Proportions 

(Constant) 
E1_skupaj Učinkoviti 
elementi poučevanja 

(sklop E ena) 

dim_Ball5 
Znanje o 

ADHD 
(sklop B) 

1 
1 1,973 1 0,01 0,01   

2 0,027 8,489 0,99 0,99   

2 

1 2,958 1 0 0,01 0 

2 0,031 9,835 0,16 0,97 0,07 

3 0,012 15,852 0,83 0,02 0,92 

a Dependent Variable: skupajC_predlogi_za_resitev123 Reševanje primerov -predlogi rešitev (sklop C) 

 

 

 

 



PRILOGA 8

Znanje o 

ADHD (sklop 

B)

Splošna 

dejstva o 

ADHD

Znaki in 

diagnostično 

ocenjevanje 

ADHD

Obravnava 

ADHD

Reševanje 

primerov 

(sklop C) Problem 1 Problem 2

r 1 ,897** ,688** ,718** ,354** ,363** ,278**

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001

r ,897** 1 ,457** ,452** ,289** ,329** ,208*

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,011

r ,688** ,457** 1 ,334** ,285** ,221** ,236**

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,007 ,004

r ,718** ,452** ,334** 1 ,340** ,322** ,285**

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

r ,354** ,289** ,285** ,340** 1 ,729** ,834**

p ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

r ,363** ,329** ,221** ,322** ,729** 1 ,396**

p ,000 ,000 ,007 ,000 ,000 ,000

r ,278** ,208* ,236** ,285** ,834** ,396** 1

p ,001 ,011 ,004 ,000 ,000 ,000

r ,252** ,203* ,237** ,238** ,857** ,538** ,524**

p ,002 ,013 ,004 ,003 ,000 ,000 ,000

r ,349** ,241** ,312** ,394** ,855** ,595** ,791**

p ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

r ,191* ,184* ,173* ,128 ,844** ,559** ,689**

p ,019 ,024 ,035 ,119 ,000 ,000 ,000

r ,355** ,313** ,222** ,330** ,802** ,691** ,583**

p ,000 ,000 ,007 ,000 ,000 ,000 ,000

r ,277** ,233** ,288** ,215** ,167* ,170* ,100

p ,000 ,003 ,000 ,007 ,041 ,037 ,222

r ,325** ,297** ,410** ,151 ,195* ,202* ,092

p ,000 ,000 ,000 ,058 ,017 ,013 ,262

r ,113 ,086 ,098 ,139 ,061 ,083 ,065

p ,159 ,286 ,224 ,082 ,457 ,311 ,432

r ,046 -,011 ,009 ,104 -,068 -,036 -,119

p ,571 ,891 ,907 ,197 ,410 ,662 ,147

r ,032 -,007 ,013 ,119 ,041 ,040 ,055

p ,694 ,927 ,872 ,136 ,615 ,625 ,503

r ,253** ,242** ,214** ,178* ,217** ,160* ,177*

p ,001 ,002 ,008 ,026 ,007 ,050 ,030

r ,027 ,045 ,052 -,033 ,019 ,036 ,087

p ,735 ,573 ,522 ,681 ,816 ,665 ,290

r -,097 -,117 -,108 ,037 -,069 -,072 -,015

p ,239 ,156 ,190 ,654 ,413 ,389 ,861

r ,413** ,276** ,320** ,423** ,561** ,426** ,480**

p ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

r ,298** ,229** ,138 ,333** ,121 ,132 ,094

p ,000 ,004 ,087 ,000 ,141 ,108 ,253

r ,298** ,229** ,050 ,391** ,121 ,120 ,119

p ,000 ,004 ,534 ,000 ,139 ,142 ,148

r ,091 ,044 ,206** ,071 ,133 ,151 ,044

p ,259 ,585 ,010 ,375 ,105 ,064 ,589

r ,324** ,298** ,194* ,244** ,157 ,161* ,119

p ,000 ,000 ,015 ,002 ,055 ,049 ,148

