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POVZETEK
Raziskava predstavi teoretska spoznanja o težavah učencev, ki jih uvrščamo v skupino
ADHD. V teoretičnem delu je pojasnjena tudi pravljica kot medij. Empirični del raziskave je
usmerjen v proces in analizo uporabe pravljic kot metode intervencije in pomoči.
Učenci z zmanjšano pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo (v nadaljevanju uporabljamo
uveljavljeno kratico ADHD ali izraz otroci s težavami, posebnostmi) so otroci, ki imajo
težave v šoli in v širšem okolju. Predstavljeni so vzroki nastanka teh posebnosti,
simptomatika, otrokova močna ter šibka področja ter vrste pomoči.
Za globlje razumevanje pravljic smo se ustavili pri njihovih začetkih, to je pri
pripovedovalcih in zbiralcih pravljic ter pravljičarju H. C. Andersenu. Psihološki vidik
uporabe pravljic je predstavljen historično in skozi pristope Bruna Bettelheima (2002),
Verene Kast (1999) in Regine Lückel (1990), ki raziskujejo vpliv pravljic na posameznika. V
magistrski nalogi je osvetljen njihov potencial za delo z učenci z ADHD.
V empiričnem delu je skozi kvalitativno raziskavo predstavljena študija primera triletnega
spremljanja učenca z zmanjšano pozornostjo in hiperaktivnostjo (vse od obiskovanja 1. do
zaključka 3. razreda), v kateri so imele intervencije z Andersenovimi pravljicami ključno
vlogo. Med procesom je postajala vloga učenca vse aktivnejša in je dosegla stopnjo
učenčevega poustvarjanja (predvsem Andersenovih pravljic), s čimer sta naraščali njegova
samostojnost in kreativnost, hkrati pa so se njegove prvotne težave s pozornostjo in
hiperaktivnostjo manjšale. Slednje potrjuje tudi kvalitativna analiza polstrukturiranih
intervjujev, ki so bili izvedeni po zaključku intervencij s pravljico z dečkom in njegovo
materjo, z namenom pridobitve individualne refleksije. Celotna raziskava potrjuje, da je
model pomoči s pravljico mogoč. V raziskovalnem primeru je bil zaradi prekrivanja z
dečkovim močnim področjem (jezik, likovna in literarna umetnost) ustrezen in učinkovit.
Navedene ugotovitve so lahko izhodišče za poglobljeno znanstveno raziskovanje modela
pomoči s pravljico pri drugih otrocih s podobnimi težavami in ugotavljanje povezanosti z
njihovim močnim področjem, pri čemer bi se preveril sklep o prekrivanju močnega področja s
pravljico in posledično ustreznosti in učinkovitosti omenjenega modela pomoči.
Ključne besede: učenci, posebne potrebe, zmanjšana pozornost, hiperaktivnost – ADHD,
pravljice, pomoč s pravljico

ABSTRACT
This research introduces theoretical findings about problems of students with ADHD, as well
as, fairy tales as a medium. The empirical part focuses on the process and analysis of the use
of fairy tales as method of intervention and assistance.
Students with attention deficit disorders and/or hyperactivity (reffered to as ADHD or
children with disorders) are children who have difficulties, both in school and the broader
social environment. The thesis introduces causes of these phenomena, symptomatics, the
child's strong and weak points and various kinds of assistance.
In order to gain a deeper understanding of fairy tales, we also explain their beginnings, by
focusing on storytellers and fairy tale collectors, highlighting the importance of H. C.
Andersen and his works. The psychological point of view in the use of fairy tales is explained
through history and the approaches of Bruno Bettelheim (2002), Verena Kast (1999) and
Regine Lückel (1990), who study the influence of fairy tales on individuals. This paper
highlights their potential to work with students with ADHD.

The empirical part introduces a qualitative three-year case study of a student with attention
deficit and hyperactivity (1st-3rd grade), where Andersen's fairy tale interventions played a key
part. Overtime, the student had become more active and reached a degree of his recreation
(Andersen's works mostly), contributing to the increase of his independence and creativity. At
the same time, his attention deficits and hyperactivity had decreased, confirmed by the
qualitative analysis of half-structured interviews, carried out after each intervention with a
fairy tale, the boy and his mother with the intention of gaining individual reflection. The
entire research confirms that the fairy tale assistance model is feasible. The latter ended up
being appropriate and effective due to the overlapping with the boy's strong sides (language,
fine art and literary art).
The stated findings can serve as a starting point for a deeper scientific research of the model
fairy tale assistance model with other children with similar deficits, as well as, with the
relation of their strong side. Thus, the conclusion on the overlapping of the strong side and the
fairy tale, and consequently the appropriateness and effectiveness of the described model of
assistance, would need to be explored further.
Key words: students, special needs, attention, attention deficit disorder, hyperactivity –
ADHD, fairy tales, assistance
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I TEORETIČNI DEL
1

UVOD

ADHD je sodobnejše poimenovanje posebnosti otrok in odraslih,1 pri katerih je prepoznati
spekter težav iz kroga zmanjšane pozornosti in/ali hiperaktivnosti. Značilnosti so opisane v
DSM-IV (Diagnostični priročnik duševnih motenj Ameriške psihiatrične zveze). Že kratica
ADHD (attention deficit, hiperactive disorder) opozori na zmanjšano pozornost in
hiperaktivnost kot prevladujočo simptomatiko. V tujini so težave s pozornostjo in/ali
hiperaktivnostjo širše poznan in raziskan fenomen. Kot možne vzroke zanje večino avtorjev
(Tannock, 1998, v Hughes, Cooper, 2007, 2009, Barkley, 2005) navaja genetske in biološke
dejavnike ter socialno okolje, vendar vsi razlogi za nastanek omenjene posebnosti še niso
pojasnjeni.
Mnenja o pojavnosti težav zmanjšane pozornosti in/ali hiperaktivnosti pri učencih v
slovenskih šolah so zelo različna. Suzana Pulec Lah (2005) in Leonida Rotvejn Pajič (2006)
menita, da jih je manj kot 10 odstotkov. Mojca Brecelj Kobe (2003) navaja veljavne raziskave
za Evropo, ima težave s pozornostjo in hiperaktivnostjo od 4 do 19 odstotkov otroške
populacije. Za Slovenijo bi to pomenilo med 20.000 in 40.000 otrok do 14 let (Kesič Dimic,
2009). Srečko Soršak (2003) na osnovi ameriških raziskav ugotavlja, da pojavnost težav s
pozornostjo in hiperaktivnostjo variira med 2 in 30 odstotki, po kriterijih DSM-IV pa lahko
govorimo o pogostnosti ADHD med 3 in 5 odstotki v splošni populaciji. O čemer pišeta tudi
Jerneja Maček in Marija Anderuh (2011).
Nataša Potočnik Dajčman (2006) pa navaja, da hiperkinetične motnje 2 prizadenejo vsaj 5
odstotkov šolske populacije otrok in so trikrat pogostejše pri dečkih kot pri deklicah. Pri
otrocih s povečano aktivnostjo je razmerje med spoloma šest proti ena, o čemer pričajo
podatki posameznih pedopsihiatričnih centrov. Pri skupini otrok s predvsem znižano
pozornostjo je razmerje bolj izenačeno.
Ne glede na točnost teh številk lahko ugotovimo, da so tovrstne težave breme za otroka in za
njegovo zlasti šolsko okolje, saj je ključna težava v spremljanju pouka in nemiru. Otroci z
zmanjšano pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo pogosto ne sledijo dogajanju v razredu, razlagi,
nekontrolirano vstajajo, s čimer vznemirjajo ostale in motijo potek pouka. Treba je vedeti, da
njihovo vedenje ni tako zaradi zlih namenov, temveč zaradi posebnosti njihovega zaznavanja
in doživljanja, kar se nato izraža v njihovem vedenju.
Če in ko učitelji poznajo ter razumejo navedene težave, lahko s prilagojeno uporabo
metodičnih in didaktičnih pristopov udejanjajo drugačne pedagoške pristope. Poleg
omenjenega je ključna vzpostavitev dobrega osebnega odnosa z učencem/učenko (v
nadaljevanju uporabljam naziv učenec za oba spola) z ADHD, kjer ima pomembno vlogo
vzpostavljena jasna in dvosmerna komunikacija ter sodelovanje z učencem na način
soustvarjanja.
V svetu so dokaj dobro razvite različne oblike pomoči. Ernest Kiphard (2002) priporoča
psihomotorično terapijo, kjer gibalni ukrepi v okviru motopedagoškega dela predstavljajo
razvojno in spodbujevalno intervencijo. Otroci se s pomočjo vedenjsko-gibalnega treninga
1

Otrok in odraslih ne enačimo z ADHD, temveč jih razumemo širše. V delu pa smo usmerjeni v navedeno
populacijo, ki ima v svojem razvoju posebnosti iz tega kroga težav.
2
Gre za spekter motenj, pri katerih je hiperaktivno-impulzivni tip najpogostejši (ADHD), sledi kombiniran tip
motnje in brezbrižen tip motnje z okrnjeno pozornostjo (ADD).
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naučijo bolje nadzorovati in obvladovati svoje vedenje. Thomas Phelan (2005) in Russell A.
Barkley (2005) intervencijo usmerjata v socialna okolja otrok z namenom osveščanja o
otrokovih posebnostih, spodbujanja k sodelovanju staršev s šolo in nudenja pomoči tako
staršem kot učiteljem in otrokom v obliki svetovanja, terapije, učenja socialnih veščin in
treninga samokontrole. Lesley Hughes in Paul Cooper (2007, 2009) poudarjata pomen
dobrega sodelovanja med medicinsko, vzgojno-izobraževalno in socialno službo, s čimer se
celostno vključijo razvojne potrebe teh otrok. V ameriški neprofitni organizaciji CHADD
(Children and Adults with Attention Deficit/Hyperactivity Disorder) deluje Nacionalni
raziskovalni center (National Resource Center on AD/HD), ki razvija znanstveno
podkrepljene multimodalne pristope različnih strokovnjakov – vse od učenja staršev, kako
delati z otroki, strategij vedenjskih intervencij in ustreznih izobraževalnih programov pa do
različnih vrst medikamentoznega zdravljenja (National, b. d.). Pri tem usmerjajo pomoč tako
k otroku s težavami kot v njegovo socialno okolje, in sicer z namenom razumevanja
posebnosti, nudenja ustrezne podpore ter razvijanja otrokovih veščin in spretnosti.
V slovenskem prostoru je problematika zmanjšane pozornosti in/ali hiperaktivnosti pri otrocih
zaenkrat manj raziskana. Večina raziskav se posveča posledicam omenjenih težav:
primanjkljajem na posameznih področjih učenja (Košir, 2008), izstopajočemu vedenju
(Metljak, Kobolt, Potočnik, 2010, Kobolt, 2010) ter SUT (Magajna, Kavkler, 2008). Pomoč je
usmerjena predvsem v krepitev varovalnih dejavnikov – močnih področij in socialne
vključenosti otroka (Magajna, Pečjak, 2008).
Različni avtorji (Svetina, 1971, Žerdin, 1995, Mikuš-Kos, 1995, Soršak, 2004, Pulec Lah,
2005, Kesič Dimic, 2009), ki opozarjajo na izrazite težave otrok z ADHD v osnovni šoli,
predlagajo tudi različne vrste pomoči. Suzana Pulec Lah (2002) zagovarja večdimenzionalno
obravnavo: medicinsko, psihosocialno in pedagoško delo ter delo z okoljem. Medicinska
stroka poudarja učinkovitost medikamentozne terapije v kombinaciji z drugimi načini
zdravljenja (Janša, 2010).
Uspešnost omenjenih pristopov je odvisna tako od življenjskega okolja posameznika kot od
odziva na posege. Posebnosti in težave teh otrok so precej heterogene, zato težje govorimo o
splošni učinkovitosti posameznih intervencij. Anica Mikuš-Kos (1979a) in Suzana Pulec Lah
(2002) menita, da se je bolje usmeriti na odkrivanje otrokovih močnih področij in jih razvijati
ter tam poiskati ustrezne načine pomoči.
Kakor rečeno, se intervencije usmerjajo v različna področja, tudi v umetnost, katere del so
pravljice.
Omenjena literarna vrsta je ena izmed najstarejših slovstvenih vrst nevezani besedi, ki je
nastala kot ustna tvorba in se z zapisom ohranila do danes. Poleg literarnih teoretikov so se za
pravljice zanimali pedagogi in pozneje psihologi. Sigmund Freud (po Blažić, 2008) je s
pomočjo pravljic vpeljal teorijo uma, Carl Gustav Jung (1988) je analiziral arhetipe v
pravljicah. Njegovo učenko Marie Louise von Franz (1995) so zanimali arhetipi žensk.
Bruno Bettelheim (2002) je v delu »Rabe čudežnega: o pomenu pravljic« predstavil svojo
psihoanalitično teorijo na modelu ljudske pravljice in s tem pomembno prispeval k
razumevanju pomena pravljic v razvoju otroka. Izhajal je iz teze, da so eksistenčne drame, v
katerih se otrok podzavestno sooča s svojimi težavami in željami, pot k odraslosti. Pomembno
vlogo v Bettelheimovi analizi igra Ojdipov konflikt in sorodstvena tekmovalnost. Model
ljudske pravljice, ki ga je Bruno Bettelheim (2002) izbral, omogoča, da lahko otrok na
simbolni ravni izživi svoje notranje probleme in hkrati razume pravljice kot pogled v globlji
smisel življenja (Blažić, 2006c), saj ga pravljica oddalji od realnosti in hkrati omogoča proces
razvoja avtonomnosti (Zipes, 2006a).
Jack Zipes (2006a, 2006b) je na pravljice pogledal s sociološkega zornega kota. Obravnaval je
norme, moralo in vrednote zbiralcev in avtorjev pravljic, med katerimi je tudi Andersen.
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Analiziral je ideologijo, ki se je uporabljala za socializacijo otrok. Kritično je pogledal na
klasične pravljice in psihološke pristope k njihovemu razumevanju.
Clarissa Pinkola Estes (2003) uporablja Jungovo psihologijo za analizo folklore in pravljic ter
za raziskovanje intuitivnega in ustvarjalnega gona, ki predstavlja arhetip divje ženske. V delu
Ženske, ki tečejo z volkovi predstavi svoje feministično proučevanje.
Verena Kast (1999) in Regina Lückel (1990) uporabljata pravljice v psihoterapevtski praksi.
Prva je jungovska psihoanalitičarka in v pravljicah odkriva prostor domišljije, ustvarjalnosti
in magičnosti, kjer se odvija součinkovanje (interakcija) med bralcem/poslušalcem in
pravljico. Druga pa izhaja iz geštaltterapije in meni, da je pravljica »sprejemnik«, ki ga
bralec/poslušalec zapolni s svojimi projekcijami, pravljični liki pa so nosilci teh projekcij.
Na osnovi izhodišč Bruna Bettelheima (2002), Regine Lückel (1990) in Verene Kast (1999)
sta ugotavljena moč in vpliv pravljic pri otroku/učencu z ADHD.
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2

2.1

OTROCI
S
TEŽAVAMI
POZORNOSTI
HIPERAKTIVNOSTJO OZIROMA OTROCI Z ADHD

IN/ALI

RAZLAGE O VZROKIH /ETIOLOGIJA

Mnoge raziskave, ki jih najdemo v sodobni psihološki in psihiatrični literaturi, navajajo
podobne možne vzroke za zmanjšano pozornost in/ali hiperaktivnost.
Rosemary Tannock (1998 v Hughes, Cooper, 2007, 2009) je identificiral tri večja področja
raziskav o vzrokih za ADHD, in sicer: kognitivno, nevrobiološko in genetsko.
Lesley Hughes in Paul Cooper (2007, 2009) navajata, da imajo otroci z ADHD biološke
predispozicije za težave zaviranja ali odložitve določenega vedenja, kar je lahko povezano z
nenormalnostjo v sistemu dopamina,3 zaradi česar osebe z omenjeno posebnostjo ne morejo
nadzorovati svoje impulzivnosti.
Russell A. Barkley (2005) kot možne vzroke za ADHD navaja: biološke faktorje (anomalije v
razvoju možganov), genetične vzroke, po njegovem mnenju imajo manjši delež vplivi okolja
in socialni faktorji.
Genetika, biološki faktorji in socialno okolje so najpogostejše navedeni možni vzroki za
težave s pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo, vendar dokončen razlog za nastanek ADHD še ni
identificiran. Jeff Strong in Michael O. Flanagan prav tako menita, da dejanskega vzroka (ali
vzrokov) še ne poznamo.
V nadaljevanju si oglejmo nekaj ključnih spoznanj o domnevni etiologiji in dejavnikih, ki
slabšajo simptomatiko zmanjšane pozornosti in/ali hiperaktivnosti.

2.1.1 Dejavniki okolja
Dejavnike okolja razumemo kot zunanje vplive, ki lahko učinkujejo na zarodek že v
prenatalnem obdobju, na otroka ob rojstvu in pozneje v otroštvu. Ali pa so vzrok za nastanek
težav s pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo, odgovarjajo pomembnejše raziskave s tega
področja.
Uživanje alkohola in nikotina med nosečnostjo ima dokazljivo učinek na razvoj prednje
možganske regije še nerojenega otroka. Kar potrjujejo raziskave iz let 1975, 1992 in tudi
raziskave na živalih, saj je tak nerojeni zarodek kazal anomalije na možganih. S tem se
tveganje za ADHD pri nerojenem zarodku z omenjenim rizičnim vedenjem matere veča in se
še povečuje, če ima mati ADHD (Barkley 2005).
Ni dokazov, da nikotin in alkohol povzročata težave s pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo.
Thomas W. Phelan (2005) še dodaja, da je povezava med količino svinca v telesu in ADHD
majhna.
Nasprotno pa Russell A. Barkley (2005) priznava svincu tako kot alkoholu in nikotinu
toksično delovanje na možgane. Navaja študije z živalmi in ljudmi, ki nakazujejo, da srednja
in visoka količina svinca lahko poškoduje možgansko tkivo.
3

Je nevrotransmiter, živčni prenašalec sporočil. Spodbuja mišljenje. Preveliko pomanjkanje dopamina lahko
povzroča nemotiviranost, brezvoljnost in tudi čustveno praznino.
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Oba avtorja pa se strinjata, da ni dokazano, da je svinec vzrok za ADHD.
V sedemdesetih in osemdesetih letih prejšnjega stoletja je bilo razširjeno mnenje, da dodatki v
hrani povzročajo težave s pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo. Kasnejša raziskovanja niso
prišla do nobenih oprijemljivih dokazov. Leta 1993 sta Kavale in Rorness z Univerze v
Kaliforniji opravila čez 23 študij in prišla do zaključka, da sestavine v hrani v večini ne
povzročajo ADHD, kar pa ne velja za manj kot pet odstotkov otrok (Barkley, 2005).
Omenjena populacija je občutljiva na hrano in njene dodatke (Phelan, 2005). Nekateri dodatki
znižujejo raven dopamina in noradrenalina v možganih, kar pri omenjenih otrocih povzroča
hiperaktivno vedenje (Sunderland, 2009).
Zanimive so raziskave v zvezi s sladkorjem. Thomas W. Phelan (2005) ugotavlja, da so
nekateri otroci zaradi sladkorja postali letargični in manj pozorni. Sladkor namreč zmanjša
hiperaktivnost in hkrati tudi pozornost. Podobno kot pri omenjeni raziskavi te ugotovitve ne
veljajo za manjšo skupino otrok z zmanjšano pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo, saj se ob
določeni količini sladkorja njihova hiperaktivnost zelo poveča.
Margot Sunderland (2009) razlaga, da uživanje sladkarij povzroča močan dvig sladkorja v
krvi. Telo se odzove z velikimi količinami inzulina, da bi raven sladkorja v krvi znižalo do
meje, kot je bilo pred užitjem sladkarij. Tako stanje lahko povzroči hipoglikemijo, ki ima za
posledice agresijo, anksioznost in hiperaktivno vedenje.
Otroci z ADHD so bolj dovzetni za alergije od druge populacije otrok brez teh težav. S
prisotnostjo alergije se jim simptomatika zmanjšane pozornosti in/ali hiperaktivnost še slabša
(Phelan, 2005).
Gledanje televizije ne povzroča ADHD (Barkley, 2005), vendar se zaradi pasivnega
opazovanja močnih dražljajev poslabša simptomatika zmanjšane pozornosti in/ali
hiperaktivnosti (Goldfus, 2008).
Snježana Sekušak-Galešev (2005) navaja vpliv okolja kot pomemben vzrok za nastanek
ADHD. Avtorica razlaga, da v času nosečnosti in poroda lahko pride do poškodb možganov
otroka preko matere z zdravili, zastrupitve, sevanja, infekcije, odvisnosti od drog, alkohola,
nikotina, zgodnjega poroda ter zapletov pri porodu. Pozneje lahko motnja nastane zaradi
miningitisa, encephalitisa, poškodb glave in zastrupitve s svincem (prav tam, Barkley, 2000,
Willcutt in sodelavci, 2000, Faraone in sodelavci, 1998, Hudziak in sodelavci, 1998).
Mojca Brecelj-Kobe (2003) navaja poleg dednosti prav tako zgodnje vplive okolja, ki
učinkujejo na spremenjeno možgansko prostornino, ki naj bi bili vzrok za nastanek ADHD.
Tudi Leonida Rotvejn Pajič (2006) navaja škodljive vplive v prenatalnem obdobju in ob
rojstvu ter poškodbe glave, ki so lahko vzrok za nastanek težave s pozornostjo in/ali
hiperaktivnostjo. Motnja je lahko povezana tudi z alergijami, hrano in svincem.
Lidija Magajna, Milena Košak Babuder in Majda Gorišek (2006) navajajo, da je nizka
porodna teža rizičen dejavnik za deficit hiperaktivnosti. Raziskava rednega spremljanja
skupine otrok, rojenih z nizko porodno težo, do njihovega desetega leta starosti, ki sta jo
izvedla Barlow in Lewandowski, kaže na pogostost učnih težav in ADHD pri nedonošenčkih
(2000, v Magajna, Babuder, Gorišek, 2006).
Razvidno je, da nekateri dejavniki slabšajo simptomatiko ADHD. Ni pa dokazov, da bi
dejavniki okolja povzročili težave s pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo, čeprav vplivajo na
prednji možganski reženj, kjer so mehanizmi za zaviranje, vztrajnost, sposobnost
koncentracije ter kontrolo aktivnosti, pri čemer imajo otroci z ADHD največ težav.
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2.1.2 Družinski dejavniki
Lesley Hughes in Paul Cooper (2007, 2009) ugotavljata, da številne študije omenjajo vplive
družinskega okolja, ki so lahko vpleteni v razvoj težav s pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo.
Faktorji tveganja so: slabše starševske veščine, neurejeno družinsko okolje, pogosti konflikti
med staršema, osebnostne značilnosti staršev, duševno zdravje (prav tam) in nizka izobrazba
matere, nizek socialni položaj staršev, enoroditeljsko starševstvo in odsotnost očeta. Russell
A. Barkley (2005) opozarja, da navedeni faktorji niso vzrok za ADHD.
Na osnovi sedemnajstletnega raziskovanja družinskega življenja in odnosov z otroki z ADHD
je Russell A. Barkley (prav tam) našel povezavo med vedenjem matere in otroka z ADHD.
Ugotovil je, da je negativno vedenje matere odziv na otrokovo težavno vedenje, kar je
razvidno iz raziskave. Otroci z ADHD so en teden uživali zdravilo Ritalin,4 naslednji teden pa
so jemali imitacijo brez učinka, ki jih ima omenjeno zdravilo. Matere niso vedele, kdaj je
otrok pod vplivom zdravil in kdaj ni. Ko so bili otroci z omenjeno posebnostjo pod vplivom
zdravil, se je vedenje njihovih mater izboljšalo, kar je imelo za posledico izboljšanje vedenja
teh otrok. Sprememba ADHD simptomov pri otrocih s pomočjo zdravil je pokazala, da je
vedenje njihovih mater postalo bolj »normalno«. Avtor še poudarja, da vedenje matere ni
vzrok za težave s pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo pri otroku (Barkley, 2005).
Kaotično družinsko življenje prav tako ne povzroča ADHD, lahko pa poslabša njegove
simptome (Barkley, 2005). To potrjuje tudi Thomas W. Phelan (2005) in kot posledico
poslabšane simptomatike pri otrocih z zmanjšano pozornostjo in/ali hiperaktivnost odkriva še
sekundarne težave.
Leonida Rotvejn Pajič (2006, 2011b) in Suzana Pulec Lah (2005, 2011b) prav tako menita, da
težava s pozornostjo in hiperaktivnostjo niso posledica slabe vzgoje, vendar pa lahko starši s
svojim ravnanjem težave otrokom z ADHD lajšajo ali pa otežujejo.
Nobene študije ne podpirajo in ne dokazujejo, da slabo starševstvo ali neurejeno družinsko
življenje povzroča ADHD (Barkley, 2005).