r ,162* ,090 ,046 ,240** -,048 -,035 -,024

p ,043 ,264 ,571 ,002 ,563 ,674 ,770

r -,027 -,035 -,042 ,029 ,008 -,013 -,022

p ,739 ,659 ,604 ,722 ,926 ,874 ,791

r -,052 -,010 -,060 -,039 ,016 -,004 ,001

p ,514 ,898 ,461 ,629 ,844 ,958 ,987

r -,040 -,140 -,092 ,156 -,025 -,031 -,052

p ,623 ,080 ,254 ,051 ,760 ,710 ,528

r ,147 ,127 ,158 ,011 ,017 -,010 -,024

p ,075 ,126 ,057 ,895 ,842 ,909 ,775

Povezave med vsemi elementi merskih pripomočkov

Prepričanja o ADHD (sklop D)

Uravnavane razredne 

dinamike

Ravnanje ob neprimernem 

vedenju

Problem 3

Identifikacija problemov, 

izzivov

Načrtovanje želene rešitve, 

ciljev

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Znanje o ADHD (sklop B)

Splošna dejstva o ADHD

Znaki in diagnostično 

ocenjevanje ADHD

Obravnava ADHD

Reševanje primerov (sklop C)

Problem 1

Problem 2

Učinkovitost pri temeljnem 

poučevanju

Učinkovitost spodbujanja 

ustreznega odnosa od 

šolskega dela in vedenjaUčinkovitost uravnavanja 

izzivalnega vedenja oz. 

razredne dinamikeOcena podpore (sklop G)

Zaznava samoučinkovitosti 

(sklop F)

Učinkovitost pri delu z učenci 

z ADHD

Reševanje primerov -predlogi 

rešitev (sklop C)

Dejavniki podpore na šoli

Zunanji dejavniki podpore

Učinkovitost priporočenih 

prilagoditev za poučevanje 

učencev z ADHD

Vpliv učencev z ADHD na 

razred

Starši učencev z ADHD

Učenci z ADHD in poučevanje

Stres

Časovni in materialni pogoji

Učinkoviti elementi 

poučevanja (sklop E ena)
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Prepričanja o ADHD (sklop D)

Uravnavane razredne 

dinamike

Ravnanje ob neprimernem 

vedenju

Problem 3

Identifikacija problemov, 

izzivov

Načrtovanje želene rešitve, 

ciljev

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Znanje o ADHD (sklop B)

Splošna dejstva o ADHD

Znaki in diagnostično 

ocenjevanje ADHD

Obravnava ADHD

Reševanje primerov (sklop C)

Problem 1

Problem 2

Učinkovitost pri temeljnem 

poučevanju

Učinkovitost spodbujanja 

ustreznega odnosa od 

šolskega dela in vedenjaUčinkovitost uravnavanja 

izzivalnega vedenja oz. 

razredne dinamikeOcena podpore (sklop G)

Zaznava samoučinkovitosti 

(sklop F)

Učinkovitost pri delu z učenci 

z ADHD

Reševanje primerov -predlogi 

rešitev (sklop C)

Dejavniki podpore na šoli

Zunanji dejavniki podpore

Učinkovitost priporočenih 

prilagoditev za poučevanje 

učencev z ADHD

Vpliv učencev z ADHD na 

razred

Starši učencev z ADHD

Učenci z ADHD in poučevanje

Stres

Časovni in materialni pogoji

Učinkoviti elementi 

poučevanja (sklop E ena)

Problem 3

Identifikacija 

problemov, 

izzivov

Načrtovanje 

želene rešitve, 

ciljev

Reševanje 

primerov -

predlogi 

rešitev (sklop 

C)

Prepričanja o 

ADHD (sklop 

D)

Uravnavane 

razredne 

dinamike

Ravnanje ob 

neprimernem 

vedenju

,252** ,349** ,191* ,355** ,277** ,325** ,113

,002 ,000 ,019 ,000 ,000 ,000 ,159

,203* ,241** ,184* ,313** ,233** ,297** ,086

,013 ,003 ,024 ,000 ,003 ,000 ,286

,237** ,312** ,173* ,222** ,288** ,410** ,098

,004 ,000 ,035 ,007 ,000 ,000 ,224

,238** ,394** ,128 ,330** ,215** ,151 ,139

,003 ,000 ,119 ,000 ,007 ,058 ,082

,857** ,855** ,844** ,802** ,167* ,195* ,061

,000 ,000 ,000 ,000 ,041 ,017 ,457

,538** ,595** ,559** ,691** ,170* ,202* ,083

,000 ,000 ,000 ,000 ,037 ,013 ,311

,524** ,791** ,689** ,583** ,100 ,092 ,065

,000 ,000 ,000 ,000 ,222 ,262 ,432

1 ,667** ,777** ,709** ,152 ,204* ,011

,000 ,000 ,000 ,063 ,012 ,890

,667** 1 ,552** ,535** ,173* ,186* ,090

,000 ,000 ,000 ,034 ,022 ,275

,777** ,552** 1 ,551** ,076 ,156 -,022

,000 ,000 ,000 ,354 ,057 ,785

,709** ,535** ,551** 1 ,173* ,142 ,090

,000 ,000 ,000 ,034 ,083 ,271

,152 ,173* ,076 ,173* 1 ,823** ,666**

,063 ,034 ,354 ,034 ,000 ,000

,204* ,186* ,156 ,142 ,823** 1 ,296**

,012 ,022 ,057 ,083 ,000 ,000

,011 ,090 -,022 ,090 ,666** ,296** 1

,890 ,275 ,785 ,271 ,000 ,000

,001 -,043 -,080 -,046 ,532** ,365** ,150

,988 ,602 ,331 ,573 ,000 ,000 ,061

,006 ,049 ,022 ,031 ,386** ,242** ,092

,941 ,551 ,791 ,706 ,000 ,002 ,249

,189* ,191* ,094 ,278** ,683** ,500** ,275**

,020 ,019 ,253 ,001 ,000 ,000 ,000

-,076 ,018 ,043 -,020 -,294** -,202* -,127

,356 ,829 ,598 ,808 ,000 ,011 ,113

-,091 ,024 -,169* -,029 ,142 ,100 ,072

,278 ,776 ,043 ,728 ,084 ,222 ,382

,456** ,486** ,393** ,541** ,260** ,293** ,052

,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 ,527

,081 ,192* -,075 ,196* ,195* ,145 ,132

,323 ,019 ,363 ,016 ,014 ,070 ,099

,063 ,172* -,087 ,238** ,150 ,082 ,140

,444 ,035 ,292 ,003 ,061 ,308 ,079

,149 ,190* ,007 ,135 ,143 ,179* ,031

,069 ,020 ,935 ,101 ,073 ,025 ,704

,116 ,172* ,059 ,165* ,153 ,127 ,101

,159 ,035 ,474 ,044 ,055 ,114 ,209

-,058 ,057 -,189* ,014 ,168* ,103 ,107

,481 ,489 ,021 ,862 ,035 ,198 ,184

,050 ,043 -,038 ,011 ,167* ,150 ,058

,544 ,598 ,646 ,890 ,036 ,060 ,467

,038 ,022 -,020 ,043 ,139 ,129 ,057

,643 ,788 ,809 ,598 ,083 ,108 ,475

,020 ,035 -,048 -,062 ,047 ,031 -,008

,804 ,675 ,557 ,454 ,559 ,700 ,920

,069 ,081 -,050 ,005 ,281** ,277** ,075

,418 ,342 ,555 ,957 ,001 ,001 ,364

Povezave med vsemi elementi merskih pripomočkov

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Prepričanja o ADHD (sklop D)