2.1.3 Genetski dejavniki
Raziskave na področju genetike so novo polje raziskav o ADHD.
Dokazano je, da imajo sorodniki otrok s težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo pogosteje
težave z depresijo, zasvojenostjo z alkoholom, pojavom antisocialnega vedenja,
hiperaktivnostjo kot sorodniki otrok brez ADHD. Poglejmo še ostale raziskave.
Leta 1990 so Biederman, Faraone in sodelavci iz Massachusettske splošne bolnišnice v
Bostonu zbirali podatke 75 otrok z ADHD in njihovih 475 sorodnikov prvega kolena (oče,
mati, bratje in sestre) ter jih primerjali s podatki svojcev 26 otrok brez psihičnih posebnosti in
26 otrok z drugimi psihičnimi motnjami. Ugotovili so, da ima več kot 25 odstotkov
sorodnikov prvega kolena otrok z motnjo pozornosti in/ali hiperaktivnostjo prav tako ADHD,
pri drugi skupini je delež sorodnikov z motnjo pozornosti in/ali hiperaktivnostjo petodstoten,
pri zadnji pa enoodstoten, kar je običajnost omenjene motnje v populaciji (Barkley, 2005,
Strong, Flanagan, 2011).
4

Je psihostimulans, ki znižuje simptome nepozornosti, hiperaktivnosti in impulzivnosti. Izboljša delovanje, ko
je snov prisotna v telesu (Dernovšek, Z., Gorenc, 2009, Janša, 2010).
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Snježana Sekušak-Galešev (2005) vzrok za nevrološko disfunkcijo možganov, ki ima za
posledico ADHD, pripisuje dednosti, kar potrjujejo genetske raziskave.
Ni nujno, da imajo starši otrok z ADHD prav tako omenjeno motnjo, temveč se težave s
pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo pojavljajo pri približno 30–40 odstotkih bližnjih ali daljnih
sorodnikov (Sekušak-Galešev, 2005, Altherr, 2002). Thomas W. Phelan5 (2005) izhaja iz
nasprotnega izhodišča, meni, da imajo starši z ADHD več kot 50 odstotkov možnosti, da ima
omenjeno motnjo eden od njihovih otrok.
Genetska povezanost težav s pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo se je pokazala tudi pri študiji
dvojčkov iz leta 1992. Ugotovili so, da imata pri 79 odstotkih enojajčnih dvojčkov oba
ADHD, pri dvojajčnih dvojčkih pa je delež nižji, 32 odstotkov (Barkley, 2005). Podobno
navajata tudi Jeff Strong in Michael O. Flanagan (2011), ko omenjata raziskavo Florence
Levy z Univerze Novega Južnega Walesa v Avstraliji, ki je v svoji študiji proučevala
enojajčne dvojčke in ugotovila, če ima eden od dvojčkov ADHD, jih ima v 81 odstotkih
primerov tudi drugi. Ker imajo enojajčni dvojčki identični DNK, je ta ugotovitev močan
dokaz v podporo genetski komponenti motnje (prav tam).
Dennis Cantwell (Strong, Fanagan, 2011) je preučeval posvojene otroke s težavami
pozornosti in/ali hiperaktivnostjo in ugotovil, da so ti v svoji hiperaktivnosti bolj podobni
svojim biološkim kot adaptivnim staršem. Thomas W. Phelan (2005) z omenjeno študijo
potrjuje, da je motnja pozornosti z/ali hiperaktivnostjo pretežno dedovana (prav tam).
Carol Goldfus (2008) prav tako meni, da je ADHD genetsko pogojen. Tudi Srečko Soršak
(2004) govori o genskih faktorjih pri dedovanju lastnosti hiperaktivnost-impulzivnost in
navaja študije dvojčkov.
Priloženi dokazi govorijo o tem, da genetsko določeni nevrološki dejavniki igrajo največjo
vlogo pri zmanjšani pozornosti in/ali hiperaktivnosti (Barkley, 2005).
Iz navedenega lahko sklepamo, da je ADHD deden. Še vedno pa ne vemo, zaradi česa
nastane.

Raziskave na področju genetike
Genetiki so izolirali določene gene, ki se pogosteje pojavljajo pri osebah z ADHD, kar pa še
ne pomeni, da imajo posamezniki s temi geni motnje pozornosti in/ali hiperaktivnost, večja je
verjetnost, da se pojavi pri njih ADHD kot pri osebah brez tega gena (Motnja pozornosti s
hiperaktivnostjo, 2010).
David Comings s kolegi je v svoji študiji iz leta 1991 nakazal, da je z AD/HD povezana
mutacija dopaminskega6 receptorskega gena D2. Iščejo se povezave več dopaminskih genov s
težavo pozornosti in/ali hiperativnostjo (Strong, Fanagan, 2011).
Russell A. Barkley (2005) navaja mnenja raziskovalcev, da se ADHD prenaša iz roda v rod
najmanj po dveh genih. Eden je DRD4. Pri otrocih in odraslih, ki imajo ta gen, je opaziti
visoko stopnjo radovednosti, potrebo po nenehnih dražljajih, tveganjih, impulzivnost ter
nemir. DRD4 se deduje skupaj z osebnostjo in se pri otrocih in odraslih s težavo pozornosti
in/ali hiperaktivnostjo pojavlja v različnih kombinacijah. Drugi gen je DAT1, ki prispeva k
regulaciji aktivnosti dopamina v možganih, vpliva namreč na hitrost, s katero se dopamin
odvaža v sinapse. Raziskave potekajo v smeri odkrivanja še drugih genov, ki prenašajo
omenjene pomanjkljivosti.

5

Thomas W. Phelan (2005) uporablja termin težave s pozornostjo (ADD attention deficit disorder) z ali brez
hiperaktivnosti. Navedbe, ki so označene v tem delu, se nanašajo na ADD s hiperaktivnostjo, zato bom v
nadaljevanju zanje uporabila naziv ADHD oz. težave ali motnje.
6
Je kemični prenašalec oz. nevrotransmitor.
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Jeff Strong in Michael O. Flanagan (2011) navajata nedavno študijo raziskovalcev
kalifornijske univerze v Irvineu, ki nakazuje, da bi lahko bil gen DRD4 7R povezan z več
potezami ADHD: povečano agresivnostjo, težnjo po novostih in trmo.
Študija o dopaminu se je osredotočila na določene spremembe gena DRD4. Ugotovili so, da
imajo otroci s težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo večjo verjetnost spremembe gena
DRD4 v primerjavi z otroki brez omenjenih težav. V raziskavi so še odkrili, da niso imeli vsi
otroci z ADHD spremembe tega gena, temveč ti, ki so imeli višji IQ
(Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder, b. d.).
Thomas W. Phelan (2005) navaja, da je ADHD kompleksna genska motnja, saj pri njenem
nastanku sodeluje 100.000 genov. Avtor omenja odkritje genov, ki so povezani s
funkcioniranjem nevrotransmiterja dopamina v osrednjem živčnem sistemu. Znano je, da so
težave s transmisijo dopamina pogosto povezane z zmanjšano pozornostjo in/ali
hiperaktivnostjo.
Različni geni, ki so povezani z nastankom ADHD, povzročajo različne tipe ADHD, kot so:
nepozorni tip, anksiozni, agresivni in bipolarni tip. Odkrivanje genov, ki povzročajo
omenjeno motnjo, vodi k raziskovanju različnih vrst terapije.
V študijah je razvidno, da so težave s pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo v 80 odstotkih
pogojene z dednostjo, od enega do desetih odstotkov pa so posledica vpliva okolja (Barkley,
2005). Vzrok težav ni en sam – ADHD je gotovo posledica kombinacije dejavnikov, ta
kombinacija pa je različna od otroka do otroka (Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo, 2010).

2.1.4 Možgani otrok z ADHD in njihove posebnosti
Nekatere teorije navajajo, da so lahko vzrok za simptome ADHD posebnosti v možganih
(Soršak, 2004), posledice razvojnih anomalij ali poškodb možganov pred, med ali po porodu.
Snježana Sekušak-Galešev (2005) k omenjenemu vzroku dodaja še dednost ter vplive okolja.
Posebnost opredeli še natančneje, saj govori o nevrološki disfunkciji možganov (prav tam,
Barkely, 2000, Barkley, 1998, DuPaul, 1998, Strock, 2003, Clarke in sodelavce, 2002, Jensen,
2004, Willcutt, 2000).
Russell A. Barkley (2005) omenja raziskavo o spremljanju otrok, ki so imeli pred ali med
porodom težave. Njihovo vedenje so primerjali s kontrolno skupino otrok, ki ni utrpela teh
težav. Pri prvi skupini so ugotovili ADHD, kontrolna skupina pa ni kazala takih posebnosti.
S poskusi na primatih so skušali dokazati posledico poškodb možganov, ugotovili so, da so
živali po kirurškem posegu, ko so jim oškodovali frontalni reženj, kazale vzorec vedenja, ki je
ustrezal otrokom s težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo. Študija je tudi pokazala, da
poškodbe drugih možganskih regij ne povzročajo navedenih težav. Iz tega lahko sklepamo, da
prednji možganski reženj igra pomembno vlogo pri nastanku simptomov zmanjšane
pozornosti in/ali hiperaktivnosti, saj poškodba ovira razvoj teh možganskih regij (Barkley,
2005).
Avtor še navaja (prav tam), da te raziskave še niso jasen dokaz, da poškodba možganov
povzroča težave s pozornostjo in/ali hiperaktivnost, saj imajo nekateri otroci ADHD, niso pa
utrpeli poškodbe glave.
Ali smemo razmišljati podobo kot pri dejavnikih okolja, da za manjšo skupino otrok z ADHD
te ugotovitve ne veljajo?
Ernst Kiphard (2002) verjame, da gre pri hiperaktivnih otrocih (v nadaljevanju uporabljam za
vse sinonime poimenovanje ADHD oz. težava/posebnost/pomanjkljivost) bolj za nezrelost in
zmanjšano funkcijo možganov. Opira se na spoznanja Friedricha Spechta (1986 v Kiphard,
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2002), ki navaja, da so pri otrocih z ADHD odkrili neodvisno od starosti elektroencefalogram
(EEG)7 z dolgimi velikimi amplitudami krivulj, kakršne ustrezajo bistveno mlajšim otrokom.
Alen Zametkin (1990 v Altherr, 2002, Strong, Fanagan, 2011) je v svojem raziskovanju
potrdil zanesljivo povezanost med možgani, biokemičnimi procesi in med vedenjem, če
izhajamo iz tega, da poškodbe možganov in/ali dednost povzročajo spremembe v možganski
strukturi.
Kemijsko neravnotežje v možganih povzroča primanjkljaj nevrotransmiterja dopamina in
adrenalina v možganih (Barkley, 2005, Sekušak-Glešev, 2005, Goldfus, 2008), ki povezujeta
bazalne ganglije in prefrontalno področje možganov. Kar je po mnenju Snježane SekušakGlešev (prav tam) vzrok za nevrološko disfunkcijo možganov in posledično za ADHD. Znano
je, da s stimulacijo, ki vpliva na nevrotransmiterje, dosežemo pri otrocih z omenjenimi
težavami začasno vedenjsko izboljšanje (Barkley, 2005).
Opravljenih je nekaj raziskav glede prostornine in oblike možganov oseb z ADHD v
primerjavi s tistimi brez te posebnosti. Jeff Strong in Michael O. Flanagan (2011) ugotavljata,
da je na tem področju veliko nasprotujočih si podatkov. Navajata študijo, ki je nakazala, da je
corpus callosum8 pri nekaterih ljudeh z ADHD drugačne velikosti kot pri ljudeh brez te
težave. Drugi raziskovalci so ugotovili, da omenjeni del možganov pri osebah s težavami
pozornosti in/ali hiperaktivnostjo prav tako deluje drugače kot pri drugih. Spet druge
raziskave kažejo, da bi asimetrinost bazalnih ganglijev 9 lahko kazala na ADHD.
Za lažje razumevanje si poglejmo delovanje možganov otrok z ADHD in vpliv, ki ga ima
prednji reženj za obvladovanje impulzov.

Razvojne posebnosti možganov

Slika 1: Človeški možgani
(Brezovar, b. d.).
V frontalnem režnju možganov se nahaja prefrontalni korteks, ki je povezan z zaviranjem
vedenja in štirimi izvršilnimi funkcijami: kontrolo impulzov, aktivnostjo, samoregulacijo in

7

Je grafični prikaz električnih tokov v možganih.
Sveženj živcev, ki povezuje obe možganski polovici.
9
So živčni vozli globoko v možganih, ki so vključeni v regulacijo in kontrolo motoričnega sistema in nasploh v
uravnavanje mnogih izvršilnih funkcij.
8
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težavami s pozornostjo (Phelan, 2005, Altherr, 2002, Barkley, 2005), hkrati je to področje
bogato z dopaminom (Phelan, 2005).
Lou in sodelavci (1984, v Altherr, 2002, Kiphar, 2002, Soršak, 2004) so v frontalni regiji
možganov oseb z ADHD v območju Nucleus accumbens odkrili slabšo prekrvavitev in s tem
v zvezi zmanjšano presnovo. Russell A. Barkley (2005) navaja prav take ugotovitve in jih
potrjuje z dansko raziskavo iz leta 1984.
Slabša prekrvavitev in s tem zmanjšana presnova ima za posledico zmanjšano aktivnost
možganov (Sekušak-Galešev, 2005, Barkley, 2005), ki so jo s pomočjo elektroencefalografa
merili pri otrocih z ADHD v času, ko so ti tiho sedeli ali reševali naloge. Ugotovili so še, da
pri reagiranju na določen dražljaj otroci z zmanjšano pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo
reagirajo kot manjši otroci brez ADHD (Barkley, 2005).
Raziskave mentabolizma sladkorja pri omenjeni populaciji so prav tako pokazale slabšo
aktivnost možganov v prefrontalnem področju.
Thomas W. Phelan (2005) navaja raziskave s področja možganov, ki nakazujejo, da so pri
osebah z ADHD regije možganov manjše od normalne velikosti (prav tam). To je potrdila tudi
raziskava iz leta 2002 na NIMH Child Psychiatry Branch, ko so proučevali možgane 152
fantov in deklet z ADHD in kontrolno skupino brez omenjene posebnosti. Ugotovili so, da
imajo otroci s težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo od tri do štiri odstotke manjšo
prostornino možganov od kontrolne skupine (ADHD Basic, b. d.).
Rezultati omenjenih raziskav kažejo, da so določene možganske regije oseb z ADHD manjše
in slabše aktivne kot pri osebah brez omenjene težave (Barkley, 2005, Soršak, 2004).
Srečko Soršak (2004) razloži, da gre za okvarjen razvoj možganov, izvor teh razlik vidi že v
embrionalnem razvoju.
Helmut Remschmidt in Martin Schmidt (1986 v Kiphard, 2002) ugotavljata, da je vestibularni
sistem otrok z ADHD manj vzburljiv in slabo aktiven. Pozitivno pa se odziva na vse vrste
primitivnih gibanj (majanje, guganje, drsanje, vožnja na vrtiljaku in vrtenje v različnih
telesnih oseh), na kožno stimulacijo (Remschmidt, Schmidt, prav tam), na močne vidne in
ravnotežne dražljaje (Kiphard, 2002). Zato otroci s težavo pozornosti in/ali hiperaktivnostjo
potrebuje čim več primitivnih tipalnih in vestibularnih dražljajev, da bi njihov vestibularni
sistem s časoma postal občutljivejši in primerno reagiral.
Tako je v deficitu pozornosti in/ali hiperaktivnosti otroka obupen poskus, da bi svojim
možganom dovajal življenjsko nujno raven aktivnosti (Remschmidt in Schmidt, 1986 v
Kiphard, 2002), saj je možgansko dogajanje pri njih pod ravnjo običajne vzburjenosti. Zato jo
s hiperaktivnostjo sami sprožajo in spodbujajo, da bi tako izravnali ta čutni primanjkljaj
(Kiphard, 2002).
Suzana Pulec Lah in Leonida Rotvejn Pajič (2011a) ugotavljata, da imajo posamezniki s
pomanjkljivo pozornostjo in hiperaktivnostjo šibkost v delovanju izvršilnih funkcij, ki so
odgovorne za zmožnost ocene nekega problema, načrtovanja, predvidevanja, preskok v
mislih, priklic dogovora, samoorganizacije, samoregulacije čustev, motivacije, vznemirjenja,
vedenja, kontrole motorike idr. Russell A. Barkley (1998, 2005 v Pulec Lah, Rotvejin Pajič,
2011a) navaja raziskave, ki kažejo na to, da je šibkost izvršilnih funkcij povezana s
primanjkljaji v inhibicijskem sistemu vedenja. Strukture, ki delujejo kot inhibicijski sistem
vedenja, po Nataši Potočnik Dajčman (2006), so ključni kontrolni mehanizem vedenja in
odvisen od zorenja teh struktur v frontalnem delu možganske skorje.
Russell A. Barkley (2005 v Pulec Lah, Rotvejin Pajič, 2011a) omenjen princip razlage
hiperkinetičnega in impulzivnega vedenja predstavi v svojem hibridnem modelu inhibicije
vedenja, ki pojasnjuje, da je vzrok hiperkinetične motnje v slabo razvitem »inhibicijskem
sistemu vedenja«, ki onemogoča samoregulacijo vedenja. Razvojni zaostanek sposobnosti
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inhibicije, zmožnost zaustaviti impulzivni odgovor in reakcijo glede na odzive okolja, ovira
delovanje ključnih izvršilnih funkcij, ki so odvisne od te inhibicije in lahko učinkovito
delujejo le, če je otrok zmožen zadržati impulzivni odgovor.
Pomanjkljiva nezmožnost samonadzora oz. deficit inhibicije vedenja (Barkley, 2005 v Pulec
Lah, Rotvejin Pajič, 2011b) vpliva na številne procese izvršilnih funkcij, kot so 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 danem položaju 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.
Te so: šibek nadzor vedenja s pomočjo notranjega predelovanja informacij, slaba inhibicija
nepomembnih odzivov, težave v izvajanju k cilju usmerjenega vedenja, težave v vztrajanju,
neobčutljivost za kasnejšo povratno informacijo, nefleksibilnost vedenja, težave v
zaustavljanju odzivov, ki niso smiselni, nadzorovani … (Pulec Lah, Rotvejin Pajič, 2011a).

2.1.5 Družbeno-socialni dejavniki
Težava pozornosti in/ali hiperaktivnost je družbeno pogojena, saj je posledica spremenjenih
okoljskih, socialnih in družinskih razmer (Luckert, 2002). Harald Luckert (prav tam)
ugotavlja, da je vedno manj varovanega prostora, v katerem bi se otrok razvijal, enoličnost
čutnega okolja, pasivnost ter razpršenost zaznavanja zaradi avdiovizualnih medijev, preveč
kiča in nepotrpežljivosti okolja, da otrok svojimi sposobnostmi ustrezno opravi vsakodnevne
naloge, pomanjkanje čutnih in socialnih spodbud in omejeno lastno dejavnost ter pomanjkanje
čutnih izkušenj. Vse to vodi otroka v obupan poskus, da bi obdržal nujno življenjsko raven
vzburjenosti in sposobnost lastne dejavnosti. Zato postajata kričanje in nemir kot sredstvi
samopotrjevanja v našem okolju, revnem s spodbudami normalna (Luckert, 2002) in sta
otrokov poskus, da opozori nase ter si pribori zadovoljevanje čutnih, socialnih in duhovnih
potreb.
Sodobni svet ustvarja pogoje za ADHD pri otrocih in tudi pri odraslih.
Pri iskanju vzrokov za težavo pozornosti in/ali hiperaktivnost je z raziskavami možganske
presnove prišlo tudi do premika v razmišljanju o ADHD: od čisto psihogeno pogojene motnje
do možgansko-fiziološko razložljive funkcionalne motnje (Altherr, 2002).

2.2

SIMPTOMATIKA

Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodstvenih zdravstvenih problemov MKB in
klasifikacija Ameriške psihiatrične zveze DSM IV izpostavljata, da imajo otroci z ADHD
težave predvsem na področjih pozornosti, impulzivnosti in hiperaktivnosti.
O taki simptomatiki pišejo Leonida Rotvejn Pajič (2006, 2010), Lesley Hughes in Paul
Cooper (2007, 2009). Slednja avtorja prepoznata pri otrocih z zmanjšano pozornostjo in/ali s
hiperaktivnostjo povezavo omenjenih simptomov s slabšimi socialnimi veščinami, čustvenimi
in vedenjskimi posebnostmi. Leonida Rotvejn Pajič (2006, 2010) še navaja, da otroci s
hiperaktivno
motnjo
(v
nadaljevanju
uporabljam
sinonim
ADHD,
težava/posebnost/pomanjkljivost) razvijejo še druge težave na najrazličnejših področjih
učenja, vedenja in medsebojnih odnosov. Jerneja Maček in Marija Anderluh (2011) ne
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govorita o težavah, temveč o motnjah pozornosti, impulzivnosti in/ali hiperaktivnosti, ki jih
spremljajo še pogoste disciplinske težave, specifični zaostanki v motoričnem in govornem
razvoju, disocialno vedenje in slaba samopodoba.
Nataša Potočnik Dajčman (2006) hiperkinetične motnje pojmuje kot spekter motenj, med
katerimi je reprezentativen ADHD, sledi kombiniran tip motnje ter ADD. Pri ADHD navaja
simptome impulzivnosti, nemirnosti in glasnosti. Šibka koncentracija, slaba organizacija,
pozabljivost in nevztrajnost so značilni za ADD. Pri kombiniranem tipu motnje pa se
prepozna slab delovni spomin, različni dnevi, nizka samopodoba, šibka motiviranost,
nespretnost, neprilagodljivost, nenasitnost, vedenjske in učne težave, motnje spanja in
socialna nesprejetost.
Thomas W. Phelan (2005) izhaja iz veljavnih klasifikacij, vendar pomembno vlogo pripisuje
simptomu nepozornosti. Impulzivnost, težave pri odložitvi zadovoljitve, hiperaktivnost,
prekomerna čustvena vznemirjenost so odraz temperamenta oz. osebnosti. Socialne težave,
neorganiziranost in nezanesljivost pa prepoznava kot rezultate drugih vplivov.
Suzana Pulec (1998) k simptomom nepozornosti, impulzivnosti in hiperaktivnosti dodaja
alternativne koncepcije, kot so pomanjkljivo samouravnavanje, občutljivost na nagrajevanje,
motivacijski primanjkljaj, inhibicijske procese in težave v medsebojnih odnosih.
Lidija Šket (2001) k simptomom impulzivnosti, nemirnosti oz. hiperaktivnosti in motnjam
pozornosti prišteva še kratkotrajni spomin, težave na področju motorike, govora in percepcije,
imenuje jih primarni simptomi. Njihove posledice, naslavlja jih s sekundarnimi simptomi,
prepozna v učnih in čustvenih težavah, socialnih odnosih in nizki samopodobi.
Pri vedenjskih značilnostih otrok in odraslih z ADHD govori Srečko Soršak (2004) o jedrnih
simptomih/problemih (povzema po Keithu Connersu in Juliet L. Jett, 2001): kratkotrajna
pozornost, odkrenljivost, impulzivnost/hiperaktivnost in nerazumevanje z vrstniki.
Snježana Sekušak-Galešev (2005) navaja simptome hiperaktivnosti-impulzivnosti. Ob
impulzivnosti prepoznava pogostost čustvene nestabilnosti in simptome nepozornosti. Navaja
še dodatne težave, nekatere so lahko posledica hiperaktivnosti-impulzivnosti: težave pri
učenju, specifične učne težave, motnja govornega in jezikovnega razvoja, razvojni zaostanek
pri motoriki in finomotoriki, težave pri odnosih – zlasti z odraslimi, nizka samopodoba,
psihiatrično-psihološke motnje in Tourettov sindrom.
Phillis Anne Teeter (1998) izhaja iz klinične raziskave in omenja simptome, značilne za
odrasle in otroke z ADHD, ki so: težave s pozornostjo in aktivnostjo, impulzivnost,
neorganiziranost, spremenjeni odzivi na socialno okrepitev, težave v medosebnih odnosih,
občutljivost za stres in čustvenost, ki se kaže v težavah temperamenta in razpoloženja.
Dubravka Kocijan-Hercegonja (2004) navaja impulzivnost, nemir in deficit pozornosti kot
osnovne značilnosti zmanjšane pozornosti in/ali s hiperaktivnosti. Omenjene oblike vedenja
se kažejo na področjih: motorike, pozornosti, čustev, socialnih odnosov, na
perceptivno-motoričnem področju in področju kognitivnih funkcij, kar je pogojeno s starostjo
otroka in njegovo stopnjo razvoja.
Spol pogojuje pojavnost in intenzivnost simptomov pri težavah s pozornostjo in/ali
hiperaktivnostjo. Katarina Kesič Dimic (2008) ugotavlja, da je pri dečkih z omenjeno
posebnostjo opaziti predvsem hiperaktivnost, impulzivnost, manj motnje pozornosti, medtem
ko je pri dekletih z ADHD več težav s pozornostjo, redko so hiperaktivne in impulzivne.
Avtorica navaja, da se tako dekleta soočajo z večjimi težavami na področju socialnega razvoja
v primerjavi z dečki.
Russell A. Barkley (1998) je simptomatiko ADHD razdelil na primarne simptome: težave s
pozornostjo, impulzivnost, hiperaktivnost in priključene težave na razvoju kognitivnih,
akademskih, socialnih, čustvenih in zdravstvenih področij.
Prav tako Jeff Strong in Michael O. Fanagan (2011) govorita o primarnih simptomih:
pomanjkljiva in zlahka odvrnljiva pozornost, impulzivnost, hiperaktivnost ter sekundarni
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simptomi: zaskrbljenost, pričakovanje neuspeha, zdolgočasenost, izguba motivacije,
frustriranost, nizek občutek lastne vrednosti, motnje spanja, občutek brezupa, zloraba
psihoaktivnih snovi.
Citirani avtorji pri simptomatiki težav s pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo izhajajo iz
klasifikacije Ameriške psihiatrične zveze (DSM IV) iz leta 1994. Poleg simptomov
impulzivnosti, hiperaktivnosti in težav s pozornostjo navajajo še druge težave oz. značilno
vedenje otrok z ADHD, ki ga prepoznajo kot reprezentativno glede na svojo stroko in
področje raziskovanja motnje. Širina omenjenega lahko zmede, hkrati pa nas nagovarja k
pozornemu opazovanju.
V slovenskem prostoru je učiteljem v pomoč priredba Connersove ocenjevalne lestvice
CTRS-R, ki je ustrezen instrument za evidentiranje in ločevanje otrok drugega razreda s
pomanjkanjem pozornosti in hiperaktivnostjo od šolskih otrok brez vzgojno-izobraževalnih
potreb (Pulec, 2000), klinični intervju s starši otroka s težavami pozornosti in hiperaktivnostjo
(Pulec, 1998) ali evidenčna lista diagnostičnih kriterijev DSM-IV klasifikacije. V pripravi je
tudi priredba Connersove ocenjevalne lestvice CTRS-R za ostala starostna obdobja.
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Razpredelnica 1: Poimenovanja in simptomi težav s pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo
KLASIFIKACIJA
IN/ALI AVTOR

POIMENOVANJE

Mednarodna
klasifikacija bolezni
in
sorodstvenih
Hiperkinetična
zdravstvenih
motnja
problemov
MKB 10
(1992)
Klasifikacija
Ameriške psihiatrične ADHD
zveze
DSM IV
(1994)

Pulec, S.
(1998)

Teeter, P. A.
(1998)

Barkley, R. A.
(1998)

Šket, L.
(2001)

Kocijan-Hercegonja,
D. s sodelavci
(2004)
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DRUGE TEŽAVE

Impulzivnost, hiperaktivnost,
težave s pozornostjo

Impulzivnost, hiperaktivnost,
težave s pozornostjo

Pomanjkljivo
samouravnavanje, občutljivost
Otroci z deficitom Impulzivnost, hiperaktivnost, za nagrajevanje, motivacijski
pozornosti
in težave s pozornostjo
primanjkljaj,
težave
pri
hiperaktivnostjo
inhibicijskih procesih, težave v
medsebojnih odnosih

ADHD

ADHD

Nemirni otrok

Conners, C. K., Jett,
ADHD
J. L.
(2001)

Soršak, S.
(2004)

PRIMARNI SIMPTOMI

ADHD

Hiperaktivni otrok

Neorganiziranost, težave v
medosebnih
odnosih,
spremenjeni odzivi na socialno
Težave s pozornostjo, težave okrepitev, čustvenost (kaže v
z aktivnostjo, impulzivnost
temperamentu in razpoloženju),
občutljivost za stres
Težave
na
Težave
s
pozornostjo, akademskih,
impulzivnost, hiperaktivnost čustvenih
in
področjih

kognitivnih,
socialnih,
zdravstvenih

Težave z motoriko, govorom,
Impulzivnost, nemirnost oz. percepcijo,
kratkotrajni
hiperaktivnost,
motnje spomin, učne težave, težave v
pozornosti
socialnih odnosih, čustvene
težave, nizka samopodoba

Kratkotrajna
pozornost,
impulzivnost/hiperaktivnost,
odkrenljivost,
težave
z
vrstniki

Kratkotrajna
pozornost,
impulzivnost/hiperaktivnost,
odkrenljivost,
težave
z
vrstniki
Manifestacija
osnovnih
simptomov
na
področjih:
Impulzivnost, nemir in deficit motorike, pozornosti, čustev,
pozornosti
socialnih
odnosov,
na
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perceptivno-motoričnem
področju
in
področju
kognitivnih funkcij

Phelan, T. W.
(2005)

Impulzivnost, hiperaktivnost,
težave
pri
odložitvi
zadovoljitve,
prekomerna
čustvena
vznemirjenost,
socialne
težave,
neorganiziranost,
nezanesljivost

Težave s pozornostjo

ADD
(motnja
pomanjkanja
pozornosti)

Sekušak-Galešev, S.
(2005)

Hiperaktivnost oz. Hiperaktivnost-impulzivnost,
hiperaktivna motnja motnja pozornosti

Rotvejn Pajič, L.
(2006)

Nemirni otroci
Impulzivnost, hiperaktivnost,
–
hiperkinetična težave s pozornostjo
motnja

Čustvena nestabilnost, težave
pri učenju, SUT, motnje
govornega in jezikovnega
razvoja, razvojni zaostanek pri
motoriki
in
finomotoriki,
težave v odnosih – zlasti z
odraslimi, psihiatrično-psihične
motnje, Tourettov sindrom

Hiperkinetične
motnje:


ADHD
Potočnik Dajčman, N.
Kombiniran
(2006)
motnje

tip

ADD

Ferek, M.
(2006, 2010)

Hiperaktivni sanjači

Impulzivnost,
nemirnost
glasnosti

in



Slab delovni spomin,
različni dnevi, nizka
samopodoba, šibka
motiviranost,
nespretnost,
neprilagodljivost,
nenasitnost,
vedenjske in učne
težave,
motnje
spanja in socialna
nesprejetost



Šibka koncentracija,
slaba organizacija,
pozabljivost
in
pomanjkanje
vztrajnosti

Nizka samopodoba, depresija,
družbena izolacija, strah pred
Težave
s
pozornostjo, učenjem
novega,
zloraba
hiperaktivnost, impulzivnost alkohola in drog, deviantno
vedenje, neizkoriščenost vseh
svojih zmožnosti
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Hughes, L.
& Cooper, P.
(2007, 2009)

ADHD

Slabše
socialne
Impulzivnost, hiperaktivnost, čustvene
in
težave s pozornostjo
posebnosti

veščine,
vedenjske

Kesič Dimic, K.
(2008)

Težave v socialnem razvoju
Motnja ADHD
Impulzivnost, hiperaktivnost, (nizka samopodoba, težava v
(motnja pozornosti težave s pozornostjo
medsebojnih
odnosih
in
in hiperaktivnost)
(loči po spolu)
odnosih v družini)

Rotvejn Pajič, L.
(2010)

Otroci s
hiperkinetično
motnjo

Impulzivnost, hiperaktivnost, Težave
na
najrazličnejših
težave s pozornostjo
področjih učenja, vedenja,
medsebojnih odnosov

in Hiperkinetična
motnja

Disciplinske
težave,
brez
socialnih
zavor,
pogosto
Motnje
pozornosti,
slab disocialno vedenje, specifični
nadzor nad impulzi in/ali zaostanki v motoričnem in
hiperaktivnost
govornem razvoju in nizka
samopodoba

Maček,
J.
Anderluh, M.
(2011)

Zaskrbljenost,
pričakovanje
neuspeha,
zdolgočasenost,
in
zlahka izguba
motivacije,
Strong, J. in Fanagan, Motnja pozornosti in Pomanjkljiva
hiperaktivnosti
odvrnljiva
pozornost, frustriranost, nizek občutek
M. O.
AD/HD
impulzivnost, hiperaktivnost lastne vrednosti, motnje spanja,
(2011)
občutek
brezupa,
zloraba
psihoaktivnih snovi

Pri nadaljnjem razvrščanju simptomov izhajamo iz klasifikacije Ameriške psihiatrične zveze
DSM IV iz leta 1994 in povzemamo večino avtorjev iz razpredelnice 1, zato najprej
predstavimo primarne simptome.
Poleg njih v razpredelnici1 prepoznamo še priključene težave primarni simptomatiki,
predstavimo jih kot druge težave in posebnosti otrok z ADHD.
Posledice neustrezne obravnave primarnih simptomov in drugih težav so prepoznane
sekundarne posledice oz. motnje, ki jih predstavimo nazadnje.

2.2.1 Primarna simptomatika
Impulzivnost, hiperaktivnost in težave s pozornostjo so po mnenju Phillis Anne Teeter (1998)
interaktivno pogojene. Namreč, posameznik ima težave predvsem ob soočanju z zahtevami
okolja, ki jih ne more zadovoljiti zaradi svojih posebnosti v odzivanju in ravnanju (Pulec Lah,
Rotvejn Pajič, 2011b).

Impulzivnost
Impulzivnost je hitro, nepremišljeno odzivanje posameznika brez vnaprejšnjega
predvidevanja in neupoštevanja možnih posledic dejanj (Strong, Fanagan, 2011), kar se kaže
na več področjih otrokovega odzivanja in delovanja (Potočnik Dajčman, 2006).
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Thomas W. Phelan (2005) prepoznava v impulzivnosti reagiranje brez razmisleka, ki izhaja iz
slabo razvitih sposobnosti vizualizacije posledic in notranjega govora.
Jerneja Maček in Marija Anderluh (2011) pa impulzivno vedenje opisujeta kot intruzivno,
grobo in nevarno, ki se lahko konča celo z nesrečo.
Impulzivnost je povezana s težavo v inhibiciji, slabim nadzorom lastnega vedenja in z
(ne)zmožnostjo odložitve odgovora, meni Leonida Rotvejn Pajič (2006). Ker se omenjen
simptom veže na vedenje in kognicijo, govorimo o kognitivni impulzivnosti, ki ovira
predvsem učno področje, in vedenjski impulzivnosti, ki predstavlja tveganje za razvoj
agresivnega, antisocialnega in drugega tveganega vedenja.
Ob impulzivnosti se pogosto pojavlja še čustvena nestabilnost (Sekušak-Galešev, 2005). Ta
pa se odraža v nizki toleranci na frustracije, navalu besa, socialni zadržanosti, obtoževanju
drugih za lastne težave in pretirani občutljivosti za kritiko.
Otroci z ADHD, ki so predvsem impulzivni, pogosto ponavljajo iste napake. To kaže na šibko
sposobnost učenja iz izkušenj (Kariž, 2005).
Jeff Strong in Michael O. Flanagan (2011) še ugotavljata, da se impulzivnost pri različnih
ljudeh kaže na različne načine in intenzivnosti.
Sicer pa se impulzivno vedenje pojavlja predvsem pri fantih in je povezano s hiperaktivnostjo.

Hiperaktivnost
Hiperaktivnost Jeff Strong in Michael O. Flanagan (2011) interpretirata kot nezmožnost
nadzorovanja lastnega gibanja. Leonida Rotvejn Pajič (2006) jo označi kot razvoju
neustrezno, prekomerno in pretirano stopnjo aktivnosti, ki je po mnenju Snježane
Sekušak-Galešev (2005) odvisna od obdobja in razvojne stopnje, v kateri otrok z ADHD je,
ter je hkrati pogojena s socialnim okoljem in njegovimi zahtevami do omenjenega otroka.
Hiperaktivnost se nanaša na otrokovo motorično in miselno dejavnost (Pulec, 1998). Marko
Ferek (2006) poleg fizične hiperaktivnosti prepoznava še duševno, ki je odraz mišljenja in
spoznavanja. Russell A. Barkley (1998) pa ob motorični hiperaktivnosti odkriva še glasovno
hiperaktivnost.
Za motorično hiperaktivnost velja, da lahko zajame celotno telo ali se kaže kot drobni, hitri
gibi rok, nog in prstov. Motorična hiperaktivnost ni hotena in je brez cilja. Otrok se je ne
zaveda in zanjo porabi preveč moči.
Glasovna hiperaktivnost otrok z ADHD se izraža nekontrolirano in brez nam razumljivega
razloga z vokali ter nenavadnimi glasovi.
Besedno hiperaktivnost prepoznamo kot govorni izliv, ki ga skoraj ni moč ustaviti (Kiphard,
1988 v Altherr, 2002).
Hiperaktivnost je značilna predvsem za dečke. Ker je moteča, jo tudi hitro opazimo.

Težave s pozornostjo
Pozornost je kompleksna zmožnost, ki ima pomembno vlogo v vseh višjih kognitivnih
procesih. Vključuje afektivne, vedenjske in kognitivne komponente ter ima velik pomen v
procesu učenja. Kakovost pozornosti določa otrokovo uspešnost pri usvajanju osnovnih
šolskih veščin in drugih spretnosti, ki so potrebne za uspešno zadovoljevanje vsakodnevnih
zahtev okolja, kot so: samo-kontrola, reševanje problemov in iznajdljivost v odnosih z
drugimi (Pulec, 2000).
Russell A. Barkley (1998) odkriva, da imajo otroci z ADHD velike težave pri vzdrževanju
pozornosti in z vztrajnostjo. Prehajajo od ene k drugi dejavnosti in nobene od teh ne končajo.
Dubravka Kocijan-Hercegonja (2004) to imenuje kratkotrajna pozornost. Dodaja, da je pri
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otrocih s težavo pozornosti in/ali hiperaktivnostjo pozornost tudi neselektivna, nimajo še
namreč vzpostavljene hierarhije pomembnih doživljajev. Zaradi česar so zanje pomembna vsa
doživetja.
Nataša Potočnik Dajčman (2006) govori o šibki koncentraciji zlasti na področju slušne
pozornosti, pri čemer je koncentracija na področju vidne pozornosti nekoliko boljša.
V razpravah beremo, da je deficit pozornosti pomanjkanje sposobnosti za samoregulacijo ali
samokontrolo. Russell A. Barkley (1998) govori o odsotnosti zavor v vedenju. Osebe z
ADHD imajo težavo zaradi reagiranja na nov, močen in zanimiv dražljaj, ki se je pojavil v
trenutku, ko bi morale početi nekaj drugega. Odzovejo se impulzivno in si ne dajo priložnosti,
da bi uporabile izvršilne funkcije (sposobnost umiritve in razmišljanja o situaciji, delovni
spomin (razmišljanje o relevantnih dejstvih), notranji govor, čustveno regulacijo (umiritev in
samomotivacijo) in dekonzervacijo (ustvarjanje koristne rešitve in odgovora)), ki sodijo k
samoregulaciji (Phelan, 2005).
Jeff Strong in Michael O. Flanagan (2011) govorita o problemu pomanjkljive in odvrnljive
pozornosti. Pomanjkljiva pozornost se kaže v nadzorovanju oz. reguliranju osredotočenosti,
natančneje kdaj, kako in na kaj je posameznik osredotočen. Odvrnljivo pozornost pa je
opaziti, ko zunanji in notranji dražljaji pritegnejo osebe z ADHD veliko močneje kot druge
ljudi in jim odvrnejo pozornost od tega, kar počnejo. S čimer s težavo ostanejo osredotočeni
na eno samo stvar. Avtorja še opozarjata, da je pomanjkljiva in odvrnljiva pozornost
spremenljiva, kar pomeni, da se lahko pri različnih osebah s težavo pozornosti in/ali
hiperaktivnostjo kaže različno in celo pri istem posamezniku lahko niha iz dneva v dan.
Pri otrocih z ADHD pozornost slabi zlasti popoldan, ali ko so njihovi slabi dnevi, povečuje se
njihov nemir in brez selekcije sprejemajo vse dražljaje (Kocijan-Hercegonja, 2004).
Zmorejo pa biti nekaj časa pozorni, se dela lotiti in ga tudi opraviti. Thomas W. Phelan (2005)
navaja pogoje, ki botrujejo taki posledici: ali se otroci z navedenimi posebnostimi srečujejo z
neko novostjo ali zastraševanjem ali priložnostjo, ko so na samem z odraslim, ali pa v sebi
čutijo visok interes. Cordula Neuhaus (2002) govori o t. i. motivacijsko zelo pomembnem
položaju, ko dobi pogoj oz. dražljaj zunanjo podobo naddražljaja. Ta čas so otroci z ADHD
zbrani, pazljivi in vodljivi, vendar samo za ta dražljaj.
Taka nihanja pozornosti in nepozornosti pri otrocih s težavo pozornosti in/ali hiperaktivnostjo
botrujejo k njihovemu neustreznemu razumevanju. V položajih, ko niso izpolnjeni taki pogoji,
jih pogosto označimo za lene in nezainteresirane za delo.
Po spolu so težave s pozornostjo značilne predvsem za dekleta z ADHD. Ker so nemoteče, so
pogosto spregledane. Sum na težave s pozornostjo pa je lahko pojav specifičnih učnih težav.
Primarni simptomi se odražajo na vedenju in kogniciji otrok z zmanjšano pozornostjo in/ali s
hiperaktivnostjo. So različno intenzivni in se kažejo v različnih variantah. Pojavi se lahko tudi
samo eden od primarnih simptomov. To nakazujejo tudi tipi ADHD: hiperaktivni/impulzivni
tip, nepozorni tip, kombiniran hiperaktivni/impulzivni/nepozorni tip (Hughes, Cooper, 2007,
2009).
Poleg omenjenih primarnih simptomov pa se pri otrocih z ADHD pojavljajo še druge
posebnosti.
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2.2.2 Druge težave in posebnosti otrok z ADHD
Splošne učne težave
Zaradi primarnih simptomov se pogosto pojavijo težave pri učenju. Pomanjkljiva pozornost je
tista, ki otrokom z ADHD ovira, da bi se osredotočili in ohranjali pozornost, dokler neke
naloge ne opravijo. Zaradi hiperaktivnosti se jim pri šolskem delu poraja močna potreba po
gibanju in begajo od ene k drugi dejavnosti. Oboje, pomanjkljiva pozornost in hiperaktivnost,
pa jim onemogočata, da bi v šoli poslušali, sledili pouku in doma v kratkem času opravili
zahtevane naloge.
Tako so težave učencev z zmanjšano pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo pri različnih učnih
predmetih, nalogah, pri različnih oblikah dela, v interakcijah z različnimi ljudmi izražene
različno. Intenzivnost težav pa se lahko spreminja iz dneva v dan oz. tekom dneva (Pulec Lah,
Rotvejn Pajič, 2011b).
Russell A. Barkley (1998) opozarja, da je pri otrocih s težavami pozornosti in/ali
hiperaktivnostjo moč opaziti močan razkorak med inteligenco, ki je povprečna ali celo
nadpovprečna, mentalnimi sposobnostmi ter učnimi težavami, ki pestijo omenjene otroke.
Dubravka Kocijan-Hercegonja (2004) in Nataša Potočnik Dajčman (2006) prav tako navajata,
da otroci z ADHD delujejo pod ravnjo svojih primarnih intelektualnih zmožnosti. Nazadnje
omenjena še navaja, da se težave začno v nižjih razredih osnovne šole, ko z zamudo osvajajo
bralno-opismenjevalne tehnike, večina jih ima slabo izoblikovano in težje berljivo pisavo,
slabši so pri besednem izražanju in pripovedovanju (Potočnik Dajčman, 2006).
Splošne učne težave so zelo raznolike. S pomočjo ustreznih diferencialno-diagnostičnih
postopkov in ob upoštevanju ustreznih kriterijev jih diferenciramo na specifične učne težave
(SUT) in težje oblike specifičnih učnih težav ali primanjkljaje na posameznih področjih
učenja (PPPU).
 Specifične učne težave (SUT)
Učenci s težavo pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje imajo pogosto tudi specifične učne
težave (SUT), ki izhajajo iz primarne simptomatike (Magajna, 2008). Anica Kos Mikuš
(1979b) pa navaja, da SUT izvirajo iz delnih sposobnostnih okrnjenosti, zaradi katerih se
otrok kljub normalni umski razvitosti ne more zadovoljivo naučiti nekaterih šolskih snovi.
Specifične učne težave imajo lahko vzrok v etiologiji ali pa v primarni simptomatiki, dejstvo
je, da imajo otroci z ADHD težave pri učenju zaradi prvega ali drugega ali pa obeh vzrokov
hkrati.
Stane Košir s sodelavci (2008) deli SUT v dve skupini, ki vključujeta:
 vpletenost slušno-vizualnih procesov, ki zadevajo motnje branja (disleksija),
pravopisne težave (disortografija) in druge težave, ki temeljijo na jeziku (nekatere
oblike specifičnih motenj pri aritmetiki itd.) ter
 vpletenost vizualno-motoričnih procesov, ki zadevajo težave pri pisanju (disgrafija),
težave pri matematiki (spacialna diskalkulija), težave pri načrtovanju in izvajanju
praktičnih dejavnosti (dispraksija) in primanjkljaje na področju socialnih veščin.
Omenjene težave so po mnenju Marije Kavkler in Lidije Magajna (2008) nevrološko
pogojene. Domnevno so posledica motenj osrednjega živčevja, ki vplivajo na to, kako
možgani predelujejo različne vrste informacij. Specifične motnje učenja lahko izhajajo iz
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genetične variacije, nastopajo zaradi biokemičnih dejavnikov, dogodkov v pred in
poporodnem obdobju ali drugih dogodkov, ki imajo za posledico nevrološko oviranost (prav
tam). Podobno etiologijo smo prav tako navedli pri ADHD.
Podobno kot Stane Košir s sodelavci (2008) razlaga Dubravka Kocijan-Hercegonja (2004), da
težave pri pisanju in branju izhajajo iz motenj vidne in slušne percepcije, ko otrok ne more ali
pa mu je oteženo usklajevanje vidnih dražljajev, spoznavnih aktivnosti in psihomotorike.
 Težje oblike specifičnih učnih težav ali primanjkljaji na posameznih področjih
učenja (PPPU)
Ugotavljanje in določanje primanjkljajev na posameznih področjih učenja zahteva
interdisciplinarni pristop, sodelovanje otrok in staršev, učitelja in šolske svetovalne službe,
specialista šolske ali klinične psihologije, specialnega pedagoga, pedopsihiatra (Košir in
sodelavci, 2008).
Pri učencih s PPPU so pogosto motena naslednja področja kognitivnega procesiranja: vidno,
slušno, holistično, procesiranja zaporednih informacij, hitrost predelave informacij in
pozornost.
Primanjkljaji na posameznih področjih učenja se v času šolanja kažejo na različne načine in
prizadenejo mnoge vidike posameznikovega življenja, kot so šolanje, življenjski ritem,
odnose v družini in širšem socialnem okolju. Neuspehi zaradi PPPU pri učencu pogosto
povzročajo doživljanje frustracij, znižanje samospoštovanja in vodijo k izogibanju dejavnosti,
ki zahtevajo rabo otrokovih šibkih področij. Primanjkljaji lahko ovirajo posameznikovo
učinkovitost vse življenje (Kavkler, Magajna, 2008).

Čustvene težave
Zaradi ponavljajočih se šolskih in socialnih neuspehov imajo otroci z ADHD pogosto
čustvene težave, ki se kažejo pri nadzoru čustvenega področja (Kocijan-Hercegonja, 2004).
Pri teh otrocih je opaziti čustveno nestabilnost, ki se izraža v nizki toleranci na frustracije,
navalih besa, socialni zadržanosti, pretirani občutljivosti za kritiko in obtoževanju drugih za
lastne težave (Sekušak-Galešev, 2005).
Pri njih prav tako govorimo o prekomerni čustveni vznemirjenosti, ki niha z velikimi
amplitudami. Lahko so radostni, prekipevajo od sreče, navdušeni ali pa zelo potrti, žalostni,
besni in zaprti vase (Phelan, 2005, Neuhaus, 2002), kar posledično prinaša površno
zaznavanje vsega (Neuhaus, 2002).
Hkrati pa so osebe z ADHD empatične, občutljive za stisko drugega in se odzivajo s tolažbo
in pomočjo.
Doživljajo tudi močne strahove (Phelan, 2005) ali pa je njihovo doživljanje prepleteno z
občutki žalosti, nezaupanja vase in v svojo prihodnost (Pečevar, 1998).
Carol Goldfus (2008) pa navaja, da otroci s težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo lahko
ne občutijo strahu in počnejo stvari, ki so tvegane in zelo nevarne.
Čustvene težave se lahko zaradi neustrezne intervencije razvijejo v čustvene motnje.