Uravnavane razredne 

dinamike

Ravnanje ob neprimernem 

vedenju

Problem 3

Identifikacija problemov, 

izzivov

Načrtovanje želene rešitve, 

ciljev

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Znanje o ADHD (sklop B)

Splošna dejstva o ADHD

Znaki in diagnostično 

ocenjevanje ADHD

Obravnava ADHD

Reševanje primerov (sklop C)

Problem 1

Problem 2

Učinkovitost pri temeljnem 

poučevanju

Učinkovitost spodbujanja 

ustreznega odnosa od 

šolskega dela in vedenjaUčinkovitost uravnavanja 

izzivalnega vedenja oz. 

razredne dinamikeOcena podpore (sklop G)

Zaznava samoučinkovitosti 

(sklop F)

Učinkovitost pri delu z učenci 

z ADHD

Reševanje primerov -predlogi 

rešitev (sklop C)

Dejavniki podpore na šoli

Zunanji dejavniki podpore

Učinkovitost priporočenih 

prilagoditev za poučevanje 

učencev z ADHD

Vpliv učencev z ADHD na 

razred

Starši učencev z ADHD

Učenci z ADHD in poučevanje

Stres

Časovni in materialni pogoji

Učinkoviti elementi 

poučevanja (sklop E ena)

Vpliv 

učencev z 

ADHD na 

razred

Starši 

učencev z 

ADHD

Učenci z 

ADHD in 

poučevanje Stres

Časovni in 

materialni 

pogoji

Učinkoviti 

elementi 

poučevanja 

(sklop E ena)

Zaznava 

samoučinkovit

osti (sklop F)