Težave v socialnem razvoju in vedenjske značilnosti
Otroci z ADHD imajo deficit na področju socialno-kognitivnih veščin reševanja problemov in
dojemanja socialnih situacij (Pulec, 1998), saj imajo drugačne socialne predstave od svojih
vrstnikov (Neuhaus, 2002). Dubravka Kocijan-Hercegonja (2004) ugotavlja, da otrok s težavo
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pozornosti in/ali hiperaktivnostjo težje sprejema in uresničuje socialne zahteve, ki zahtevajo
emocionalno zrelost.
Socialni stik ovirajo nepozornost, impulzivnost (Sorška, 2004), šibko poznavanje, uporaba
socialnih veščin, počasnejše učenje novih vedenjskih vzorcev, ki se jih mora otrok z ADHD
učiti, njegova potreba po dominantni vlogi (Kocijan-Hercegonja, 2004), slabša sposobnost
vživljanja, neupoštevanje socialnega konteksta situacije, slabša sposobnost branja izrazne
mimike obraza in pričakovanje napačnih odzivov ljudi (Potočnik Dajčman, 2006)
Težave se kažejo pri uporabi ustreznega socialnega vedenja in pri prilagajanju vedenja
spremembam okolja (Pulec, 1998). Zaradi tega se otroci z ADHD rajši družijo z mlajšimi ali
pa starejšimi osebami (Neuhaus, 2002).
Vedenjski odkloni tako delno izvirajo iz biološko pogojenih značilnosti otrokovega odzivanja,
delno pa iz neugodnih interakcij z okoljem. Neustrezno vedenje je posledica otrokove
čustvene prizadetosti (Mikuš Kos, 2002) in je tudi odraz šolske neuspešnosti in nizke
samopodobe. Nataša Potočnik Dajčman (2006) pa navaja, da je otrok s težavo pozornosti
in/ali hiperativnostjo pogosto nekonkurenčen med vrstniki, zato pogosto išče neprimerne
vzorce samopotrjevanja, ki jih najde v odklonskem vedenju. Še posebej je občutljiv na
izrazito avtoritativen pristop in kaznovanje.
Vrstniki v povprečju odklanjajo otroke s težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo (Pulec,
1998). Moteč faktor pri teh odnosih je agresivnost otrok z ADHD (Šket, 2001).
Otroci s pomanjkljivo pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo so v pogostih konfliktih s člani
družine (Sekušak-Galešev, 2005) zaradi vedenja, neupoštevanja omejitev, dogovorov, težav v
šoli in so pogosto deležni nezadovoljstva, kazni in celo odklanjanja svojega okolja, po drugi
strani pa so za svoje okolje tudi sami obremenjujoči (Kariž, 2005). Čustvene vezi z odraslimi
so površne in stike otroci z zmanjšano pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo težje obdržijo
(Kocijan-Hercegonja, 2004). S tujimi odraslimi pa hitro navezujejo stike, pri tem niso prav
nič zadržani in previdni (Sekušak-Galešev, 2005).
Thomas W. Phelan (2005) navaja, da so otroci z ADHD neobčutljivi za opozorila in
zaskrbljenost odraslih. So neorganizirani, pozabljajo, nimajo občutka za čas, pogosto
izgubljajo svoje stvari (prav tam), kažejo nižjo stopnjo prilagajanja in nihajočo storilnost, kar
pomeni, da včasih določena dela naredijo hitro in natančno, drugič pa jih povsem zanemarijo
(Žagar, 2012).

Kognitivne posebnosti
Marko Ferek (2006) prepoznava pri osebah z ADHD drugačen način razmišljanja od ostale
populacije zaradi drugačnega stanja zavesti. Njihovo razmišljanje imenuje globalno ali
pojmovno, saj si osebe s težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo najprej ustvarjajo splošno
podobo, sliko in nato podrobnosti. Uporabljajo t. i. vizualizacijo. Njihove misli so obsežne in
hitre. Pri razlaganju uporabljajo slikovite primere. Vendar imajo te osebe težave pri
razumevanju prebranega, slišanega, pri ubeseditvi in zapisu misli (prav tam).
Suzana Pulec (1998) omenja raziskovanja, ki so opozorila na nekoliko drugačen način
odzivanja otrok z ADHD na nagrajevanje oz. kaznovanje v primerjavi z ostalimi vrstniki.
Avtorica navaja raziskovanja Russella A. Barkleyja v osemdesetih letih, ko je ugotovil, da v
dražljajskih okoliščinah, ki bi spodbudile voljnost večine otrok, otroci z ADHD kljub
predstavitvi takojšnjih in prioritetnih navodil ne uspejo dokončati dela. Kar po Barkleyjevem
mnenju kaže na vzorec neustreznih motivacijskih parametrov.
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Če pogledamo z vidika otroka s pomanjkljivo pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo gre pri njem
za vzorec drugačnih motivacijskih parametrov, ki je z vidika večine lahko neustrezen, z vidika
različnosti pa poseben.
Iz zgoraj navedenega lahko razumemo, da imajo otroci z ADHD lastne predstave, načine
sklepanja in razmišljanja, bogato domišljijo, s svojimi odzivi presenečajo in ne delujejo v
skladu s splošnimi normami.

Razvojne težave
Pri otrocih s težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo se pojavijo razvojne težave, ki so
posledica etiologije ADHD. Pri nekaterih se opazi tudi zaostanek v duševnem razvoju.
Razvojni zaostanek se lahko pojavi na področju motorike, koordinacije, finomotorike,
spretnosti za pisanje in pri ravnotežju telesa (Kiphard, 1988 v Altherr, 2002). Ernst Kiphard
(2002) navaja raziskave, v katerih je dokazano, da hiperaktivno gibalno vedenje negativno
učinkuje na gibalno koordinacijo. Avtor (prav tam) opozarja na nevarnost, da ti otroci obtičijo
v vedno enako potekajočih gibalnih šablonah v t. i. primitivno-arhaičnih gibalnih vzorcih.
Pogosto je pri otrocih s pomanjkljivo pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo opaziti množico
nepotrebnih gibov, ki ne vodijo do želenega cilja. Pri tem trošijo veliko energije, zato so ob
fizični aktivnosti pogosto izčrpani.
Nataša Potočnik Dajčman (2006) še ugotavlja, da ima večina od omenjene populacije otrok v
zgodnjem otroštvu nekoliko znižan mišični tonus.
Motnje govornega in jezikovnega razvoja sodijo med razvojne težave, vendar je težko
določiti, ali te izhajajo iz jezikovnih težav ali iz ADHD (Sekušak-Galešev, 2004). Dubravka
Kocijan-Hercegonja (2004) še navaja težave pri govoru, slabši besedni zaklad in težave pri
obvladovanju slovnice.

Nizka samopodoba
Samopodobo razumemo kot posameznikovo doživljanje samega sebe. Oseba si jo razvija s
samoopazovanjem, izkušnjami in spoznanji iz okolja. Neuspehi, nerazumevanje in
nesprejemanje med vrstniki, družine ter drugih oseb socialnega okolja gojijo pri otrocih z
zmanjšano pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo občutek, da so nesposobni, nezaželeni, slabi in
s tem pri veliki večini spodbujajo slabo samopodobo (Sekušak-Galešev, 2004), ko izgubljajo
zaupanje vase in se doživljajo kot manj vredne.
Pri omenjeni populaciji otrok se opazi, da pogosto govorijo o sebi slabo, se hitro zjočejo in so
zelo prizadeti. Svojih uspehov ne zaznajo v primerni meri ali pa zanje ves čas iščejo zunanje
potrditve, kar prav tako govori o njihovi notranji negotovosti (Potočnik Dajčman, 2006).
Nizka samopodoba tako znižuje otrokovo sposobnost obvladovanja težav, ki izhajajo iz
nevropsiholoških posebnosti, saj slabša kot je samopodoba, tem manj notranjih sil in energij
bo zmožen otrok mobilizirati za soočanje s težavami in izzivi (Mikuš Kos, 2002). Iz česar
izhaja, da otrok z ADHD opusti vsa svoja prizadevanja po spremembi in tudi pozneje ohrani
nemotiviranost za šolo in njene obveznosti (Pečavar, 1998).
Nizka samopodoba pogojuje tudi neprimerno vedenje. Pri dečkih s težavami pozornosti in/ali
hiperaktivnostjo nizka samopodoba, ki je posledica nenehnih kritik –zlasti med vrstniki, vodi
v agresivnost. Zaradi podobnih vzrokov pa deklice z ADHD razvijejo bolj aksiozne in
depresivne oblike vedenj (Kesič Dimic, 2009). Nizko samovrednotenje po mnenju Jeffa
Stronga in Michaela O. Fanagan (2011) lahko vodi tudi v nasploh negativno gledanje na
življenje, pridružita se mu lahko zlovoljnost in že omenjena depresija.
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Občutljivost
Suzana Pulec Lah (2005) piše, da je 30 odstotkov otrok s pomanjkljivo pozornostjo in/ali
hiperaktivnostjo z vidika senzorične integracije hipersenzitivnih. Kar pomeni, da se v okolju z
veliko dražljaji hitro prevzburijo in postanejo nemirni. Sicer se v takih situacijah radi
umaknejo ali izolirajo in se izognejo nemiru.
Otroci z zmanjšano pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo so bolj občutljivi za stres od svojih
vrstnikov (Teeter, 1998). Terry Matlen (b. d.) opozarja, da so mladostnice in ženske z ADHD,
sklepamo lahko tudi na dekleta z omenjeno motnjo, emocionalno bolj dovzetne, so
preobčutljive za hrup, dotike, vonj, prav tako za kritiko. To pa jih vodi v odvisnost,
preobremenjenost in težave s spanjem.

Zdravstvene in psihične težave
Snježana Sekušak Galešev (2005) meni, da ima 45–50 odstotkov otrok z ADHD vsaj eno
dodatno psihiatrično motnjo. Najpogosteje je to opozicijsko-protestno vedenje. Pogosto se
pojavljajo tudi motnja razpoloženja, anksioznost, motnja komunikacije in Tourettov sindrom,
ki je motnja večstopenjskih tikov. Otroci imajo lahko telesne tike (mežikanje, kretnje, ki se
ponavljajo z usti, nosom) in vokalne tike (kašljanje, hrkanje, vonjanje, lajanje). V večini
primerov se težava s pozornostjo pojavi pred razvojem tikov (Sekušak-Galešev, 2004), iz
česar lahko sklepamo, da je simptomatika lahko vzrok težav, k temu se vsekakor pridružuje
tudi neustrezno razumevanje socialnega okolja.
S starostjo otroka s pomanjkljivo pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo narašča možnost za
psihološko motnjo, neuspešne intervencije pa to možnost še povečuje Thomas W. Phelan
(2005).
Druge težave in navedene posebnosti otrok z ADHD, ki smo jih obravnavali v teh
podpoglavjih, se pri omenjeni populaciji otrok pojavljajo v različnih kombinacijah. Ni nujo,
da se pri otroku z zmanjšano pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo kažejo naštete posebnosti,
lahko se težave intenzivno pojavljajo samo na enem področju, druge posebnosti pa so njihova
posledica.
Anica Mikuš Kos (2002) opozarja, da z vidika otroške psihiatrije hiperkinetičnost predstavlja
dejavnik tveganja, ki povečuje statistično verjetnost nastanka psihosocialnih ali psihiatričnih
motenj pri otroku v primerjavi z enako starimi vrstniki.

2.2.3 Sekundarna simptomatika
Pri otrocih s težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo se zaradi neprimerne obravnave
čustvenih, vedenjskih in učnih težav na primarno simptomatiko in druge težave ter posebnosti
pojavijo še vedenjske in čustvene motnje, ki jih obravnavamo kot sekundarno simptomatiko.
Božidar Opara (2009) meni, da so vzroki za omenjeni motnji vedno sestavljeni, saj delujejo
prepletajoče biološki, psihološki in socialni dejavniki. Dagmar Pirnovar Kadrijevič (2002) pa
vzroke za čustvene in vedenjske motnje vidi predvsem v učnih težavah. S tem se prav tako
strinja Majda Schmidt (2000) in opozarja na bistveno večje tveganje pri tej populaciji za
nastanek šolskega in družbenega neuspeha (prav tam).
Individualne lastnosti otroka z ADHD tako izhajajo iz njegovih bioloških zasnov, življenjskih
izkušenj in imajo pomembno vlogo pri procesu socializacije ter pri oblikovanju njegovega
psihosocialnega razvoja. Individualne lastnosti, kot so slabša sposobnost branja, pisanja ali
slabše obvladovanje gibalnih impulzov, dobijo v okviru šolske institucije značaj motnje, v
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osnovni šoli govorimo o težavah, na področju storilnosti ali vedenja pa značaj
psihosocialnega problema. Anica Mikuš Kos (2002) meni, da tako spreminjanje individualne
lastnosti v psihosocialni problem lahko spremljamo pri otroku s težavami pozornosti in/ali
hiperaktivnostjo.
Opozoriti je treba, da o čustvenih in vedenjskih motnjah govorimo po otrokovem 14., 15. letu.
Prej se njegova osebnost še oblikuje in spreminja, zato se v predšolskem in šolskem obdobju
pogovarjamo o posebnostih, težavah, s tem pa se izognemo tudi stigmatizaciji. Hkrati se
motnje zaradi prepletajočih dejavnikov oblikujejo več let in upravičeno o njih govorimo na
prehodu v srednjo šolo (Škoflek, 2002).

Čustvene motnje
Mladostniki z ADHD so občutljivi, ranljivi, imajo pogoste konflikte s socialnim okoljem,
srečujejo se s šolskim neuspehom. Zaradi teh individualnih posebnosti postaja okolje
nestrpno, nenaklonjeno in tudi kaznovalno do njih. V takih okoliščinah si mladostnik ne more
zgraditi pozitivne samopodobe in težave se oblikujejo v čustvene motnje.
Te se zaradi šolskega neuspeha kažejo v težnji po umiku iz ogrožajoče šolske situacije,
depresivnosti, begu v rizična vedenja, osamitev in izostajanje od pouka (Pirnovar Kadrijevič,
2002). Tak mladostnik občuti tesnobo, strah, nemotiviranost in je nedelaven ter pasiven
(Kocijan-Hercegonja, 2004).
Depresivna razpoloženja so lahko posledica zavedanja vpetosti v šolski sistem, ki mu
mladostniki z ADHD niso po meri in v njem ostajajo tudi naslednje tri, štiri, lahko tudi še več
let.
Adolescenti tesnobo, strah, žalost in nesrečnost ponotranjijo, zato mi vidimo le njihovo
moteno vedenje in neuspehe.

Vedenjske motnje
Diagnoza vedenjske motnje, v rabi je tudi naziv motnje vedenja in osebnosti, se pojavi ob
zaključku otrokovega razvoja.
Za mladostnike z vedenjsko motnjo je značilno, da se težje obvladajo, vstopajo v socialno
neustrezne oblike vedenja in neprestane konflikte z okoljem (Pirnovar Kadrijevič, 2002), niso
naravnani na socialna pravila in ponavljajo vzorec nasilja, s katerim škodujejo okolju, drugim
in sebi (Opara, 2009).
Vedenjske manifestacije otrok in mladostnikov so dejavniki, ki usmerjajo njihov razvoj v
pozitivno ali negativno smer. Razvoj je prav tako odvisen od njihovih bioloških danosti in je
usodno povezan z naklonjenostjo oz. nenaklonjenostjo okolja (Škoflek, 2002).
Doslej še nobena raziskava ni pokazala, kako se odvijajo življenja mladostnikov z ADHD v
odraslo dobo, pri katerih je zaznati vedenjske motnje.
Škoflek (2002) je s pomočjo številnih življenjskih zgodovin otrok in mladostnikov z
motnjami vedenja in osebnosti sestavil hipotetični kronološki potek razvojnih, vedenjskih in
čustvenih posebnosti, težav in motenj (od najbolj naravnih pojavov do kriminalne kariere), ki
je (hipotetično) možen v razvojno neugodnih življenjskih pogojih. Dodaja (prav tam), da se to
ne zgodi v vsakem primeru, pač pa ostaja kot potencialna možnost v določenih, za otrokov
razvoj v rizičnih okoliščinah.
Omenjena ilustracija nam kaže na pomembno vlogo okolja in hkrati nakazuje hipotetične
možnosti razvoja mladostnika z ADHD.
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Vsekakor pa je pomembno opozoriti na uspešne intervencije pri osebah s težavami pozornosti
in/ali hiperaktivnostjo (Phelan, 2005), pri čemer se izognemo neugodnemu razvojnemu izidu.

2.2.4 Druge značilnosti otrok z zmanjšano pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo
Suzana Pulec Lah (2005) prepoznava med otroki z ADHD približno 70 odstotkov
hiposenzitivnih, kar pomeni, da potrebujejo več stimulacije, da so lahko zbrani.
To se navezuje na hipotezo o zmanjšani aktivnosti možganov pri otrocih s težavami
pozornosti in/ali hiperaktivnostjo. Omenjeni otroci namreč potrebujejo spodbude močnih
dražljajev, zlasti v okoliščinah, v katerih je treba nujno ukrepati. S tem dovajajo v možgane
življenjsko nujno raven aktivnosti in, podobno kot psihostimulator Ritalin, pomirjajo
(Kiphard, 2002).
Peter Altherr (2002) pri otrocih z ADHD prepoznava veliko potrebo po čutnih dražljajih,
Ernst Kiphard (2002) navaja lakoto po močnih vidnih, ravnotežnih dražljajih, po doživljajih,
ki jih nudijo izjemni dražljaji.
S tem lahko razložimo priljubljenost primitivnih motoričnih dejavnosti pri omenjeni
populaciji otrok, kot so majanje, guganje, drsenje, vožnja na vrtiljaku, vrtenje v različnih
telesnih oseh (Kiphard, 2002), in preskakovanje njihove pozornosti od enega dražljaja k
drugemu, močnejšemu dražljaju.
Otroci s težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo morajo sami sebe spodbujati z nenehnim
tekanjem, čezmernim gibanjem in dejavnostjo (Altherr, 2002), da se pomirijo in so lahko
zbrani.
Zunanji opazovalec razume iskanje dodatnih dražljajev kot nemirnost, nebrzdanost in želi
prekiniti tako vedenje (Pulec Lah, 2005).
Thom Hartmann (2005 v Dimic, 2008) opozarja, da se pri dekletih z ADHD za razliko od
fantov potreba po stimulaciji obrača na znotraj, s čimer obremenjujejo svoje možgane.
Zaprejo se vase, sanjarijo, fantazirajo, premišljujejo in se ne morejo osredotočiti na zunanji
svet. S tem motijo sebe in svoj miselni tok pri vsakodnevnih opravilih in nalogah. Socialno
okolje tega ne opazi. Kazalnika omenjenega vedenja sta grizenje nohtov in notranji nemir.
Dekleta s težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo se lahko stimulirajo tudi s hrano, kar
lahko zaide v začaran krog motnje hranjenja.
Otroci z ADHD reagirajo na vsak dražljaj refleksno in impulzivno (Kiphard, 2002), tako
manjkajo pomembni odmori med mišljenjem in dejavnostjo (prav tam). Pritegne jih slušni,
šele nato vidni dražljaj (Dernovšek, Gorenc, 2009). Niso pa dovolj pozorni na zaznavanje
slušnih in vidnih sporočil (Kiphard, 2002).
Precej časa potrebujejo, da se prilagodijo novim okoliščinam. Orientirani so predvsem na
kratkoročne cilje. Zaradi notranje motivacije se dela lotijo. Ves čas pa potrebujejo še zunanjo
pomoč in motivacijo. Nataša Potočnik Dajčman (2006) tako pri njih prepoznava šibko
motiviranost, ki se nanaša predvsem na obveznosti, katerih končni cilj je odmaknjen in ni
takojšnje zadovoljitve ob zaključku samega dela, šibko vztrajnost, pozabljivost, ki je vezana
predvsem na sveže dogodke, slabo organizacijo in slab delovni spomin, neprilagodljivost,
nenasitnost s svojimi aktivnostmi – zlasti v situacijah pred večjimi spremembami, in motnje
spanja.
Splošne sposobnosti otrok z ADHD nihajo. Imajo dobre in slabe dneve, ki so pogojeni tako s
fizičnim (vremenske razmere, vidni, slušni in drugi dražljaji, življenjski in delovni prostor,
čas), socialnim (zahtevami, pritiski, nejasnostmi, preveč socialnih dražljajev) kot tudi z
otrokovim notranjim okoljem (slabo telesno počutje, utrujenost, izčrpanost, bolezen, čustveno
stanje), in še krajša izmenična dobra in slaba obdobja (Kariž, 2005). O dobrih in slabih dnevih
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oz. različnih dnevih glede otrokovega vedenja in aktualnega delovanja piše tudi Nataša
Potočnik Dajčman (2006).
Maja Jurin in Snježana Sekušak-Galešev (2008) navajata prav tako vpliv sprememb vidnih,
slušnih in drugih vznemirljivih dražljajev, ki povzročijo nemir in težave s koncentracijo.
Pomemben dejavnik sta tudi prostor in čas, v tesnem prostoru se nemir intenzivneje in hitreje
izraža, prav tako pri časovno daljši aktivnosti.
Otroci z ADHD imajo vsekakor tudi lastnosti, ki so jim pri vzpostavljanju odnosov v pomoč:
neposrednost, prisrčnost, junaštvo, pripravljenost se izpostaviti, pozitivne socialne lastnosti,
kot so: čustvena odzivnost, toplina, zaradi katerih hitro navezujejo zelo pristne socialne stike
in so med ljudmi dobro sprejeti in priljubljeni (Mikuš Kos, 2002). So živahni, pametni,
vedoželjni, ustvarjalni, pogosto imajo bogato domišljijo, so optimistični, zabavni (Neuhaus,
2002) in imajo svojevrstne miselne rešitve.
Marko Ferek (2006) razlaga, da imajo pri osebah s težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo
čustva močan pomen. Pri stvareh in dejavnostih, ki so predmet njihovega zanimanja,
doživljajo čustveno stanje, ki ga avtor (prav tam) poimenuje čustveni žar. Takrat zaznavajo z
duhom in telesom, kar ima za posledico najvišjo mogočo osredotočenost oz. hiperfokus.
Razmišljanje in doživljanje potekata na višji ravni, kar omogoča boljše, hitrejše ter jasnejše
dojemanje. Pri vsakdanjih opravilih pa so neorganizirani, nerodni in zmedeni.
Pri otrocih z ADHD Marko Ferek (2006) prepoznava še sanjarjenje, ki ga interpretira kot
misli brez mej, kar ima za posledico ustvarjalnost, domišljijo, pojmovno razmišljanje in
hiperaktivnost. Vse to se zrcali v izražanju, pomnjenju, motivaciji in vedenju otrok s težavami
pozornosti in/ali hiperaktivnostjo.
Interpretacije pripovedujejo o prednostih otrok s pomanjkljivo pozornostjo in/ali
hiperaktivnostjo, ko gledamo z njihovega izhodišča, in hkrati o njihovih šibkostih,
pomanjkljivostih, ko jih primerjamo z ostalo populacijo otrok.
Različni avtorji ugotavljajo podobnosti, ki veljajo za populacijo otrok z ADHD, in hkrati
navajajo nasprotujoča mnenja o navezovanju socialnih stikov in motiviranosti oz. potrebi po
nenehnih spodbudah za delo.

2.3

DRUŽINE OTROK S
HIPERAKTIVNOSTJO

TEŽAVAMI

POZORNOSTI

IN/ALI

Otroci z ADHD imajo doma težave z disciplino, redom, ljubosumnostjo, pozabljanjem pravil,
obveznosti in ustvarjanjem hrupa. Omenjene vedenjske posebnosti so zelo moteče in
obremenjujoče za družino (Phelan, 2005). Starši se pogosto počutijo nemočne. Od različnih
vzgojnih pristopov so utrujeni in zmedeni (Kesič Dimic, 2009). Sebe krivijo za neustrezno
vedenje svojih otrok, pri tem so matere najbolj obremenjene (Phelan, 2005).
Russell A. Barkley (2005) se strinja, da je družina, ki ima otroka s težavami pozornosti in/ali
hiperaktivnostjo, štirikrat bolj ranjena v primerjavi s člani družine otroka brez omenjenih
težav. Hkrati pa meni, da so ti starši s svojimi otroki pogosto bolj strogi, negativno usmerjeni
do njihovega vedenja, otrokom dajejo več navodil, jih manj upoštevajo v primerjavi s starši
otrok brez ADHD. Po njegovem mnenju (prav tam) pa otroci s težavami pozornosti in/ali
hiperaktivnostjo manj upoštevajo prepovedi in navodila, manj razmišljajo o posledicah, so
negativni in trmasti.
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Zaradi neprilagojenega vedenja v socialnem okolju in neskladnosti njihovih dosežkov so
pretirano nadzorovani in deležni neenotnih vzgojnih poskusov doma in v šoli. Zaradi tega se
težje osamosvojijo in se vse bolj vidno razlikujejo od vrstnikov.
Na pritiske se odzivajo z agresivnostjo in pavlihastim obnašanjem, na hudo napetost pa včasih
s tiki in jecljanjem (Neuhaus, 2002).
Otroci s pomanjkljivo pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo so zaradi svojega vedenja,
pozornosti in nepozornosti pogosto napačno interpretirani. Pomembno je, da starši razumejo
otrokove težave in posebnosti, ki izhajajo iz njih (Rotvejn Pajič, 2006). Ko dojamejo, da
otroci z ADHD velikokrat niso namenoma taki, ampak ne zmorejo ravnati drugače, se
pomirijo in so hkrati motivirani za sodelovanje (prav tam). Potem tudi lažje razumejo
Russella A. Barkleya (1995), ki razlaga, da otroci z navedenimi težavami potrebuje veliko
ljubezni, za katero prosijo na nemogoče načine.
Vzgoja otrok z ADHD zahteva drugačen pristop in sposobnost staršev, da se soočijo in nosijo
težave svojega otroka za daljši čas (Jurin, Sekušak-Galešev, 2008).
Russell A. Barkley (2005) vzgojo otrok s težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo označi
kot velik izziv. Staršem predlaga nov, višji načrt vzgoje, ko imajo tudi sami priložnost
napredovati kot starši.
V družini z otroki z ADHD je pomembno preprečevati problematično vedenje še preden pride
do njega, vzgajati (vzdrževanje discipline, spoprijemanje s kljubovalnostjo ter določiti logične
in naravne posledice neustreznega vedenja), skrbeti za sorojence, krepiti otrokovo
samovrednotenje, skrbeti za sodelovalen odnos med staršema ter obravnavanje
problematičnega vedenja, ko do njega pride (Strong, Flanagan, 2011). Preprečevanje težav
avtorja vidita v učinkovitem izvajanju obravnave;10 z vzpostavitvijo jasnih pravil in
pričakovanj; z ustvarjanjem okolja, ki pušča malo možnosti za neprimerno vedenje, in z
osredotočanjem na želeno vedenje (Strong, Flanagan, prav tam).
Vzgoja otrok s težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo naj temelji na ljubezni, poznavanju
problematike, sprejemanju in doslednosti ter preprečevanju problematičnega vedenja, še
preden do njega pride.
Otroci cenijo tako vzgojo, pravila jim pomagajo pri samodisciplini. S ponavljajočimi se
dnevnimi opravili, nespremenjenimi rituali in navadami otroci z ADHD pridobivajo odnos do
vsega. Ko se na vse to navadijo, se tega tudi držijo (Neuhause, 2002).

10

Avtorja predlagata biološke in psihološke pristope, ki pripeljejo do znatnega zmanjšanja simptomov in
problematičnega vedenja. Več o tem predstavim v podpoglavju 2.6 NAČINI POMOČI OTROKOM Z
ZMANJŠANO POZORNOSTJO IN/ALI HIPERAKTIVNOSTJO.
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2.4

ŠOLA IN OTROCI Z ADHD
Otroci si želijo vzgojiteljsko osebnost, ki izžareva avtoriteto, ni pa avtoritarna,
ki ukazuje, ampak razume tudi šalo,
ki nikoli ne sramoti in pomaga pri učenju.
Takšen učitelj daje jasna znamenja, čvrsto oporo
in ne ceni zgolj uspeha, temveč predvsem ceni pripravljenost potruditi se,
zmanjšuje vihravo neučakanost,
pravočasno napove nove okoliščine, da se otrok nanje pripravi in mu s tem pomaga.

Cordula Neuhaus, 2002
Vedenjske posebnosti otrok z ADHD so v navzkrižju s pričakovanji šole (Mattner, 2002),
zato z začetkom šolanja postanejo te posebnosti izrazite težave, ki lahko resno zmotijo
njegovo šolanje, socializacijo in so izvor sekundarnih čustvenih ter vedenjskih motenj (Kariž,
2005).
Otroci s primanjkljajem pozornosti in/ali hiperaktivnostjo imajo težave pri učenju ali pri
posameznih nalogah kljub povprečni intelektualni sposobnosti. Pri nadpovprečno
inteligentnih se resne težave pojavijo pozneje, v tretji triadi ali v srednji šoli, ko šolskim
zahtevam ne morejo več slediti. Otroci z ADHD brez učnih težav so lahko prav tako šolsko
neuspešni zaradi lastne simptomatike, ki jim onemogoča, da bi izrabili svoje kapacitete in
potenciale za učenje (Pulec, 1998).
Pri otrocih, ki imajo predvsem težave s pozornostjo, je zaznati, da se ne zmorejo usmeriti v
podrobnosti in imajo težave pri opravljanju nalog ter igri. Občutek dajejo, da so odsotni,
sanjavi, raztreseni, da ne poslušajo in ne sledijo navodilom. Pri pozornem opazovanju
ugotovimo, da so dejansko usmerjeni v neko drugo dejavnost. Ne vključujejo se v skupinske
pogovore, odklanjajo naloge, ki zahtevajo intelektualni napor in trajajo dlje časa
(Sekušak-Galešev, 2004).
Po nekaj šolskih urah so zelo utrujeni (Kocijan-Hercigonja, 2004). Težave imajo pri
organizaciji dela in aktivnosti. Pozabljajo in izgubljajo stvari. Pogosto jih zmotijo drugi
dražljaji. Pri šolskih in domačih nalogah potrebujejo pomoč in spodbudo. So potegnjeni vase
in osamljeni. V razredu ne delajo težav, zato so lahko zanemarjeni, obtoženi, da so leni in da
se ne zanimajo za šolsko delo (Sekušak-Galešev, 2004).
Kar pri 10–25 odstotkih otrok, ki imajo težave s pozornostjo, se prepoznajo dodatno
pridružene specifične učne težave na področju šolskih veščin (Rotvejn Pajič, 2006).
Otroke z ADHD, pri katerih je izraženo predvsem hiperaktivno vedenje, v šoli opazimo zaradi
nenehnega gibanja in težav pri aktivnostih, ki zahtevajo sedenje. V razredu se tako gugajo na
stolu, vrtijo predmete, udarjajo z rokami, pretirano tresejo stopala in roke ter nekontrolirano
vstajajo.
Skozi razvoj se hiperaktivno vedenje omili. Do začetka adolescence je še zaznati
razdražljivost, nemir, guganje na stolu in težave pri opravljanju nalog, ki zahtevajo sedenje
(Sekušak-Galešev, 2004).
V šoli je pri otrocih s težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo, ki so predvsem impulzivni,
ovirajoča vedenjska impulzivnost (Conners, Jett, 2001), ko govorijo brez dovoljenja, so
nemirni, nestrpni, zapuščajo sedež in se lotevajo nevarnih stvari, brez razmišljanja o
posledicah, in kognitivna impulzivnost, ko so na področjih, ki jih dobro poznajo, površni in
delujejo neorganizirano ter na splošno delajo veliko napak. Obe vrsti impulzivnosti sta moteči
za otroka samega in njegovo socialno okolje.
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Ob impulzivnosti se kaže tudi čustvena nestabilnost, ki jo prepoznamo v nizki toleranci na
frustracije (Sekušak-Galešev, 2004).
Iz navedenega lahko sklepamo, da simptomi ADHD otrokom onemogočajo, da bi se
prilagodili zahtevam in pričakovanjem šole v zvezi z učenjem in vedenjem. Učitelj jim je
lahko v pomoč in spodbudo, da vzpostavijo dovolj učinkovite strategije samoorganizacije in
samokontrole (Pulec Lah, 2002). Sicer pa se pri omenjeni populaciji otrok kopičijo slabe
izkušnje, imajo slab učni uspeh, lahko tudi SUT, postajajo nesrečni, oblikujeta se nizka
samopodoba in občutek nemoči. Ob kompleksnejših zahtevah, ko je treba delo opraviti hitro,
ko se količina informacij veča, postajajo težave še izrazitejše.
V razredu je otrok z ADHD osamljen. Uporabi lahko neustrezne oblike vedenja, kot so
laganje, pretep in celo kraja. Za svoje težave začne obtoževati starše, učitelje, druge otroke
(Phelan, 2005).
Hkrati pa omenjen otrok močno vpliva na celotno dinamiko v razredu (Pulec Lah, 2002) in na
odnos, ki ga vzpostavlja z učiteljem.
Pri čemer pa je od stopnje učiteljeve tolerance in načinov soočanja z otrokovo nemirnostjo
odvisno, ali bo določeno nemirno vedenje pojmovano kot težavno ali ne, čeprav lahko to ovira
otrokovo funkcioniranje in je lahko dejavnik tveganja za manjšo učno uspešnost (Pulec Lah,
Rotvejn Pajič, 2011b).
Pogosto smo priča neustreznemu odnosu med učiteljem in otrokom s pomanjkljivo
pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo, ki se oblikuje po vzorcu. Otrok stori nekaj motečega,
učitelj ga skuša nadzorovati in obvladati. Otrok se upira, odzove se še z bolj neustrezno
dejavnostjo ali vedenjem. Učitelj uvede še večjo kontrolo. Začaran krogu med otrokom z
ADHD in njegovim učiteljem se nadaljuje. Odnos se še bolj zaostri in vplete otrokove starše.
Interakcija med učiteljem in otrokom s težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo je lahko
tudi pozitivna, ob čemer otrok mirno in uspešno zaključi šolsko leto. Thomas W. Phelan
(2005) pri omenjenem učitelju prepoznava: prijaznost, dovzetnost in neke vrste toleranco na
otrokovo neustrezno vedenje. Na drugi strani pa je otrok z ADHD prav tako naklonjen
učitelju, ga ima rad in je pripravljen delati več kot sicer.
Kot smo že izvedeli, sta učiteljev odnos in njegovo ravnanje pomembna za otrokov razvoj in
pogojujeta njegov socialni položaj v razredu (Pečjak, 2008, Šket, 2006). Ko učitelj sprejema
in razume otroka s težavami, bo posledično vplival tudi na učence, ki bodo prav taki do
svojega sošolca. Pozitiven odnos lahko izboljša tudi njegovo akademsko funkcioniranje. Žal
se učenci zgledujejo tudi po negativnem vzorcu, s čimer se socialni položaj in tudi učna
sposobnost otroka s težavami slabšata.
Vsekakor mora učitelj razumeti vedenje otroka z ADHD z vidika njegove razvojne
posebnosti. Ločiti mora neposlušnost in uporništvo od nezmožnosti. Razumeti mora vzroke,
razvojni potek, naravo težav in običajno manifestacijo posebnosti v razredu. Znati mora
individualizirati delo glede na otrokove posebne vzgojno-izobraževalne potrebe (Pulec Lah,
2002).
Suzana Pulec Lah (2002) je v preliminarni študiji o informiranosti, prepričanjih in doživljanju
61 učiteljev in vzgojiteljev o otrocih s težavami pozornosti in hiperaktivnostjo prišla do
naslednjih ugotovitev.
Učiteljice otroka z ADHD v razredu doživljajo kot nemirnega, motečega, neposlušnega,
jeznega, nezainteresiranega, neobvladljivega, agresivnega, neprilagodljivega, težavnega,
egoističnega. Redkeje navajajo bolj nevtralna oz. pozitivna doživljanja: je nebogljen, hiter,
nagajiv, raztresen, poseben, drugačen, radoveden. Več kot polovica razmišlja, da je tak otrok
nadloga, da to, kar počne, počne namenoma in da je on vzrok vseh težav v razredu. Pogosteje
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si otrokovo vedenje razlagajo kot iskanje pozornosti. Pogosto negativna razmišljanja o otroku
projecirajo tudi na razmišljanje o otrokovi prihodnosti. Dobra tretjina zlasti mlajših razmišlja,
da so otrokovi starši krivi, da je otrok tak, in pogosto povedo, da imajo z njimi težave.
Suzana Pulec Lah še navaja (prav tam), da je za večino učiteljic otrok z ADHD v razredu
obremenitev, saj se ob njem doživljajo negativna občutenja, dobra tretjina razmišlja, da so
same krive, da je otrok tak in da pri poučevanju tega otroka ne smejo delati nobenih napak.
Redko učiteljice menijo, da otok s težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo v njih zbuja
ustvarjalnost, razmišljanje, vztrajnost, razumevanje, strpnost, sočutje ali radost, veselje in
zadovoljstvo.
Suzana Žunko Vogrinc (2009) v svoji raziskavi ugotavlja, da se učitelji ne čutijo dovolj
strokovno usposobljene za delo z otroki s težavami na področju pozornosti in s
hiperaktivnostjo.
Intervencije so tako usmerjene v informiranje in izobraževanje učiteljev o težavah pozornosti
in ali/hiperaktivnosti, kar pripomore k modifikaciji njihove percepcije. Sicer pa se večja
pozornost usmerja v posledice težav pozornosti in ali/hiperaktivnosti: primanjkljajem na
posameznih področjih učenja (Košir, 2008), izstopajočemu vedenju (Metljak, Kobolt,
Potočnik, 2010, Kobolt, 2010) ter SUT (Magajna, 2008, Kavkler, Magajna, 2008), pomoč pa
je usmerjena predvsem v krepitev otrokovih varovalnih dejavnikov – močnih področij in
socialne vključenosti (Magajna, Pečjak, 2008), o čemer bomo več izvedeli v nadaljevanju.
Otroci z ADHD v razredu tako počasi dobivajo več možnosti. Njihovo razumevanje je tudi
širši družbeni interes za kasnejšo uporabo njihovih intelektualnih potencialov.
Delo učiteljev z drugačnimi otroki ni le zadeva informiranosti, odredb in ukazov šolskih oblasti,
temveč je tudi zadeva srca.
Anica Mikuš Kos, 2002

2.5

SOCIALNO OKOLJE IN PRIJATELJI OTROK S TEŽAVAMI
POZORNOSTI IN/ALI HIPERATIVNOSTJO

Anica Kos Mikuš (2002) opozarja, da se odnos med socialnim okoljem in otroki z ADHD
oblikuje v medsebojnem součinkovanju, pri čemer imajo pomembno vlogo individualne
posebnosti otrok, zakonitosti socialnega okolja in stopnja skladnosti lastnosti obojih.
Otroci z ADHD zelo hitro spoznajo svoje šibkosti pri upoštevanju pravil in zbranosti. Kljub
temu še vedno ne zmorejo vzpostaviti zdravih socialnih stikov (Neuhaus, 2002). Želijo si
sprejetosti in najti hočejo prijatelje. Vendar pogosto začnejo interakcije na neustrezen način
(Phelan, 2005).
Russell A. Barkley (1995) izpostavi študijo Pelhama in Banderove o socialnih odnosih otrok z
ADHD, v kateri ocenjujeta, da ima več kot 50 odstotkov teh otrok resne težave z vrstniki.
Navajata naslednje razloge: nepozornost, moteče in izzivalno vedenje, veliko govorjenja in
hkrati ne odgovarjanja na zastavljena vprašanja oz. naloge, nezrelost, kar jih vodi v vzorec
nadzorovalnega in ukazovalnega vedenja, ki je zlasti moteče pri timskem delu z vrstniki
(Barkley, prav tam). Zaradi tega nimajo vrstniških prijateljev in so pri skupinskem delu
pogosto med zadnjimi izbranimi.
Otroci s pomanjkljivo pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo ne zmorejo: čakati v vrsti,
upoštevati pravil, pri igri prenesti poraza, obvladati svojega temperamenta, izkazati
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empatičnost, obvladati vzdražljivosti, kar so prav tako razlogi za nepriljubljenost med vrstniki
(Conners, Jett, 2001).
Pri omenjeni populaciji otrok je namreč opaziti deficit na področju socialne zrelosti (Šket,
2001). Primanjkuje jim socialnih veščin, ki bi jim pomagale k večji učinkovitosti v socialnem
prostoru, da bi zadovoljili lastne socialne potrebe brez oškodovanja drugih.
Zaradi impulzivnosti in težav s pozornostjo se otroci z ADHD niso zmožni naučiti socialnih
pravil, niti prepoznati socialnih znakov in sporočil, kar jih znova odteguje od vrstniških
prijateljev (Prvčić, Rister, b. d.). Dekleta z omenjenimi posebnostmi imajo pri tem dosti več
težav kot dečki (Kesič Dimic, 2008).
Zaradi svoje nižje zrelosti se tako laže vključijo v družbo mlajših, ki jim lahko zapovedujejo,
kar pa otrokom s težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo zelo ustreza (Phelan, 2005). Gre
za zdrave medsebojne interakcije, v katerih oboji zadovoljujejo svoje socialne potrebe.
Zavedati pa se moramo, da so za otroke z ADHD vrstniki zelo pomembni, nenehni neuspeh in
zavračanja škodljivo vplivajo na samospoštovanje in na njihovo vedenje v prihodnosti.
Študije so odkrile tudi nasprotno, ko so otroci z omenjenimi težavami priljubljeni med
vrstniki zaradi svojega iskanja pozornosti in klovnovskega vedenja (Conners, Jett, 2001).
Podobno kot odnos učitelja ima tudi socialno okolje močan vpliv na otroke s težavo
pozornosti in/ali hiperaktivnostjo in pogojuje njihov nemir ter koncentracijo.
Če je okolje neorganizirano, kaotično, ima prevelike zahteve do otrok in izraža nanje pritisk,
ponuja obilo socialnih dražljajev, bodo otroci z omenjenimi težavami reagirali nemirno in se
ne bodo mogli zbrati (Sekušak-Galešev, 2004). Z nestrukturiranostjo socialnega okolja težave
naraščajo, postajajo izrazitejše in še bolj moteče.
Nasprotno pa je okolje, polno pozitivnih spodbud, ljubezni, usklajenosti, sprejemanja,
otrokom z ADHD v veliko pomoč (Sekušak-Galešev, 2004), ker spoznavajo svojo
drugačnost, se učijo socialnih veščin in zdravih socialnih odnosov.

2.6

NAČINI POMOČI OTROKOM Z ZMANJŠANO POZORNOSTJO
IN/ALI HIPERAKTIVNOSTJO

Suzana Pulec Lah (2000) ADHD prepoznava kot večplastno težavo. Ustrezna in pravočasna
obravnava omogoča obvladovanje težav, otrok in njegovo socialno okolje pa se naučita z
njimi aktivno soočiti in jih obvladati. Vendar ne moremo govoriti o ozdravljenju oz.
odstranitvi z enkratno intervencijo.
Jerneja Terčon in Tina Golob (2012) poudarjata zgodnje odkrivanje otrok z ADHD že v
predšolskem obdobju in njihovo vključevanje v obravnavo, ki izhaja iz otrokovih posebnih
potreb kot tudi močnih področij. Tak otrok bo tako imel izrazito prednost pred drugimi otroki
z omenjenimi težavami, ki so jih odkrili šele v šolskem obdobju. Z zgodnjo obravnavo bo
namreč otrok s težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo zgodaj razvijal kompetentnejše
soočanje z vsakodnevnimi ovirami, kar bo zmanjšalo tudi sekundarne težave na področju
socializacije, čustvovanja in vedenja.
V nadaljevanju so navedene oblike pomoči namenjene socialnemu okolju in hkrati otroku z
omenjenimi posebnostmi ter druge intervencije, ki so umerjene predvsem k otroku s težavo
pozornosti in/ali hiperaktivnostjo.
Thomas W. Phelan (2005) in Russell A. Barkley (2005) intervencijo usmerjata v socialna
okolja otrok z ADHD z namenom osveščanja o njihovih posebnostih, spodbujanja k
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sodelovanju s šolo, nudenja pomoči staršem, učiteljem in otrokom z navedeno težavo v obliki
svetovanja, terapije, učenja socialnih veščin in treninga samokontrole.
Lesley Hughes in Paul Cooper (2009) poudarjata pomembnost dobrega sodelovanja med
medicinsko, vzgojno-izobraževalno in socialno službo, s čimer se celostno vključijo razvojne
potrebe otrok z ADHD.
V ameriški neprofitni organizaciji CHADD (Children and Adults with Attention
Deficit/Hyperactivity Disorder) deluje Nacionalni raziskovalni center o ADHD (National
Resource Center on AD/HD), ki se posveča znanstveno podkrepljenim multimodalnim
pristopom strokovnjakov, ki segajo na področja vse od treninga s starši, strategij vedenjskih
intervencij in ustreznih izobraževalnih programov do oblik medikamentoznega zdravljenja
(CHADD, b. d.). Pri tem je pomoč usmerjena k otroku z zmanjšano pozornostjo in/ali
hiperaktivnostjo in njegovemu socialnemu okolju z namenom razumevanja posebnosti,
nudenja ustrezne podpore ter razvijanja otrokovih veščin in spretnosti.
Suzana Pulec Lah in Leonida Rotvejn Pajič (2011a) pišeta o učinkoviti celostni obravnavi
učencev z ADHD. Temeljna izhodišča celostne obravnave zajemajo: večdimenzionalnost
(pojavnost težav na različnih področjih funkcioniranja zahteva večdimenzionalno oz.
multimodalno, kompleksno in integrativno obravnavo učencev), interaktivnost (težave
učencev z ADHD se pojavijo v interakciji z okoljem in poleg obravnave učenca je treba delo
usmeriti tudi v njegovo šolsko in domače okolje), avtentičnost (učenje spretnosti naj bi
potekalo v učenčevem vsakdanjem okolju oz. tam, kjer se težave pojavljajo), individualizacija
(prilagojenost obravnave učenčevi specifični situaciji in potrebam) in langitudialnost (pomoč
in podpora naj se izvajata dlje časa, v različnih obdobjih različno oz. prilagojeno
posameznikovim potrebam in značilnostim okolja).
Mojca Zvezdana Dernovšek in Mateja Gorenc (2009) predlagata pomoč z medikacijo,
edukacijo in psihoterapijo. Avtorici (prav tam), Dubravka Kocijan-Hercigonja, Gordana
Buljan-Flander, Dinka Vučković (2004), Leonida Rotvejin Pajič (2006) podpirajo ukrepe, ki
so usmerjeni k otroku, družini in šoli oz. okolici.
Srečko Soršak (2004) navaja intervencije, kot so: razumevanje problema, zdravila,
sprememba vzgojnega stila in psihoterapija ter ugotavlja, da se strokovnjaki evropskih držav
lotevajo problematike ADHD s treningom staršev in učiteljev, ki s spremenjenim pristopom
prevzamejo vlogo terapevta.
Ernst Kiphard (2002) priporoča psihomotorično terapijo, kjer gibalni ukrepi v okviru
motopedagoškega dela z otroki z ADHD predstavljajo neke vrste spodbujevalno intervencijo.
Otroci z zmanjšano pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo se s pomočjo vedenjsko-gibalnega
treninga naučijo bolje nadzorovati in obvladovati svoje vedenje.
S pomočjo likovne terapije otroci vstopajo v proces likovnega izražanja, verbalizacije ob
likovnem izdelku in likovno terapevtskega procesa ob prisotnosti terapevta, kar vodi v
izboljšanje samozavedanja, sposobnost soočanja s težavami, razvoja kognitivnih sposobnosti
ter priložnosti za pozitivne potrditve. Barbara Kariž (2005) ugotavlja, da otroci z ADHD s
pomočjo likovne terapije napredujejo na področju socialnih interakcij, razumevanja in
izražanja čustev, razvoj je opazen pri ustvarjalnosti in v splošnem delovanju.
Marko Ferek (2006) piše še o drugih metoda pomoči, pri katerih navaja masažo,
aromaterapijo, terapevtsko jahanje, terapevtski ples, kar pri osebah s težavami pozornosti
in/ali hiperaktivnostjo spodbuja samozavest, igro, smeh, razvoj socializacije, motorike in
občutka uspešnosti.
Russell A. Barkley (1995) navaja pomoč nevrofeedbacka pri obravnavi ADHD. S pomočjo
omenjenega postopka se posamezniki naučijo spreminjati svoje možgansko delovanje po
načelih operantnega pogojevanja. Raziskave s tega področja kažejo, da se z omenjenim
postopkov izboljšajo pozornost, impulzivnost in hiperaktivnost, torej primarna simptomatika.
Rok Holnthaner (2008) ugotavlja, da se nevrofeedback v terapevtske namene v Sloveniji še ne
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uporablja, prepozna pa, da bi tak terapevtski pristop lahko postal pomemben element
obravnave otrok z zmanjšano pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo v okviru širšega
multimodalega zastavljenega pristopa.
Individualno pomoč za težave pozornosti in/ali hiperaktivnosti Leonida Rotvejn Pajič (2006)
usmerja predvsem v razvijanje spretnosti samopoznavanja in samonadzora, reševanja
problemov, izboljšanja pozornosti, komunikacije in socialnih spretnosti. Otrokom zlasti s
težavami pozornosti predlaga skupinsko obravnavo, ki se izvaja po principih vedenjske in
kognitivne terapije.
Vidik pomoči je tudi medikamentozna terapija. V Slovenskem prostoru se uporabljajo
predvsem zdravila Ritalin, Concerta in novi stimulans daljšega delovanja Stratera. Medicina
in nekateri pedagoški delavci zelo zagovarjajo medikamentozno terapijo pri otrocih z ADHD.
Suzana Pulec Lah (2005) prepoznava v medikamentozni obravnavi možnost za izboljšanje
funkcioniranja otroka, saj mu pomaga, da je procesiranje in predelovanje informaciji
učinkovitejše, ko zdravilo deluje, vsekakor pa ni namenjeno kontroliranju otroka. Avtorica
(prav tam) še opozarja, da zdravilo ne pozdravi težav s pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo, saj
omenjen fenomen ni bolezen, temveč stil življenja. Zanimivo je, da Francozi in Angleži
odklanjajo psihotropno medikacijo (Sorška, 2004).
Nekatere študije o vplivu obravnav na razvoj simptomov zmanjšane pozornosti in/ali
hiperaktivnosti nakazujejo, da kombinacija skrbno načrtovane, evalvirane medikamentozne
obravnave in vedenjske obravnave (svetovanje in usposabljanje staršev, svetovanje in
usposabljanje učiteljev, sodelovanje med šolo in domom, individualno svetovanje in
specialno-pedagoška pomoč otroku), ki kontinuirano poteka daljše obdobje, lahko vpliva na
manj izrazit razvoj in izkazovanje znakov ADHD (Satterfield, Satterfield in Cantwell, 1981,
The MTA study, 2000, v Pulec Lah, 2006).
Jerneja Maček in Marija Anderluh (2011) govorita o multimodalnem pristopu kot
najuspešnejšem pristopu k zdravljenju težav s pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo, ki obsega
delo z otrokom, zdravljenje z zdravili (kadar je indicirano), edukacijo in trening staršev ter
prenos uspešnih strategij dela z otrokom v šolsko okolje (preko dela z učitelji). Suzana Žunko
Vogrinc (2009) pa v multimodalnem modelu pomoči poudarja razvoj tako otrokovih močnih
kot šibkih področij.
Drago Žagar (2012) ugotavlja na osnovi raziskav, da najboljše rezultate pri pomoči učencem z
ADHD daje kombinacija različnih intervencijskih metod, ki jih izvajajo učitelji,
psiholog/zdravnik in starši: učiteljeva pozitivna pozornost (učenci z ADHD potrebujejo
pogostejše in močnejše ojačitve kot njihovi nehiperaktivni vrstniki, da bi se njihovo vedenje
in učni dosežki izboljšali), konkretne nagrade in uporaba žetonov (pozitivna spodbuda je
učinkovita šele po predhodni uporabi negativne podkrepitve), ignoriranje neprimernega
vedenja (zmanjša motečnost in poveča primerno vedenje, kadar ga spremlja pohvala
zaželenega vedenja (Becker, Madsen, Arnold in Thomas, 1967, po Matson, 1993, v Žagar,
2012)), verbalna graja (podana jasno, strogo, konsistentno, takoj ko se moteče vedenje
pojavi), cena odgovora – vedenja (ob izgubi ojačevalca se je želeno vedenje pomembno
izboljšalo), začasna izločitev učenca, kognitivna-vedenjska terapija, zdravljenje z zdravili,
kombinacija vedenjske in medikamentozne terapije in pomoč staršev (Žagar, prav tam).
Jeff Strong in Michael O. Flanagan (2011) prav tako menita, da je najučinkovitejši način
obravnave AD/HD celostni (multimodalni) oz. biopsihosocialni model obravnave, ki
kombinira biološke, psihološke in socialne strategije. Biološka obravnava vpliva na način
delovanja možganov osebe z omenjeno posebnostjo, in sicer z zdravili, prehrano,
vitaminskimi dodatki ter zeliščnimi pripravki, z urjenjem možganov z različnimi terapijami in
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vzpostavljanjem ravnovesja v živčnem sistemu – prav tako z različnimi terapijami. Psihološka
obravnava, kamor sodijo svetovanja in terapije, je v pomoč pri spoprijemanju s primarnimi
simptomi in z občutki, ki so nastali zaradi teh simptomov. Psihološka obravnava pomaga
razumeti, kako spremeniti način razmišljanja in ravnanja ter s tem prispevati k izboljšanju
življenja. Socialna obravnava pa vsebuje nasvete za razvijanje socialnih veščin in učenja
novih mehanizmov spoprijemanja.
V nadaljevanju se bomo ustavili pri oblikah pomoči, ki so učinkovite v razredu in domačem
okolju, vendar zahtevajo sprejemanje nove paradigme v razumevanju, poučevanju in vzgoji
otrok s težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo.