Učinkovitost 

pri delu z 

učenci z ADHD

,046 ,032 ,253** ,027 -,097 ,413** ,298** ,298**

,571 ,694 ,001 ,735 ,239 ,000 ,000 ,000

-,011 -,007 ,242** ,045 -,117 ,276** ,229** ,229**

,891 ,927 ,002 ,573 ,156 ,001 ,004 ,004

,009 ,013 ,214** ,052 -,108 ,320** ,138 ,050

,907 ,872 ,008 ,522 ,190 ,000 ,087 ,534

,104 ,119 ,178* -,033 ,037 ,423** ,333** ,391**

,197 ,136 ,026 ,681 ,654 ,000 ,000 ,000

-,068 ,041 ,217** ,019 -,069 ,561** ,121 ,121

,410 ,615 ,007 ,816 ,413 ,000 ,141 ,139

-,036 ,040 ,160* ,036 -,072 ,426** ,132 ,120

,662 ,625 ,050 ,665 ,389 ,000 ,108 ,142

-,119 ,055 ,177* ,087 -,015 ,480** ,094 ,119

,147 ,503 ,030 ,290 ,861 ,000 ,253 ,148

,001 ,006 ,189* -,076 -,091 ,456** ,081 ,063

,988 ,941 ,020 ,356 ,278 ,000 ,323 ,444

-,043 ,049 ,191* ,018 ,024 ,486** ,192* ,172*

,602 ,551 ,019 ,829 ,776 ,000 ,019 ,035

-,080 ,022 ,094 ,043 -,169* ,393** -,075 -,087

,331 ,791 ,253 ,598 ,043 ,000 ,363 ,292

-,046 ,031 ,278** -,020 -,029 ,541** ,196* ,238**

,573 ,706 ,001 ,808 ,728 ,000 ,016 ,003

,532** ,386** ,683** -,294** ,142 ,260** ,195* ,150

,000 ,000 ,000 ,000 ,084 ,001 ,014 ,061

,365** ,242** ,500** -,202* ,100 ,293** ,145 ,082

,000 ,002 ,000 ,011 ,222 ,000 ,070 ,308

,150 ,092 ,275** -,127 ,072 ,052 ,132 ,140

,061 ,249 ,000 ,113 ,382 ,527 ,099 ,079

1 ,202* ,302** -,468** ,098 ,120 ,209** ,176*

,011 ,000 ,000 ,235 ,142 ,009 ,027

,202* 1 ,109 -,117 ,058 ,076 ,009 ,016

,011 ,174 ,143 ,481 ,350 ,911 ,840

,302** ,109 1 -,140 ,158 ,268** ,125 ,073

,000 ,174 ,081 ,054 ,001 ,117 ,364

-,468** -,117 -,140 1 -,109 -,106 -,227** -,210**

,000 ,143 ,081 ,183 ,194 ,004 ,008

,098 ,058 ,158 -,109 1 ,200* ,376** ,377**

,235 ,481 ,054 ,183 ,015 ,000 ,000

,120 ,076 ,268** -,106 ,200* 1 ,325** ,276**

,142 ,350 ,001 ,194 ,015 ,000 ,001

,209** ,009 ,125 -,227** ,376** ,325** 1 ,837**

,009 ,911 ,117 ,004 ,000 ,000 ,000

,176* ,016 ,073 -,210** ,377** ,276** ,837** 1

,027 ,840 ,364 ,008 ,000 ,001 ,000

,163* -,082 ,127 -,119 ,272** ,208* ,686** ,335**

,041 ,309 ,114 ,138 ,001 ,010 ,000 ,000

,081 ,019 ,131 -,054 ,196* ,358** ,761** ,404**

,312 ,813 ,102 ,502 ,016 ,000 ,000 ,000

,231** ,068 ,073 -,327** ,263** ,154 ,825** ,623**

,004 ,399 ,360 ,000 ,001 ,058 ,000 ,000

,191* ,140 ,056 -,214** ,395** ,085 ,397** ,386**

,017 ,081 ,487 ,007 ,000 ,296 ,000 ,000

,118 ,106 ,061 -,185* ,338** ,053 ,316** ,293**

,140 ,184 ,445 ,020 ,000 ,514 ,000 ,000

,127 ,153 -,052 -,077 ,320** ,054 ,216** ,277**

,112 ,055 ,519 ,336 ,000 ,511 ,007 ,000

,348** ,078 ,170* -,296** ,311** ,177* ,518** ,446**

,000 ,349 ,039 ,000 ,000 ,035 ,000 ,000

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).
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Prepričanja o ADHD (sklop D)

Uravnavane razredne 

dinamike

Ravnanje ob neprimernem 

vedenju

Problem 3

Identifikacija problemov, 

izzivov

Načrtovanje želene rešitve, 

ciljev

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Znanje o ADHD (sklop B)

Splošna dejstva o ADHD

Znaki in diagnostično 

ocenjevanje ADHD

Obravnava ADHD

Reševanje primerov (sklop C)

Problem 1

Problem 2

Učinkovitost pri temeljnem 

poučevanju

Učinkovitost spodbujanja 

ustreznega odnosa od 

šolskega dela in vedenjaUčinkovitost uravnavanja 

izzivalnega vedenja oz. 

razredne dinamikeOcena podpore (sklop G)

Zaznava samoučinkovitosti 

(sklop F)

Učinkovitost pri delu z učenci 

z ADHD

Reševanje primerov -predlogi 

rešitev (sklop C)

Dejavniki podpore na šoli

Zunanji dejavniki podpore

Učinkovitost priporočenih 

prilagoditev za poučevanje 

učencev z ADHD

Vpliv učencev z ADHD na 

razred

Starši učencev z ADHD

Učenci z ADHD in poučevanje

Stres

Časovni in materialni pogoji

Učinkoviti elementi 

poučevanja (sklop E ena)

Učinkovitost 

pri temeljnem 

poučevanju

Učinkovitost 

spodbujanja 

ustreznega 

odnosa od 

šolskega dela 

in vedenja

Učinkovitost 

uravnavanja 

izzivalnega 

vedenja oz. 

razredne 

dinamike

Ocena 

podpore 

(sklop G)