2.6.1 Intervencija, ki izhaja iz predrugačenega odnosa med otrokom z ADHD in
odraslim
Otrok z zmanjšano pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo učiteljem in staršem ruši ustaljene
vzgojne prijeme. Na eni strani budi v njih občutke jeze in obsojanja, na drugi strani pa
razumevanje in željo po pomoči. V tem procesu zorenja vsak odrasel prihaja do lastnih
rešitev.
Thomas W. Phelan (2005) priznava, da je shajanje z otrokom s pomanjkljivo pozornostjo
in/ali hiperaktivnostjo čustveno težka naloga. Meni (prav tam), da je najprej treba razmišljati
skozi prizmo ADHD; kar v nadaljevanju pomeni, da je takega otroka treba sprejeti. Proces
sprejemanja je težak prav zaradi prikritosti težav. Nadaljnje predlaga pregled in
prepoznavanje simptomov, kar omogoča postavljanje realnih pričakovanj in priznavanje
občutkov, ki jih doživljamo ob otroku z omenjeno težavo. Upoštevanja načela obče
intervencije, delo na vedenju, preventivi problema, omogočanju najboljših rezultatov,
komunikacija s starši, osnove medikamentozne terapije so nadaljnje intervencije, ki jih
predlaga Thomas W. Phelan (prav tam). Vse pa vodi k delu na sebi in na odnosu, pri čemer se
vzpostavi proces samospoznavanja, edukacije, kar ima za posledico predrugačenje odnosa.

2.6.2 Partnerski način dela z otrokom s težavami pozornosti in/ali
hiperaktivnostjo
Lesley Hughes in Paul Cooper (2009) izhajata iz predpostavk, da pristop lahko izkorišča in ne
zavira nekaterih karakteristik ADHD, na omenjeno težavo lahko gledamo kot na specifični
kognitivni stil in ne kot na motnjo (Cooper in Ideus, 1997, Cooper in O'Regan, 2001, v
Hughes in Cooper, 2009), o težavah s pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo lahko razmišljamo
kot o vprašanju izobraževanja.
Partnerski način dela otroku z ADHD omogoča sodelovanje pri prepoznavanju dejavnikov, ki
prispevajo k njegovim težavam. Otrok s težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo je
postavljen v središče in je del procesa ocenjevanja in sprejemanja odločitev. Vključevanje
otroka v partnerstvo učitelj-starši je pomembno, ker ga s tem opozarja na dostopno podporo in
pomoč. Hkrati mu daje priložnost, da govori o svojih izkušnjah, informira tim za nudenje
podpore o napredovanju in omejitvah intervencije. Otrok z ADHD je v takem odnosu
razumljen kot posameznik.
Partnerski način dela zahteva učiteljevo kreativnost. S svojimi pristopi izboljšuje znanje
otroka z zmanjšano pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo, ko omogoča kombinacijo dela za
klopjo in fizične aktivnosti, dovolj vizualno motoričnih nalog, sprotne povratne informacije in
pozitivne podkrepitve. Prav tako se pojavijo pozitivne spremembe pri vedenju, ko učitelj
spodbuja in ponuja več samostojnega učenja, samopodkrepljevanje želenega vedenja in
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vzorce reševanja problemov. Navedeni pristopi so koristni in zanimivi tudi za ostale učence v
razredu.
Pri partnerskem načinu dela z otroki z ADHD ni cilj učiteljev in staršev le podpora za
izboljšanje socialnega in akademskega funkcioniranja teh otrok, temveč spodbuda in pomoč
pri razvijanju strategij za reševanje vsakodnevnih problemov tudi pozneje v življenju. Ko se
srečajo s položaji, ki so izziv za njihovo čustveno občutljivost in vedenjske posebnosti,
morajo biti kompetentni minimalizirati svoje težave. To pomeni, da bodo redno jemali
zdravila ali se umaknili iz ogrožajočega okolja ali se aktivno športno udejstvovali. Otroci s
težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo se morajo naučiti družbenih pravil in kako živeti v
skladu z njimi (Hughes, Cooper, 2009).

2.6.3 Soustvarjanje pomoči in sodelovalni odnos med otrokom/učencem z
zmanjšano pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo ter učiteljem in starši 11
Paradigma soustvarjanja pomoči otroku z ADHD dopušča, da sme imeti težave, sme »ne
razumeti«.
V središče sta postavljena dialog in sodelovanje, v katerem udeleženci v problemu
soustvarjajo svojo udeleženost v oblikovanju rešitve. Gre za edinstven delovni projekt
pomoči, oblikovan za vsakega otroka posebej, kjer se v njegovem vsakdanjem jeziku in
življenju konkretizirajo dogovorjene spremembe, naloge, ki tečejo in so usmerjene k dobrim
izidom. Odnos pomoči je oseben, odrasel je do otroka skrben in spoštljiv, reflektira izkušnje
sodelovanja ter sprejema njegove izkušnje. Hkrati pa skrbi, da so cilji jasni in se posledično
sami soustvarjajo ter oblikujejo (Čačinovič Vogrinčič, 2006).
Proces soustvarjanja pomoči vzpostavi učitelj, ko se pridruži učencu, da skupaj raziščeta
težavo in poiščeta rešitev. Tak odnos spodbudi učenca, da ubesedi težavo, kot jo vidi sam in v
dialogu z odraslim razišče uspešne poti. Otrok je v očeh učitelja »strokovnjak iz izkušenj«, saj
je najbolj kompetenten, da pojasni, kaj se mu dogaja, kje vidi svojo nemoč, česa ne razume,
ne zna in ne zmore. Omenjeno poimenovanje nakazuje vir moči in tako učenca pooblasti za
soustvarjanje uspešnega dela, ki dobi v odraslem spoštljivega in odgovornega zaveznika, ki
zagotavlja skupno delo in ustvarjanje novega (Magajna s sodelavci, 2008).
Učenec in učitelj se so-delovanja, so-ustvarjanja in so-odgovornosti šele učita. Prav tako se
vključujejo starši kot so-ustvarjalci pomoči (Čačinovič Vogrinčič, 2006).
Koncept soustvarjanja v pojmovanje odnosa med učencem – »strokovnjakom iz izkušenj« in
hkrati pomoči potrebnim – in učiteljem – »strokovnjakom«, pomočnikom – prinaša
paradigmatske spremembe, ko je učitelj skrben raziskovalec in soustvarjalec pomoči skupaj s
posameznikom, ki potrebuje pomoč. S tem otrok dobi izkušnje za pridobivanje socialne
kompetentnosti, podporo v razvijanju veščin za reševanje težav, dobre izkušnje z
avtonomnostjo in izkušnjo smisla lastnega dela in življenja. Dragocenost procesa
soustvarjanja pomoči je v tem, da se odkrijejo novi pomeni, viri moči, razumevanja, za katere
se prej ni vedelo (Magajna in drugi, 2008).
Ko učitelj z učencem mobilizira njegove vire moči (močna področja, interese, sposobnosti,
znanja), skupaj prihajata do rešitev. Učenec postane aktivno udeležen ne samo pri težavah,
ampak tudi pri njihovem razreševanju (Čačinovič Vogrinčič, 2008). Ob tem učitelj odkriva
tudi učenčeve pozitivne lastnosti in močna področja, ki otroku pomagajo kompenzirati
primanjkljaje in področja, kjer ima težave. Tako zastavljeno pedagoško delo (Čačinovič
Vogrinčič, 2006) omogoča otroku z ADHD, da postane soustvarjalec pri učinkovitem
11

Gabi Čačinovič Vogrinčič (2006, 2008) je paradigmo soustvarjanja pomoči predstavila na primeru socialnega
dela, Lidija Magajna in sodelavci (2008) pa za učence s SUT. V navedenem podpoglavju je omenjen pristop
prilagojen za otroka/učenca z ADHD ter odrasle v odnosu z njim.
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premagovanju lastnih težav in posledično dobro dela, zaradi česar je navsezadnje zadovoljen
tudi učitelj.
Tako učitelj preusmeri pogled od patologije, od tistega, česar učenec ne zna in ne zmore, h
kompetentnosti in omogoči raziskovanje kompetentnosti, saj verjame v otrokovo moč in vire
(Čačinovič Vogrinčič, 2006).

2.6.4 Spodbujanje virov moči
Spodbujanje virov moči v posamezniku, kamor sodijo njegova močna področja, interesi in
varovalni dejavniki, vodijo kljub vztrajanju težav s pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo do
uspešnega izida. Poznavanje močnih področij in poznavanje strategij, ki se opirajo na ta
močna področja, omogoča razvoj pomembnih kompenzacijskih strategij (Magajna, Pečjak,
2008).
Močno področje otroka in krepitev njegovih pozitivnih lastnosti spodbuja in ohranja pozitiven
občutek lastne vrednosti. To pa predstavlja bogat vir za premagovanje neuspeha (Pulec Lah,
2005).
Prav tako varovalni dejavniki učencu zagotavljajo, da je uspešen, in se tako uresničuje kot
subjekt pedagoškega procesa, kar vključuje sprejetost, spoštovanje, sočutje, zanimanje zanj in
zaupanje vanj (Čačinovič Vogrinčič, 2008).
Anica Mikuš Kos (1991) navaja varovalne dejavnike duševnega zdravja, ki so v otoku,
družini, šoli in širšem okolju. Leonida Rotvejn Pajič (2006) k varovalnim dejavnikom prišteva
otrokova močna področja (komunikacija, šport, iznajdljivost, ustvarjalnost), sprejemanje med
vrstniki; v omenjenih dejavnikih prepozna varovalno in hkrati ogrožajočo moč.
Učitelj je en od varovalnih dejavnikov. Pri tem je treba uzavestiti pomen njegovega vedenja
za socialno sprejetost učencev s pomanjkljivo pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo v razredu.
Raziskave kažejo, da še posebej mlajšim učencem učiteljevo vedenje do nekega učenca
predstavlja model, na osnovi katerega oblikujejo lastno vedenje do tega učenca (Pečjak,
2008). Tako je učiteljeva podpora pomemben dejavnik za izboljšanje socialne sprejetosti
učenca z ADHD.
Suzana Pulec Lah in Leonida Rotvejn Pajič (2011a) k varovalnim dejavnikom prištevata tudi
učno uspešnost, ki vodi v uspešen razvojni izid težav s pozornostjo in hiperaktivnostjo.
Ob tem pa je dobro poznati tudi dejavnike tveganja, ki so povezani s čustvenimi zapleti in
njihovim reševanjem pri otrocih s težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo. Gale M.
Morrison and Merith A. Cosden (1997 v Kariž, 2005) ločita dejavnike tveganja na
 notranje: specifične nevrološke značilnosti, impulzivnost, hiperaktivnost, zanikanje
nezmožnosti, deficit socialne percepcije in
 zunanje: kažejo se v strukturi socialnega okolja (družinskega, vrstniškega in širšega),
ki omejuje in preprečuje otrokov razvoj.
Iz navedenega sklepamo, da spodbujanje virov moči in poznavanje dejavnikov tveganja, ki jih
imajo otroci z zmanjšano pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo v sebi in jih je moč prepoznati v
njihovem ožjem in širšem socialnem okolju, lahko bistveno pripomoreta, da se izognemo
težavam v mladostništvu.
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2.7

NADALJNJI RAZVOJ MLADIH Z ADHD

Socialno okolje ima močan vpliv na način, kako se ADHD simptomi izražajo. Ko je socialno
okolje osveščeno o težavah s pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo in spodbudno, bo skupaj z
otrokom iskalo rešitve, ga učilo socialnih veščin, odkrivalo njegove vire moči, s pomočjo
katerih bo zdravo kompenziral šibkosti in primanjkljaje ter energijo hiperaktivnosti usmeril
produktivno in ustvarjalno. Okolje bo skupaj z otrokom z omenjeno težavo zorelo in raslo
predvsem na osebnem področju. Otrok bo postal mladostnik s simptomi zmanjšane pozornosti
in/ali hiperaktivnosti, ki se jih je naučil obvladati. Kot odrasel se bo še vedno soočal s
težavami simptomatike ADHD, ki jih bo znal premostiti.
Z usvojenim znanjem in veščinami, potrebnimi za normalno in neodvisno življenje, bo
pozneje kot starš to prenesel na svoje otroke (Hughes, Cooper, 2007, 2009).
Nasprotno pa se zgodi, ko je otrok s pomanjkljivo pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo za
socialno okolje breme. To ohranja pogoje za odnos, ki je poln nesporazumov, konfliktov in
nezadovoljstva. V ospredju je otrok z ADHD kot problem, njegove pomanjkljivosti, težave, ki
zaradi nenehnega nerazumevanja, nesprejetosti, nizke samopodobe prerastejo v motnje.
Thomas W. Phelan (2005) prihodnost otrok s težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo
pogojuje s socialno-ekonomskim statusom družine, inteligenčnim količnikom otroka, mero
njegove agresivnosti, hiperaktivnosti, razvitosti socialnih veščin, z zgodnjim odkrivanjem
težav, starševsko psihopatologijo, zdravim družinskim življenjem, komorbidnostjo, splošno
izraznostjo motnje, Suzana Pulec Lah (2006) k omenjenemu še dodaja težave v odnosih z
vrstniki v obdobju otroštva.
Mladostništvo je obdobje, ki je za posameznike z ADHD najtežje v njihovem življenju. V tem
obdobju niso tako obremenilni simptomi pomanjkljive pozornosti, hiperaktivnosti in
impulzivnosti, temveč vpliv omenjenih simptomov na posameznikovo funkcioniranje v šoli,
družini, med vrstniki, na posameznikovo samovrednotenje in zadovoljnost s sabo. Za
mladostnika (poimenovanje velja za oba spola) postanejo sekundarni vir zahtev in stresa
povečane zahteve po samostojnosti in odgovornem vedenju ter izzivi, kot so npr. oblikovanje
identitete, sprejetost v skupino vrstnikov, intenzivnejše vzpostavljanje stikov z nasprotnim
spolom, intenziven fizični razvoj ter videz (Pulec Lah, 2006).
Pogosto se pri populaciji adolescentov z ADHD opazijo resne težave, kot so: šolski neuspeh,
težave v socialnih odnosih, rizično antisocialno vedenje, nosečnost pri mladostnicah, divja
vožnja pri mladostnikih (What we know, b. d.), zloraba drog. Nekateri simptomi se ohranijo
tudi pozneje, ko imajo odrasli zaposlitvene težave (Pulec Lah, 2006), še druge težave s sabo
in družbo, ki jih ne razume.
Številni med njimi imajo v svojem življenju neštete izkušnje neuspeha. Ne poznajo in se ne
zavedajo svojih posebnosti in vpliva na njihovo funkcioniranje. Ne poznajo svojih šibkosti in
svojih močnih področij, kar je pogojeno z neustreznim opredeljevanjem njihovih težav in
nudenjem ustrezne pomoči ter podpore (Pulec Lah, 2006).
Za uspešen prehod skozi mladostništvo je za posameznika s težavami pozornosti in/ali
hiperaktivnostjo odločilno, da doživlja uspešnost na učnem, socialnem ali pa na interesnem
področju (Goldstein in Goldstein, 1990; v Pulc Lah, 2006), kar mu omogočajo ugodni
okoljski dejavniki.
Suzana Pulec Lah (2006) pri komunikaciji in delu z mladostnikom z ADHD predlaga model
»raznolikosti« namesto modela težav, kar pomeni, da bomo pri komunikaciji njegove
posebnosti razumeli kot raznolikosti med posamezniki in bomo to interpretirali kot bogastvo,
ter model »mentorstva« namesto modela »pomoči«, kar bo za mladostnike sprejemljivejše.
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Populacija ljudi z zmanjšano pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo je obogatitev za svet, ker z
otroškim navdušenjem, osvežujočim radovednim vedenjem, z originalnimi rešitvami težav
bogatijo vsakdanjost. Zaradi nenavadnih načinov vedenja in drugače grajene občutljivosti so
polni fantazije in barvitosti (Skrodzki, 2002).
Če pobrskamo po življenjepisih znanih osebnosti, z gotovostjo trdimo, da so bili Heinrich
Pestalozzi, Winston Churchill, Benjamin Franklin, W. Amadeus Mozart (Sktodzki, 2002),
Beethoven, Thomas Edison, Alber Einstein, Isaac Newton, Leonardo da Vinci (Ferek, 2006)
otroci z ADHD. V svojem okolju so imeli vsaj eno osebo, ki je prepoznala njihove vire moči,
je verjela vanje in jih spodbujala na poti, da so raziskali predmet zanimanja in uresničili svoje
poslanstvo.
Opisane težave otrok s težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo in teoretske usmeritve, ki
se z njimi ukvarjajo, se osredotočajo na različna področja nudenja pomoči, med drugim tudi
na umetnost, katere del so pravljice. Pravljice poleg estetskega užitka, razvijanja domišljije in
duhovnega ugodja otroku nudijo bogato paleto modelov pomoči, ki jih lahko uporabi v
življenju.
V nadaljevanju se osredotočimo na literarni žanr pravljic, zanimal nas bo zgodovinski prerez
od ljudskega slovstva do avtorske pravljice H. C. Andersena ter osvetlitev pomena pravljic s
psihološkega vidika treh šol. Omenjeno raziskovanje nam bo v pomoč za poglobljeno
razumevanje empiričnega dela, v katerem bo predstavljena intervencija s pravljico pri učencu
s pomanjkljivo pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo in njegova interpretacija Andersenovih
pravljičnih besedil.
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3

PRAVLJICE

Pravljica je literarna pripoved, v kateri se dogajajo neverjetne, samo v domišljiji mogoče
stvari. Po navadi je konec srečen prav zaradi zmage dobrega nad slabim. SSKJ še piše, da je
pravljica prav tako pripoved, izročilo o kakem zgodovinskem dogodku, osebi, navadno z
izmišljenimi, domišljijskimi sestavinami. Za omenjeno literarno vrsto je še značilna
čudežnost, pravljični liki in nedoločenost časa ter kraja dogajanja.
Sam termin pravljica je preširok in premalo dodelan, saj z navedeno besedo ne označujemo
samo ljudskih pravljic, pod njo uvrščamo tudi klasične in moderne pravljice. Vse tri oblike pa
medsebojno prehajajo, da jih pogosto ni mogoče ustrezno razdeliti (Babšek, 2005, 2009). Kot
literarna forma pa pravljica presega samo literarno vedo in se razširja še na področja, kot so
psihologija, pedagogika, etnologija in antropologija (Babšek, 2012a).
Zaradi navedenega je pravljico težko omejiti s strogo definicijo. Avtorji jo interpretirajo skozi
njeno vsebino in vpliv, ki ga ima na poslušalstvo oz. bralstvo.
Ljoba Jenče (2006b) razlaga, da so pravljice zakladnica resnic in modrosti ter da nagovarjajo
človekovo dušo s simboli, s pomočjo katerih se odstirajo podobe in energije.
Pravljice skozi svoje izkušnje veliko povedo o človeku in svetu, v katerem živi, in sicer od
vpogleda v njegovo duševnost do najnovejših paradigem moderne znanosti, na primer
sistemske teorije, znanost o kaosu, hkrati pa so tudi povezane z umetnostjo in religijo. Ob njih
se lahko sprašujemo o najbolj perečih, najtežjih in najbolj paradoksalnih problemih
današnjega časa, meni Alenka Goljevšček (2006).
Dragica Haramija (2012) pa pravljice pojmuje kot posebno književno vrsto, ki ima specifične
zakonitosti, katerih osnova je enodimenzionalnost: čeprav se dogodki, literarni liki, književni
prostori in drugi za pravljico pomembni elementi gibljejo med realnim in irealnim, vendar
šele skupaj tvorijo celoto.
Pravljica ne nagovarja zgolj z besedami, temveč predvsem s simboli, arhetipi in sanjskimi
podobami, kakor jih razlaga Jungova psihoanaliza. Zato je pravljica v nekem smislu kot
uganka močno povezana z bistvom življenja, ki si nadeva neskončno različic in ne more biti
nikoli do konca razvozlana (Babšek, 2012a).
Pravljica je neke vrste simbolična tvorba, kot hrepenenje po uresničitvi, ki vsebuje splošne
simbole brez podrobnosti (Cerović, 2012). Omogoča pogled v čase, ki so že zdavnaj minili,
hkrati pa z njeno pomočjo človek lahko opazuje sebe in lastno dušo (Dickerhoff, Lox 2010, v
Velički, Turza-Bogdan, 2012).
Darka Tancer-Kajnih (2012) pravi, da pravljice s svojo arhetipsko simboliko ustvarjajo bogate
domišljijske svetove, ki otrokom na intuitivni ravni posredujejo tudi globoka filozofska in
psihološka sporočila. V pravljicah odsevajo življenjske izkušnje številnih rodov, ljudstev in
narodov, zato je njihova govorica univerzalna, s čimer zlahka premagujejo nacionalne meje,
socialne in generacijske razlike.
Marjeta Cerar (2006) pravljice enači s sanjami človeštva in hkrati v njih najde tudi
individualne sanje. Njihov pogled razume kot globalen, predznanstven in nedeljiv izraz, kar
daje po njenem mnenju pravljicam zdravilno moč.
Stremljenje pravljic k dobremu spodbuja poslušalca, bralca, zlasti otroka k dobrim mislim,
prebujanju volje in mu hkrati pomaga pri gradnji njegovega značaja, meni Breda Zupančič
(1997) ter dodaja, da so pravljice temeljni kamni otrokove duše, saj v njih čuti tok modrosti,
kar ga pomirja in osrečuje.
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V pravljicah otrok najde prav tisto, kar v nekem trenutku potrebuje: opogumljanje, vero v
dobro in lepe stvari, zaupanje, varnost, tolažbo, ljubezen in razumevanje. Počuti se spoštovan
in vreden, zato postaja pogumnejši in bolj vztrajen (Šket Kamenšek, 2009a).
Pravljica je v določenem smislu okamenela vrsta. Njen razvoj je končan in dokončen.
Določene situacije, sižeji12 in arhetipi ohranjajo kulturo, običaje, način razmišljanja ali
družbene odnose, značilne samo za kulturo in čas nastanka pravljic (Cerović, 2012).
Kot smo izvedeli, so pravljice po svojih osnovnih potezah globoko arhaične, kljubujejo
spremembam in njihova struktura je še danes stalna. Alenka Goljevšček (1991, 2006) navaja
štiri vrednostne stalnice, v katerih se izraža arhaični pogled človeka nase in na svet: izročenost
človeka naravi in višjim silam, selstvo oz. nomadnost kot odziv na porušeno ravnotežje in
posledično izbira različnih simbolnih poti, zajedalstvo v odnosu do dela, ko človek vzame
tam, kjer je kaj vzeti, ter milenarizem, ki se kaže skozi vero v tisočletno kraljestvo, v
odrešitev na zemlji.
Avtorica (prav tam) ugotavlja, da so navedene stalnice vpete v strukturo, značilno za rituale
prehoda, ki se razvija skozi stopnje: izločitve iz prejšnjega stanja (segregacija), bivanja vmes,
na robu (liminacija) in vključitve v novo stanje na drugi ravni (agregacija). Za dogajanje v
pravljici je zanimiva liminacija, to je stanje brez zakonov in pravil, saj tako nestabilno stanje
omogoča čudežnost, srečanje z nadnaravnimi bitji, premeti v različne čase, kraje in načine
bivanja. Pravljični junak je za pravljico zanimiv le v času, ko je na poti. Ko najde svoj dom,
se pravljica konča.
Ko povlečemo vzporednice z življenjem, ugotavljamo podobno kot Alenka Goljevšček (prav
tam), da človek najprej varno ždi v jasnosti in stabilnosti. Sledijo pretresi in razočaranja, t. i.
obdobje liminacije, ko ni jasnosti, in prihajajo nova spoznanja. Hkrati je to tudi ustvarjalno
obdobje, podobno kot pri pravljičnem junaku, ko zapusti svoj dom in se odpravi v neznano,
da najde zaklad. Nadaljnje se vzpostavi novo stanje na drugi ravni, t. i. agregacija. Tudi
človek podobno kot pravljični junak niha med stabilnim »domom« in negotovo »potjo«.
Podobno tudi Freud (1961, v Goljevšček, 2006) in Jung (1951, v Goljevšček, 2006) govorita,
da je lik potujočega mističnega ali pravljičnega junaka simbol za potovanje duše, ki išče sebe
in svoje mesto v stvarnosti. Zaklad, ki ga na koncu najde, je simbol za celovito vsestransko
razvito osebnost, ki je zmožna v sebi uravnoteževati zavedno in nezavedno ter živeti
ustvarjalno s seboj, drugimi in naravo.
Jacob Streit (1976 v Zupančič, 1997) prikazuje pravljice v njihovi trodelnosti. Na začetku
pravljice je vedno vse dobro, nato se postopoma zaplete: pojavijo se laži, prevare, krivice,
zloba, pohlep, junaki zabredejo v zmote in ponižanja. Prihajajo glasniki dobrega s pogumom,
dobroto, vdanostjo, ljubeznijo, požrtvovalnostjo, ponižnostjo in nesebičnostjo. Dobrota na
koncu pravljice zmaga, zlo je kaznovano.
Jean Ringenwald (1994 v Velički, Turza-Bogdan, 2012) pa v izvirni obliki pravljic prepozna
sedem »praslik« in tudi razvoj človeštva ter vsakega človeka: kraljevsko poreklo (prva slika),
ločitev (druga slika), srečanje s pomočniki (tretja slika), boj in zmaga ali smrt in vstajenje
(četrta slika), vrnitev ali pregon (peta slika), prihod na cilj ali napačna nevesta (šesta slika),
poroka in kronanje ali modrost in ljubezen (sedma slika). Prva slika predstavlja neusahljivi
vir, ki je v človeku, kraljevsko poreklo je neke vrste božansko poreklo, ki vliva zaupanje, da
ima človek v sebi vse, kar potrebujemo za življenje. Druga slika kaže na človekovo notranjo
razdvojenost, ki omejuje njegov trenutni razvoj. Spoznanje prinaša tudi oviro. Ločitev pa je
12

Siže označuje povzetek literarnega dogajanja v literarni organizaciji.
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pogoj za nadaljnji razvoj. Tretja slika pripoveduje o prihodu pomoči in povezovanju z
najglobljim delom v človeku samem. Četrta slika opisuje moč preobrazbe. Človek mora
življenje vzeti v svoje roke in ga spreobrniti v ljubezen. Peta slika označuje vrnitev,
ugotavljanje lastnega življenjskega načrta in njegove uresničitve. Pregon se nanaša na
samouničujoče negativne sile, ki jih človek mora premagati. Šesta slika prikazuje prihod na
cilj, v človekovo bistvo, povezovanje s pravo nevesto, z resnico. Prepoznavanje napačne
neveste, ki se želi vrniti v središče življenja, je dejanje svobode. Človek lahko ostane zvest
sebi. Zadnja, sedma slika omogoča spoznanje celovitosti, ki je vedno prisotna, vendar je sedaj
izkušnja kot cilj življenja. V življenju in v pravljici je to ljubezen (prav tam).
Heinrich Dickerhoff in Harlinda Lox (2010, v Velički, Turza-Bogdan, 2012) pa označujeta
pravljico kot razvojno pravljico. Menita, da težke, nevzdržne okoliščine zahtevajo od junaka
aktivnost, s pomočjo katere se reši. Ko se posameznik odpravi na pot, je tako rešitev mogoča
in ozdravitev resnična. Prav na poti junaku pogosto pomagajo vidni in nevidni pomočniki,
višje sile ali bitja iz narave. Junak se opira na notranji občutek, ki je upodobljen s temi
pomočniki. Zlo se ne premaguje s fizično močjo ali z umom, temveč z ljubeznijo in
potrpljenjem. Pravljica tako pelje na pot notranje preobrazbe. Junak, ki je dosegel cilj, rešuje
tudi druge. Kar pomeni, da prebujanje življenja v drugih postaja mogoče šele takrat in s
tistim, ki je izkusil in spoznal, dosegel cilj, našel polnost življenja. V tem se prepozna
duhovno ozadje pravljic.
Pot pravljice je tako pot osebnosti, ki se razvija. Hkrati pa s poslušanjem in branjem omenjene
literarne vrste spoznavamo našo/človekovo notranjo pot, menita avtorja (prav tam).
V tej razpravi razmišljamo o pravljici širše kot le o formi literarnega besedila in se hkrati
sprašujemo, kako odkriti njeno presežnost. Teza, da se je pravljica oblikovala in razvijala od
svojega nastanka13in do danes, ki jo podpirajo avtorice: Alenka Goljevšček (2006), Polonca
Kovač (1998), Marija Stanonik (1995) in Zdenka Zalokar Divjak (2002), nam je izhodišče.
Zato se bomo seznanili z izvori in nameni pravljic ter spremljali njihov razvoj. Spoznali bomo
pripovedovalce in njihove motive za pripovedovanje. Prav tako se bomo ustavili ob
zapisovalcih in njihovem zavednem ali nezavednem prikrojevanju pripovedi. Natančneje, kaj
je vplivalo na zapisano obliko pravljic in k čemu so spodbujale. Pri umetni pravljici se bomo
ustavili pri avtorskih pravljicah H. C. Andersena. Zanimal nas bo motiv za pisanje in
obravnavane teme, časovna, prostorska in verska pogojenost ter drugi vplivi na Andersenovo
pisateljevanje. S tem raziskovalno razpravo bomo skušali zajeti dele pravljične veličine in
zadovoljiti vprašanje o njenem preseganju literarnega dela, hkrati pa odkrivati možnosti in
priložnosti, ki jih pravljica ponuja.
Pravljica hrani tudi nekaj, kar še ni znanstveno dokazljivo, se pa čuti in ji daje moč, da je živa
še danes. Človekovo duhovno dimenzijo nagovarja s subtilnostjo, jo spodbuja, tolaži in
zdravi. Pri raziskovanju bomo vzporedno pozorni še na omenjene moči, s tem se bomo bežno
približali pravljičnim globinam.

13

Več o tem bomo izvedeli v poglavju 3.1 ZGODOVINSKI IZVOR.
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3.1

ZGODOVINSKI IZVOR
Zgodovina otroških pravljic je skrivnostna.
Zipes, 2oo6a

Pravljice so odkrili v ljudskem ustnem izročilu in v literarni obliki. Iz ohranjenih literarnih del
ugotavljajo, da pravljice obstajajo že tisoče let, čeprav niso priznane kot žanr. Njihovo
poimenovanje pa se prvič zasledi v francoskih salonih z Mme ďAulnoy (Fairy tale, b. d.).
Pri raziskovanju zgodovine pravljic nas ustavi dejstvo, da je ohranjen samo pisni vir, t. i.
literarna oblika pravljic. Po mnenju Jacka Zipesa (2006a) nam primanjkuje podatkov o
pripovedovanju zgodb v primitivnih plemenih in družbah, da bi lahko natančno proučili
zgodovinske izvore in družbene značilnosti ljudskih pripovedk in z njimi posredno tudi
ljudskih pravljic.
Bomo pa na osnovi znanih tez oblikovali orise izvora pravljic.
Začetek pravljic sega v zgodnje »otroško« obdobje ljudstev iz njihovega prvobitnega
gledanja, čutenja, razumevanja ter razlaganja življenja in sveta, ki je blizu »otroškemu«. Tako
lahko nastajajo še danes (Jamnik, 2006).
Alenka Goljevšček (2006) meni, da so pravljice nastale, ko je arhaična plemenska družba
razpadla in se je mit ločil od rituala.
Vesna Nemec (1996) ugotavlja, da so v tretjem stoletju pred našim štetjem v Babilonu in
Egiptu na ploščice zapisovali pravljice, zato ena od tez pravi, da so pravljice prišle iz Orienta.
Indija bi naj bila domovina številnih evropskih pravljic. Janez Svetina (1999) omenjeno
utemeljuje z dejstvom, da so miti, ki se pojavljajo v nekaterih pravljicah, omenjeni v Vedah,
indijskih svetih spisih in drugih starih svetih spisih.
Folkloristi so našli pravljice v vseh kulturah (Fairy tale, b. d.). Iz tega lahko sklepamo, da so
se pravljice pripovedovale pri vseh narodih, vključno s tem, da so tam tudi nastale.
Marija Stanonik (1995) izhaja iz ljudskega slovstva in navaja o nastanku pravljic tri teorije, ki
se navezujejo na zgoraj navedene teze in nekatere potrjujejo.
Indogermanska teorija meni, da so pravljice nastale na indijskih tleh in se po različnih
migracijskih poteh širile od ust do ust po vsem svetu. To zagovarja tudi Polonca Kovač
(1998), ki zbirko pravljic Pančatantra oz. Peteroknjižje imenuje za najstarejšo.
Zgodba o nastanku te knjige nam posredno sporoča namen, zaradi katerega so bile pravljice
napisane.
Nekoč je živel kralj, ki ga je skrbela usoda njegovega kraljestva. Njegovi sinovi in dediči niso
imeli namreč nobenega smisla za znanost in deželi z nevednim vladanjem se hudo piše.
»Bolje, da se sin ne rodi, kot pa da je bedast,« je rekel kralj in poskrbel, da se njegovim
sinovom zbistri um. Našel je modreca, ki je za mlade prince napisal pet knjig: Kako postanejo
iz prijateljev sovražniki, Kako si pridobimo prijatelje, Vojska, Vran in Sov, Kako izgubimo,
kar imamo ter Ravnanje in delanje brez preizkušnje. Učitelj je dal brati kraljevim sinovom te
knjige in princi so postali takšni, kot si je želel njihov modri oče.
Pozneje je to branje postalo neke vrste učno gradivo za mladino in preproste ljudi.
Izhajajoč iz indogermanske teorije, je bil nastanek pravljic pogojen z vzgojo. Iz česar lahko
sklepamo, da je bil v njih shranjen vzgojni načrt tistega časa (Šket, 2007b).

42

Šket Kamenšek, L. (2013). Uporaba pravljic pri otrocih s težavami pozornosti in hiperaktivnostjo

Po antropološki teoriji se lahko pravljice razvijejo na vseh koncih sveta, z utemeljitvijo, da je
notranja struktura ljudi povsod enaka.
Mitološka teorija zagovarja, da so se pravljice razvile iz starih verovanji in mitov, ko so ti
izgubili svojo verovanjsko funkcijo.
Ko pogledamo motive v ljudskih pravljicah in povedkah,14 so pogosto »univerzalni« ali pa
vsaj zelo sorodni povsod po svetu (Kropej, 2006). Avtorica išče razloge v selitvi ljudstev, ko
se prenašata kultura in izročilo, in pa v arhetipskih predstavah ljudi, ki pogojujejo sorodnost.
Tudi zgodbe v pravljicah so zelo podobne. Andrej Ilc (2002) ugotavlja, da so danes znane
različice pravljice Lepotica in zver v antičnih časih pripovedovali v Grčiji in v Indiji; Janka in
Metko so odkrili na Karibih; Pepelka je stara nekaj tisočletij in obstaja v tisočih različicah po
vsem svetu. Omenjen pojav še razloži (Ilc, 2002), da so v t. i. ustnih družbah te zgodbe
krožile preko ustnega izročila in se v podrobnostih ves čas spreminjale in prilagajale.
Nastanek pravljic bi tako lahko povzeli po antropološki teoriji in njeno interpretacijo razširili
z ugotovitvami o sorodnih arhetipskih predstavah ljudi po vsem svetu ter dodali pomen
migracij, s pomočjo katerih so se prenašale nove oz. spremenjene stare pravljice. Ne smemo
pa zanemariti opozorila Jacka Zipesa (2006a), da ne vemo dosti o pripovedovanju zgodb v
primitivnih plemenih in družbah, da bi zgoraj navedeno z gotovostjo trdili.
Vemo pa nekaj o pripovedovanju zgodb in pravljic v Evropi.

3.2

POMEMBNI MEJNIKI RAZVOJA PRAVLJIC V EVROPI

Prvotno je bilo pripovedovanje pravljic in zgodb namenjeno odraslim. Konec 17. stoletja so
zaradi družbeno-socialnih razmer in novih spoznanj o otroku iz pravljic za odrasle nastale
prilagojene literarne oz. knjižne pravljice za otroke pod redaktorskim vplivom zbiralcev:
Peraulta, bratov Grimm in drugih. Pravljice, ki so bile napisane za otroke, so nastale pozneje
pod avtorstvom H. C. Andersena. Z njimi se je Andersen zelo približal otrokom in njihovemu
razumevanju sveta, tako je pridal svež veter k literaturi za otroke.
Ko pogledamo v prerezu razvoj pravljic, prepoznamo začetke prav z ljudsko pravljico, s
pripovedovalci in njihovim pripovedovanjem. Zbiralci so ljudske pravljice zapisali. Umetna
avtorska pravljica se je pojavila s pravljičarjem H. C. Andersenom, ki si je nekatere motive
izposodil prav iz ljudske pravljice, ostale je črpal iz svojega vsakdanjega življenja.

3.2.1 Pripovedovanje ljudskih pravljic
V večini evropskih jezikov beseda pravljica vsebuje glagol praviti, s čimer se implicitno
povezuje s pripovedovanjem (Babšek, 2012a), in ljudske pravljice so se najprej izključno
pripovedovale (prav tam). Pripovedovane pravljice so vezane na trenutek, dejansko obstajajo
v času od začetka do konca pripovedovanja, zato so neponovljive in odvisne od spleta
trenutnih zunanjih in notranjih okoliščin (Babšek, 2005), o katerih bomo več izvedeli v
nadaljevanju.

14

Starejša oblika za pripovedko, ki jo zasledimo v prispevku Monike Kropej (2006). V nadaljevanju uporabljam
novejši sinonim pripovedka.
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Ljudske pravljice so najbolj razširjen literarni žanr in so po nastanku najstarejše. Pravljice so
se v ustni obliki ves čas spreminjale ter prilagajale. Njihove variacije so bile pogojene z
družbeno-socialnimi razmerami, ciljnim poslušalstvom in pripovedovalcem, zlasti z njegovim
namenom pripovedovanja ter samim pripovedovanjem.
Različni avtorji pripovedovalcu, v odnosu do pripovedovane pravljice, določajo različne
pomene, s tem posredno tudi označujejo samo pripovedovanje.
Pripovedovalec mora biti neverjetno subtilen, saj pripovedovanje pravljic nastaja v sozvočju z
danim trenutkom, in mora imeti notranjo moč, da ustvari resnično atmosfero (Babšek, 2005).
Andrej Ilc (2002) pripovedovalcu pri izbiri tematike in njeni obdelavi pripisuje precejšno
svobodo. Monika Kropej (1995) skozi svojo študijo ugotavlja, da je pripovedovalec v ljudske
pravljice vnašal svoje vsakdanje življenje, svojo resničnost, ki jo je črpal iz zavesti in
podzavesti. V pravljicah so se po njenem mnenju (prav tam) odražali tudi stvarno življenje,
kultura tistega časa in starejših obdobij.
Prav tako Jack Zipes (2006a) v pripovedovanih pravljicah odkriva družbene razmere,
predvsem pa subtilnost pripovedovalca, zlasti kako je ta zaznal možnosti za reševanje
socialnih konfliktov in sporov – nasprotij ali pa kje je občutil, da so potrebne spremembe, iz
česa je izpeljal estetsko ureditev in strukturo zgodbe v pravljici. Vsaka pripovedovalčeva
zgodba – pripoved je tako simbolično dejanje, ki ima namen preoblikovati specifično ljudsko
ustno pripoved ali zelo znano literarno zgodbo, da zadovolji potrebe izobraženih in vladajočih
razredov. Avtor (prav tam) še ugotavlja, da so simboli in konfiguracije pravljic z vsakim
novim zgodovinskim obdobjem dobili nove pomene, transformacije ali pa so jih prilagodili
glede na potrebe in konflikte znotraj družbene ureditve.
Vladimira Velički in Tamara Turza-Bogdan (2012) menita, da je pravljica interakcija besedila
in pripovedovalca. Pripovedovalec mora razumeti njihov globlji pomen, jih podoživeti, se
identificirati z njihovimi liki in spregovoriti z njihovimi glasovi, le tako pravljice delujejo
prepričljivo, imajo moč vplivanja na občinstvo in postanejo njihov notranji zaklad.
Clarissa Pinkola Estes (2004) na pripovedovanje zgodb gleda z duhovnega vidika. Ljudske
pravljice so poleg mitov in legend zasnovane ter priznane kot obširna skupina zdravil, kar
zahteva duhovno pripravo ter nekatere uvide pripovedovalca, ki ga avtorica (prav tam)
imenuje zdravilec, in poslušalca, po njenem bolnika. Zdravilne zgodbe pogosto uporabljajo
simbolni jaz, ki obide ego in persono ter potuje naravnost k duhu in duši, ki prisluhneta
starodavnim in univerzalnim naukom, vsajenim vanje. Clarissa Pinkola Estes (prav tam) v
tem procesu prepoznava spodbude za duhovni razvoj, vzgojo, učenje, zdravljenje, prostor
psihičnega zavetja in notranje motivacije. Poglavitni namen ljudskih pravljic, legend, mitov je
vzgoja, bogatitev duše in svetnega življenja.
Pripovedovalec je tako oblikoval ljudsko pravljico v odvisnosti od namenov pripovedovanja,
ki so bili: zabava, vzgoja, socializacija in zdravljenje, v Franciji v 17. stoletju pa bomo
zasledili tudi izobraževanje ter izražanje stališč.
Clarissa Pinkola Estes (2004) meni, da prav s pripovedovanjem ostanejo zgodbe večne, dokler
bo ostala ena sama duša, ki jo bo lahko povedala in s ponovnim pripovedovanjem nenehno
klicala v bivanje na svetu večje sile ljubezni, milosti, velikodušnosti in moči. To ilustrira z
naslednjo prispodobo:
Nekdo je povedal starcu, starec je povedal teti, teta je povedala meni, jaz sem povedala vam,
mogoče boste povedali še komu in on bo mogoče povedal naslednjemu (Pinkola Estes, prav
tam).
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Ljudske zgodbe, pravljice, pripovedke so si skozi zgodovino pripovedovali vsi družbeni
razredi, kmetje pa bi naj bili njihovi glavni prenašalci, saj so jim predstavljale simbolična
dejanja, s katerimi so postali to, kar so želeli. Jack Zipes (2006a) ugotavlja, da so ljudske
pripovedke, ki so imele predpisano obliko, pripeljale do literarnih pravljic za otroke, ki so
služile zabavi in poučevanju (prav tam).

3.2.2 Pravljice za odrasle
Večina avtorjev (Scherf, 1985, Degho, 15 v Scherf, 1985, Burcar, 2009, Zipes, 2006a,
Goljevšček, 1991, Velički, Turza-Bogdan, 2012) se strinja, da so bile pravljice najprej
namenjene odraslim, prilagojene in skrajšane pogosto iz ust ženske pripovedovalke pa so jih
poslušali otroci.
Poglejmo, s kakšnimi argumenti avtorji nastopajo in kaj ob tem še ugotavljajo.
Walter Scherf (1985) izhaja iz raziskav o pripovedovanju in trdi, da so bile pravljice najprej
namenjene odraslim. Našel je zapise o pripovednih skupinah odraslih ljudi, v katerih so bili
skrivaj tudi otroci, in pisna pričevanja, v katerih imajo pravljice pomembno vrednost, ker so
spomin odraslih na otroštvo. Kot argument navaja, da si je versajska dvorna družba v času
Ludvika XIV. začela pripovedovati pravljice in si tako sporočati otroške spomine.
Prav tako Degho (v Scherf, 1985) ugotavlja, izhaja iz raziskave neke madžarske vasice, da so
bile pripovedovane pravljice namenjene odraslim. Pripovedoval je moški pripovedovalec.
Skrivaj pa so poslušali otroci, čeprav je bila zanje namenjena skrajšana oblika pravljice, ki jo
je pripovedovala ženska pripovedovalka.
Pravljice so bile najprej sprejemljiv literarni žanr med odraslimi, meni Jack Zipes (2006a),
šele nato so bile razširjane do otrok.
Z omenjenim se strinjata tudi Vladimira Velički in Tamara Turza-Bogdan (2012) in dodajata,
da so s pripovedovanjem otrokom dobile pravljice posebno vrednost.
Lilijana Burcar (2009, 2012) izhaja iz ugotovitev literarnih zgodovinarjev in kritikov, ki
menijo, da so se pravljice kot literarni žanr pojavile v drugi polovici 17. stoletja v Franciji kot
del salonskega literarnega gibanja. Takrat aristokratske ženske niso imele pravice do formalne
izobrazbe, zato so ustanavljale literarne salone in s tem gojile lastno intelektualno
razgledanost. Tako se je razvila tradicija pripovedovanja zgodb in pravljic. Motiviko zanje so
si izposodile pri ljudskih pripovedih, jo temeljito preoblikovale za svoje namene: izpraševanje
družbeno-spolne omejitve in institucijo zakona, lastna videnja in zahteve glede pravic ter
statusa žensk.
Pravljice so bile tako namenjene odraslemu poslušalstvu in so posredovale zagovor
aristokratskemu načinu obnašanja (prav tam). Alenka Goljevšček (1991) navaja, da so s
pomočjo omenjenega literarnega žanra aristokratske ženske izživljale svoje fantazme
predvsem v zvezi s spolnostjo.
V tistem obdobju so bile pravljice dokaj nepomembna literarna oblika. Aristokratske ženske
so bile najbolj produktivne pri njihovem pisanju, a so bile pozneje izključene iz kanona
(Burcar, 2009, 2012), saj so se pojavili moški zbiralci in zapisovalci pravljic, kar je botrovalo
novi variaciji vsebine in pravljičnih likov.
Milena Mileva Blažić (2005a) in Alenka Goljevšček (1991) navajata, da so prvi zapisi
ljudskih pravljic iz srednjega veka v zbirkah namenjenih odraslim: Giovannija Francesca
Straparole Prijetne noči, zgodbe so pripovedovale mlade ženske (Kready, 1916a) in knjiga
Giambattista Basileja Pentameron. Pozneje, v 19. stoletju, odkrijemo iste pravljice v zbirki
bratov Grimm (Goljevšček, 1991).
15

Ob viru v prispevku ni navedene letnice in nobenih drugih podatkov.
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Jack Zipes (2006a) meni, da pravljice za otroke ne morejo biti ločene od pravljic za odrasle.
Žanr po njegovem mnenju izvira iz tradicije ustnega pripovedovanja, ki je bil ustvarjen in
razvojno nadgrajen med odraslimi. Izobraženi pisci, podrejeni moralnim in drugi zahtevam
tistega časa, so namenoma priredili ustne ljudske pripovedke in jih spremenili v tip literarne
razprave o običajih, vrednotah in vzorcih obnašanja. Take pravljice naj bi poslušalstvo in
bralstvo seznanjale z univerzalnimi, brezčasnimi modrostmi, resnicami z namenom vzgoje
otrok in odraslih glede na družbene norme časa, v katerem so živeli.
Konec 17. stoletja je prišlo do oblikovanja meščanske družine in novih spoznanj o otroku, ki
sme biti samosvoje bitje. Velik pomen so pripisovali ideji in zavesti o pomembnosti vzgoje.
Mnogo odraslih se je strinjalo, da preden se ga vključi v simbolni svet odraslih, mu je treba z
različnimi vzgojnimi prijemi zatreti vse »barbarske« lastnosti, ga postopno civilizirati in na
koncu socializirati. To omogoči vzpon knjižne pravljice,16 saj je ta vzgajala in hkrati zabavala.
Pravljica je tako postala eden standardnih pripomočkov v procesu civilizacije in socializacije
otroka (Ilc, 2002).
Odrasli so se v meščanskih salonih in dvorskih krogih ob poslušanju pravljic zabavali, njihovi
otroci pa naj bi ob istih zgodbah odraščali v skladu s pričakovanji in interesi vladajoče elite
(Ilc, 2002), kar pa je pripeljalo do zbiranja ljudskih pravljic.