Dejavniki 

podpore na 

šoli

Zunanji 

dejavniki 

podpore

Učinkovitost 

priporočenih 

prilagoditev za 

poučevanje 

učencev z 

ADHD

,091 ,324** ,162* -,027 -,052 -,040 ,147

,259 ,000 ,043 ,739 ,514 ,623 ,075

,044 ,298** ,090 -,035 -,010 -,140 ,127

,585 ,000 ,264 ,659 ,898 ,080 ,126

,206** ,194* ,046 -,042 -,060 -,092 ,158

,010 ,015 ,571 ,604 ,461 ,254 ,057

,071 ,244** ,240** ,029 -,039 ,156 ,011

,375 ,002 ,002 ,722 ,629 ,051 ,895

,133 ,157 -,048 ,008 ,016 -,025 ,017

,105 ,055 ,563 ,926 ,844 ,760 ,842

,151 ,161* -,035 -,013 -,004 -,031 -,010

,064 ,049 ,674 ,874 ,958 ,710 ,909

,044 ,119 -,024 -,022 ,001 -,052 -,024

,589 ,148 ,770 ,791 ,987 ,528 ,775

,149 ,116 -,058 ,050 ,038 ,020 ,069

,069 ,159 ,481 ,544 ,643 ,804 ,418

,190* ,172* ,057 ,043 ,022 ,035 ,081

,020 ,035 ,489 ,598 ,788 ,675 ,342

,007 ,059 -,189* -,038 -,020 -,048 -,050

,935 ,474 ,021 ,646 ,809 ,557 ,555

,135 ,165* ,014 ,011 ,043 -,062 ,005

,101 ,044 ,862 ,890 ,598 ,454 ,957

,143 ,153 ,168* ,167* ,139 ,047 ,281**

,073 ,055 ,035 ,036 ,083 ,559 ,001

,179* ,127 ,103 ,150 ,129 ,031 ,277**

,025 ,114 ,198 ,060 ,108 ,700 ,001

,031 ,101 ,107 ,058 ,057 -,008 ,075

,704 ,209 ,184 ,467 ,475 ,920 ,364

,163* ,081 ,231** ,191* ,118 ,127 ,348**

,041 ,312 ,004 ,017 ,140 ,112 ,000

-,082 ,019 ,068 ,140 ,106 ,153 ,078

,309 ,813 ,399 ,081 ,184 ,055 ,349

,127 ,131 ,073 ,056 ,061 -,052 ,170*

,114 ,102 ,360 ,487 ,445 ,519 ,039

-,119 -,054 -,327** -,214** -,185* -,077 -,296**

,138 ,502 ,000 ,007 ,020 ,336 ,000

,272** ,196* ,263** ,395** ,338** ,320** ,311**

,001 ,016 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000

,208* ,358** ,154 ,085 ,053 ,054 ,177*

,010 ,000 ,058 ,296 ,514 ,511 ,035

,686** ,761** ,825** ,397** ,316** ,216** ,518**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,007 ,000

,335** ,404** ,623** ,386** ,293** ,277** ,446**

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000

1 ,590** ,456** ,283** ,249** ,098 ,355**

,000 ,000 ,000 ,002 ,224 ,000

,590** 1 ,530** ,254** ,235** ,063 ,355**

,000 ,000 ,001 ,003 ,434 ,000

,456** ,530** 1 ,271** ,191* ,146 ,428**

,000 ,000 ,001 ,016 ,069 ,000

,283** ,254** ,271** 1 ,933** ,633** ,679**

,000 ,001 ,001 ,000 ,000 ,000

,249** ,235** ,191* ,933** 1 ,360** ,565**

,002 ,003 ,016 ,000 ,000 ,000

,098 ,063 ,146 ,633** ,360** 1 ,257**

,224 ,434 ,069 ,000 ,000 ,002

,355** ,355** ,428** ,679** ,565** ,257** 1

,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).