3.2.3 Zbiranje ljudskih pravljic
Pravljice so tisočkraten odmev posameznih avtorjev iz preteklosti.
Fehling17 (v Goljevšček, 1991)

Podobno kot pri pripovedovalcih je pri zbiralcih ljudskega slovstva zaznati odvisnost od
namena zbiranja in preoblikovanja ljudskih pravljic, družbeno-socialnih razmer ter
pogojenosti s samim seboj. Sprememba se pojavi pri ciljnem poslušalstvu oz. bralstvu, ki je
predvsem otrok, pravljice pa so namenjene vzgoji in socializaciji.
Med znanimi zbiralci 17. stoletja je bil Francoz Charles Perrault, pozneje v 19. stoletju pa
Nemca Jacob in Wilhelm Grimm. Zbiralci so tako iz prozne folkloren zbrali zgodbe in
pravljice ter jih temeljito predelali, da so ustrezale moralnim in drugim zahtevam časa.
Charles Perrault (Goljevšček, 1991) je v svoje pravljice vpletel jasen moralni nauk, zagovarjal
je patriarhalni red in odražal interese vzpenjajočega se malomeščanstva in aristokratske elite.
Nov princip literarne socializacije se je nanašal predvsem na vlogo ženske. Andrej Ilc (2002)
ugotavlja, da je Perraultovo poslanstvo imelo ideološke cilje: prečistiti, predelati in prirediti
folkloristično besedilo, da se je spremenilo v družbeni kodeks vzgojnih priporočil in
predpisov, v skladu z njimi naj bi se vedli mladi ljudje in otroci.
Prišlo je do spremembe vsebine in pripovednega žarišča, iz kmečkega življenja do meščansko
aristokratske elite, ter do spremembe vloge in lastnosti ženskih likov (Burcar, 2009, 2012).
S Perraultom in njegovo zbirko osmih pravljic se je tako uveljavila knjižna pravljica in
standardi za razvoj otroške literature (Ilc, 2002).

16

Literarna pravljica: gre za angleški prevod »literary folk tale«, v nemškem jeziku pa je »Buchmärchen«.
Avtorji so prvo prevajali literarna ljudska pravljica, drugo pa knjižna pravljica, v bistvu gre za pisno obliko
pravljic.
17
V prispevku ni navedene letnice vira.
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V 18. stoletju so postale pravljice zelo popularne. Poleg fantastičnih vilinskih zgodb, ki so jih
ustvarjale dame francoskega dvora, je bila zelo močna spodbuda zbirka Jeana Antoinea
Gallanda Tisoč in ena noč. Avtor je snov jemal iz arabskih rokopisov, ustnih pripovedi, jih
predelal po svoje in okusu takratnega časa (Goljevšček, 1991). Jeanne Marie Le Prince de
Beaumont je leta 1756 objavila različico pravljice Lepotica in zver (Blažić, 2008). Dela so
bila namenjena odraslim, predstavljala pa so vir zgodb, ki so jih služinčad ali ženske nižjega
sloja pripovedovale otrokom (Fairy tale, b. d.).
Vrhunec prisvajanja »folklornega« gradiva predstavljajo Otroške in hišne pravljice bratov
Grimm, z njimi se pravljice dvignejo v območje literature in obenem postanejo predmet
znanosti (Goljevšček, 1991).
Prva zbirka je iz leta 1812, bila je velikokrat popravljena (Blažić, 2006b) zaradi pritožb o
neprimernosti teh pravljic za otroke (Kready, 1916a).
Jacob in Wilhelm Grimm sta pravljice namenila eksplicitno za proces socializacije buržoazije
(Zipes, 2006a). Zbirka je postala vzgojni priročnik, ki je otroke navajal na trdo določene
spolne vloge v meščanski družbi (Ilc, 2002).

Slika 2: Jedilni pribor za otroke
Podrobnosti na sliki prikazujejo pravljične prizore.
(Fairy tale, b. d.)
Kljub zavzemanju bratov Grimm, da mora biti zapis absolutno zvest ljudski pripovedi,
raziskave kažejo nasprotno. Jacob in Wilhelm Grimm sta odkrila svoj lastni jezik in stil ter
ustvarila poseben tip knjižne pravljice.18
Pri proučevanju pravljic bratov Grimm so prišli do zanimivih ugotovitev. Najprej so te
pravljice začeli obravnavati kot objektiven, neodvisen vir. Pozneje so najprej v Nemčiji in
nato v ZDA objavili vrsto dokumentov, podatkov, znanstvenih študij, ki so kritično pogledali
na zgodovinski nastanek in intence klasičnih pravljic. Ugotovili so, da gre za zlorabo
pravljične forme v korist konservativnega in avtoritarnega procesa socializacije. Ko ne gre le
za stilistične izboljšave, temveč globoke posege v vsebino. Pod vplivom protestantske etike
sta Jacob in Wilhelm Grimm oblikovala racionalen, predvidljiv in praktičen svet, ki je
nadomestil skrivnosten, nepredvidljiv in pogosto grozeč svet izvirnikov (Ilc, 2002).19
Sodobne raziskave v Nemčiji in pozneje v ZDA (Heinz Rölleke, Ingebord
Weber-Kellermann, Jack Zipes, Maria Tater in drugi) dokazujejo, da je te pravljice mogoče
18

Izvirne elemente iz poganskih oziroma predkrščanskih obdobij ter fevdalizma, ki so jih spremenili že
Francozi, sta še enkrat radikalno predelala, priredila v skladu z moralo in vrednotami nemškega meščanstva,
hkrati pa upoštevala lastne moralne predstave ter predsodke.
19
Heinz Rölleke je objavil historičnokritično in kometirano izdajo t. i. ölenberškega rokopisa, iz katere je
razvidna redaktorska praksa bratov Grimm.
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relevantno obravnavati z upoštevanjem stvarnih razmer časa, v katerih so bile zapisane, in
osebnih nazorov ter predsodkov samih zapisovalcev (prav tam).
Uspeh Jacoba in Wilhelma Grimma je spodbudil zbirateljsko dejavnost po Evropi
(Goljevšček, 1991). Vendar so raziskovalci in zbiralci, kot brata Grimm, odkrivali zaklade
lastnega proznega izročila.
Od teh se razlikuje zbirka sicilijanskih pravljic iz leta 1870, ki jih je zbrala Laure
Gonzenbach. Ob primerjavi s pravljicami Jacoba in Wilhelma Grimma opazimo, da imajo
sicilijanske pravljice manj patriarhalnih vrednot in več enakopravnosti med spoloma. Ženske
književne osebe so aktivne in se iz težav rešijo same (Blažić, 2008). Omenjene pravljice so
zapisane s stališča ženske v visoko kultiviranem jeziku in po raziskovanju sodeč so avtentične
brez avtoričine predelave. Pravljice so tako odraz časa, razmer in so bile namenjene odraslim
in ne otrokom (Blažić, 2006b).
V 19. stoletju zasledimo postopen prehod od modela ljudske pravljice k modelu avtorske
pravljice (Zipes, 2006a). Slednje simbolično izražajo konkretno resničnost, moralno in
ideološko gledišče avtorja (Ilc, 2002). Avtorskim pravljicam je prizaneseno z vsemi
vsebinskimi popravki, ki so jih bile deležne ljudske pravljice, izhajajo iz pravljičarja 20
samega, zato nas bo v nadaljevanju zanimal avtor pravljic.

3.3

AVTORSKE PRAVLJICE H. C. ANDERSENA
Andersen je bil slavec, ki je rad slišal sebe peti,
in divji labod, ki je znal visoko leteti,
bil je pisatelj, ki je stal na ramah velikanov romantike,
zato je videl dlje kot sodobniki, ki so ga kritizirali,
prihodnost pa mu je dala prav in mu na stežaj odprla vrata.
Milena Mileva Blažić, 2005

Andersen je snov za pisanje pravljic jemal iz lastnega življenja, kar se odraža v njegovih
prispodobah, mislih, občutenjih in spoznanjih. Za lažje razumevanje in dojemanje njegovih
pravljic je dobro poznati Andersenovo življenje (Učenke in učenci …, 2005). Poglejmo
njegovo biografijo.
Bil je otrok revnih delavskih staršev. Oče ga je vzgajal v veri, zgodaj mu je bral Holbegra in
Pravljice tisoč in ene noči ter spodbujal njegov talent za nastopanje. Mati je bila vraževerna,
zato je njena vzgoja izhajala iz omenjenih zakonitosti. Andersen je že v otroštvu zelo rad
sanjaril, kar je pogojevalo njegovo zelo bogato domišljijo. Ko je bil star enajst let, mu je umrl
oče. Od tistega časa dalje je bil prepuščen samemu sebi. Igral se je s svojim gledališčem, šival
obleke in bral igre. Želel je obiskovati latinsko šolo, vendar ga je mati zaradi ekonomske
stiske lahko poslala v šolo za reveže. Velike težave je imel s črkovanjem. Pogosto je občutil
zasmehovanje. Materina želja je bila, da se Andersen izuči za krojača, sam pa je vztrajal, da
bo postal pesnik in igralec. S štirinajstimi leti je odšel v Koebenhaven na kraljevsko
gledališče, da bo postal slaven igralec. Žal je tudi tam bil deležen posmeha. Collinu iz uprave
kraljevskega gledališča se je deček zasmilil, zato ga je sprejel k sebi in mu omogočil šolanje.
Andersen je bil slab in len učenec. Po petih letih šolanja se je vrnil v Koebenhaven in se
poskusil v pisanju pesmi, romanov, potopisov, a brez uspeha. Pri osemindvajsetih letih je
20

SSKJ razlaga besedo pravljičar kot pripovedovalec, zbiralec in zapisovalec pravljic ter hkrati tudi kot osebo, ki
piše pravljice. V nadaljevanju bomo pod nazivom pravljičar razumeli slednjo interpretacijo.
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začel potovati. Od takrat je najraje potoval in pisal. Danski kralj mu je odobril skromno
pokojnino in ga s tem rešil finančnih skrbi. Andersen je bil najsrečnejši v družbi otrok, ki so
bili navdušeni nad njegovimi pravljicami in zgodbami (Andersen, 2005c, Blažić,2005, Hans
Christian Andersen, b. d., Kovač, 2005a, Liukkonen, 2008 in Učenke in učenci …, 2005).
Kmalu je začel v omenjeni literarni obliki zapisovati. Pričakoval je slavo s svojimi pesmimi,
igrami, romani, pravljice pa se mu niso zdele pomembne. Z njimi je nagovarjal otroke, ni pa
razmišljal, da bodo pravljice in zgodbe všeč tudi odraslim. Šele v poznih letih je Andersen
spoznal bogastvo pravljičnega sveta (Hans Christian Andersen …, b. d.).
Po letu 1830 je zaradi novih psiholoških spoznanj o otroku in modnega trenda na Danskem
poraslo število knjig za otroke (Østergaard, 2005). Pravljice in zgodbe, ki jih je Andersen
napisal med letoma 1835 in 1872, so postale zelo brane. Z njimi pa Andersen slaven. Medse
so ga vabile pomembne osebnosti, vendar je še vedno najbolj užival v družbi otrok (Hans
Christian Andersen …, b. d.). Andersenovo življenje je tako postalo vzor družbenega
vzpenjanja.
Po značaju je bil zelo sramežljiv. Doživel je mnoge neuslišane ljubezni. Viri navajajo, da je
čutil ljubezensko naklonjenost do žensk in prav tako do moških (Hans Christian Andersen, b.
d.). Bil je posebnež, zelo senzibilen, preudaren in hkrati neustrašen ter vizionarski. Bil je
genij, ki je zvesto sledil svojemu poslanstvu (Andersen, 2005c).
Nekateri raziskovalci so iskali vzporednice med Andersenovim življenjem, njegovim
mišljenjem, vrednostnim sistemom, stališči in literarnim ustvarjanjem.
Jack Zipes (2006a) navaja, da se je Andersen sramoval svojega porekla. Ko je postal slaven,
se ni več družil z nižjim razredom, vendar se kljub slavi in priznanju višjega razreda nikjer ni
čutil sprejetega. Naprej ugotavlja (prav tam), da se pri Andersenu prepoznava dvojna
nasprotujoča si čustva do lastnega družbenega izvora in vladajočega razreda na Danskem.
Jack Zipes (2006a) ga imenuje za izobčenca, osamljeno dušo.
Andersen je neprenehoma potoval. Skupno je bil na 29 potovanjih po tujini, kar je obsegalo
vsega devet let (Østergaard, 2005). Njegov moto je bil: »Potovati pomeni živeti.« Jack Zipes
(2006a) označi Andersenova potovanja za simptomatska, podobno kot nekatere like v
njegovih pravljicah.
Pravljičar je želel ugajati vladajočemu razredu in si po eni strani prizadeval stopiti vanj, po
drugi strani pa ni maral biti dominanten, vladajoč. Jack Zipes (2006a) v tem prepozna
ambivalentnost, kar v Andersenove pravljice vnaša dinamičnost. Prav zaradi ambivalentnega
– dvojnega odnosa, predvsem do vladajoče esencialistične ideologije, so omenjene pravljice
ohranile privlačnost do danes.
V Andersenovih delih se prepozna močan vpliv romantike. Bral je vse romantične pisce
pravljic, tudi Shakespeara, Scotta, Ivinga in druge, ki so predstavljali njegov ideal
individualizma, s katerim je prikrival samozanikanje.
Andersen je bil čustven in občutljiv. Na svoji koži je čutil zasmehovanje zaradi nenavadnega
videza.
Nenehno si je prizadeval za potrditev in uspeh, hkrati pa se je imel za izjemno osebo –
izbranega posameznika (Østergaard, 2005). Jack Zipes (2006a) pri njem opazi Aladinov
motiv, kar pomeni, da so določeni šibki in zatirani ljudje izbrani od narave, boga ali bogov, da
dosežejo veličino, ki jo nihče ne more uničiti. Andersen se je enačil z Aladinom in svoje
življenje interpretiral kot pravljico.
Andersenovo delo Pravljica mojega življenja (Andersen, 2005c) potrjuje prejšnjo ugotovitev.
Anne-Marie Østergaard (2005) je v Andersenovem dnevniku razbrala nasprotja, v katerih je
prepoznala znake razcepljene osebnosti: hlepenje po čutnosti, ljubezni, hkrati pa njegov strah
pred spolnostjo, želja po izkustvu in hkrati strah pred njim, optimizem zoper pesimizem,
hipohondrija, rahločutnost in prevzetnost – a predvsem osamljenost sredi življenja.
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Andersen bi naj pripovedoval eno in isto zgodbo o lastnem življenju (Zipes, 2006a). V
pravljice je shranil vzgojni načrt zase, da je lažje preživel kot umetnik (Šket Kamenšek,
2009b).
Če so Andersenove pravljice zapisane zaradi življenja, imajo v sebi dušo in budijo duhovno
raven tudi pri bralcu oz. poslušalcu. V navedenih pravljicah se odkrivajo prežetost z
življenjem, ljubeznijo in potovanjem, ki jih lahko razložimo kot iskanje z globokim
zaupanjem ter vere v dobro (Učenke in učenci …, 2005).
Veliko Andersenovih pravljic prikazuje proces glavnega junaka, ki se iz trpljenja in
konfliktov dvigne in doseže srečo (Liukkonen, 2008). V tem procesu lahko prepoznamo
resnični lik pravljičarja samega, kar kažejo ključna dejstva iz njegove biografije. 21
Dodati pa je treba, da se vse Andersenove pravljice ne končajo srečno (Kovač, 2005), Bruno
Bettelheim (2002) celoten Andersenov opus pravljic označi za depresiven in pesimističen.
Bina Štampe Žmavc (2005) pa o njem razmišlja drugače.
Andersena podobno kot Wilda ne prerastemo nikoli. Kajti tvarina čeveljcev, v katere je Andersen obul
svoje pravljice, da so z njimi obhodile svet, je živa kot življenje samo. Tvarina teh čeveljcev je namreč
pravljičnina bolečine. Bolečina sveta pa je edino, kar se nikoli ne more obrabiti. Lahko jo le ublažimo
in napravimo znosnejšo z rahlim obližem poezije ali pravljice. Prav to je na poseben način storil
Andersen. Zato je Andersenova pravljica – ne samo kot zvrst, temveč tudi z bistvom svoje sporočilnosti
še posebej blizu poeziji. Andersen je ob Wildu gotovo največji pesnik pravljic.
Bina Štampe Žmavc, 2005

3.3.1 Značilnost Andersenovih pravljic
V danskih šolah niso potrebne ne Biblija ne katere koli druge knjige – saj obstajajo pravljice H. C.
Andersena. V njih je skrita modrost, ki jo potrebujemo.
Tagore22 (v Grønbech, 1955, v Østergaard, 2005)

Na nastanek Andersenovih pravljic so vplivale družbene okoliščine, osebne dileme
pravljičarja in čas njegovega življenja (Andersen, 2005c).
Poglejmo bliže te učinke.
Prve pravljice H. C. Andersena so izšle ob božiču leta 1835 v majhni knjižici Pravljice,
pripovedovane otrokom. Otroci so tako dobili svojo prvo literaturo, zapisano zanje in
namenjeno izključno njim (Østergaard, 2005). Ob vsakem naslednjem božiču je izšla nova
zbirka.
S pravljicami in zgodbami, ki jih je napisal med letoma 1835 in 1872 (Hans Christian
Andersen …, b. d.) oz. 1874 (Zipes, 2006a), je ustvaril kanon literarnih pravljic za otroke in
odrasle (prav tam).

21

Andersen je bil po značaju sanjav deček in poln domišljije. Prav tako kot njegov oče se je prepoznal v
umetnosti, se igral gledališče, bral igre in imel neverjetno sposobnost pripovedovanja zgodb in pravljic. Verjel
je, da bo postal slaven. Želja po uresničenju teh sanj ga je pripeljala v Koebenhaven, kjer je, kot njegovi junaki v
pravljicah, srečal glasnike dobrega, ki so mu pomagali. Njegova pot je bila polna samote, zasmehovanja in
neuspehov. Domov se ni želel vrniti, zato je moral vztrajati. Pravljice, ki jih je pripovedoval, so bile prepletene z
njegovim otroštvom, tedanjimi občutenji in željami za prihodnost. Andersen je izražal veliko mero otroške
preprostosti. Razumel je otroke in njihov svet, zato so bile pravljice, ki jih je pripovedoval, sočutne do njih,
njihovega sveta in sanj, prav tako sočutne in spodbudne za njega samega.
Okoliščine, čudežnost, vztrajnost in vera so bili pravljičarju v pomoč. Tako kot njegovi pravljični junaki je
uresničil svoja hrepenenja in želje. V svojem kraljestvu pravljic živi še danes.
22
V prispevku ni navedene letnice prvotnega vira.
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Na začetku so bile to pravljice in zgodbe, ki jih je Andersen slišal od svojega očeta
(Liukkonen, 2008), snov je zajemal tudi iz ljudskih pripovedk. Vir navdiha je bil rojstni kraj
Odense, kjer so se ohranile stare ljudske navade, vraževerja in presunljive izkušnje najnižjega
družbenega sloja ter lastne težnje, da se reši revščine (Østergaard, 2005).
Jack Zipes (2006a) ugotavlja, da je Andersen sintetiziral ljudske motive z literarnimi motivi
romantičnih pravljic, pri tem jih je preoblikoval, da so bile primerne za zabavo otrok.
Pozneje pa je začel ustvarjati lastne pravljice in zgodbe (Liukkonen, 2008) z oživljanjem
rastlin, živali in stvari. Po letu 1850 so njegova dela namenjena predvsem odraslim, nastale so
legende, filozofska razmišljanja, nadnaravne zgodbe in zgodovinski komentarji (Zipes,
2006a).
V Andersenovem ustvarjalnem opusu Marjana Kobe (1999) prepozna tri različice vzorca
klasične umetne pravljice. In sicer, v prvi se po njenem mnenju (prav tam) avtor naslanja še
na ljudsko pravljico, navaja primer dela Divji labodi, v drugi različici je že opazen močan
avtorski odmik od vzorca ljudska pravljica, navaja primer Slavec, v tretji različici gre za
popoln odmik od ljudske pravljice, primer del so: Cvetlice male Ide, Stanovitni kositrni vojak,
Zaročenca. Pri slednji različici Marjana Kobe (2000) odkriva poleg otroškega glavnega
literarnega lika, še glavni literarni lik oživljena igrača in oživljen predmet. V omenjenih delih
je značilna avktorialna pripovedna situacija z vsevednim pripovedovalcem, ki otroškega
sprejemnika na začetku pripovedi ali med njo neposredno nagovarja, komentira dogajanje,
pogosto z značilno romantično ironijo, dodaja satirične osti, ki so namenjene življenjski
izkušnji odraslega sprejemnika. Personalni pripovedni položaj je Andersenu omogočal
zabavne, humorne, ironične in satirične učinke (prav tam).
V Andersenovih pravljicah se prepoznajo krščanski pojmi o bogu, protestantski etiki,
buržoaziji in esencialistične ideje o naravnem biološkem redu (naravnem izboru –
darvinizem). Take pravljice so bile uporabne in vredne za vzgojo otrok vseh razredov in so
postale bistven del literature zahodne kulture (Zipes, 2006a).
Andersen je tako začetnik novega sloga in vsebine, v svoje pravljice je vnašal nove ideje in
konstrukcije jezika. Pisal je v ljudskem jeziku. Omenjene pravljice so bile v tistem čas zelo
didaktične. V njih je prepoznati večplastnost (Liukkonen, 2008). »Andersen je spodbujal tudi
domače vzdušje glasnega branja pravljic, kar je besedilo postavilo v družinsko okolje. Tako
so pravljice prispevale k izmenjavi znanja, rahločutnosti med odraslimi in otroki v novi
družinski intimi, ki je nastala z meščansko družino« (Østergaard, 2005, str. 35).
Hkrati pa je ustvaril model pravljice, ki je postal vzorec klasične pravljice (Haramija, 2012).
Dobro je izpostaviti še vidik zahtevnosti Andersenovih pravljic.
Pravljice H. C. Andersena so za mladega bralca stilno zahtevne, zlasti zaradi dolgih povedi iz
niza prirednih stavkov.23
Glede vsebine pa Anne-Marie Østergaard (2005) meni, da so nekatere Andersenove pravljice
tako globoke in zapletene, da jih otroci sami ne morejo brati. Dubravka Zima (2005) pa trdi
nasprotno, da je otrok povsem kompetenten bralec Andersena, saj v njegovih pravljicah ugane
dovolj, da jih sprejme za svoje, in to ne glede na možne različne ali celo nasprotne razlage
svojega odraslega sobralca.
Andersenove pravljice so zahtevne, koliko otrok razume in kaj ga nagovarja, ve on sam, je pa
nekaj magičnega, kar ga pritegne, da jim sledi do konca in vedno znova zanje prosi.24
23

Slovenska prevajalka Silvana Orel Kos, ki je prevajala Andersenove pravljice iz danščine, je povedi subtilno
skrajšala zaradi lažjega razumevanja (Andresen, 2005b).
24

V slovenskem prostoru so za promocijo Andersenovih pravljic poskrbeli: obeležitev 200-letnice njegovega
rojstva, simpozij o Andersenu, izpostavljanje branja in pripovedovanja pravljic za otroke, vnašanje Andersena v
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V Andersenovem času, navaja Anne-Marie Østergaard (2005), je kljub novim spoznanjem o
otroku malo odraslih resnično spoštovalo otrokova čustva in domišljijo. Andersen je bil prvi
pisatelj po Rousseauju, ki je otroke razumel in jih upošteval, kar je razvidno tudi iz njegovih
del.
V omenjenih pravljicah se zgodi zasuk pri namenu, ki je usmerjen k otroku in ne v vzgojo ter
socializacijo, kot smo bili navajeni pri predhodnikih, zbiralcih pravljic. Ustavimo se pri teh
spremembah in hipotetično možnih posledicah.
Andersenove pravljične osebe so psihološko dovršeni liki, saj ravnajo in se medsebojno
zapletejo z namenom, da se zgodi, kar se mora (Kovač, 2005).
Pomembne vloge imajo prav otroci vseh starosti in obeh spolov. Andersen jih je opisoval v
njihovem naravnem okolju in nagovarjal neposredno (Østergaard, 2005). Ob tem se otrok
bralec oz. poslušalec počuti pomembnega. Naravno okolje v pravljicah pa daje občutek
domačnosti in varnosti.
Otroci in posebneži, ki vedno govorijo resnico, so Andersenu služili kot glasniki moralnih
vprašanj. Grdoto junakov je pravljičar ilustriral tako, da je ta pogosto prikrivala velike lepote,
ki so se pokazale po nesrečnih dogodkih. Zaradi žalostnih in izobčencev so njegove pravljice
prepričljive (Liukkonen, 2008). Grdota, žalostni in izobčenci skozi pravljično zgodbo doživijo
svojo katarzo. Ti postanejo spodbuda in upanje za odraščajočega otroka.
Polonca Kovač (2005) v Andersenovih pravljicah prepoznava poglobljeno psihološko
opazovanje, ki spomni bralca na mnoge podrobnosti, ga uri v tankočutnosti in mu je v pomoč
pri ustvarjanju lastnih sodb. Pravljice vzbujajo radovednost, dvom, strpnost, silijo k
premišljevanju kako in zakaj. Avtorica (prav tam) v njih odkriva svet v vsej svoji raznolikosti.
K temu bi še lahko navedli sekundarne posledice, ki jih navaja Lilijana Burcar (2009), da
pravljični besedilni svet oblikuje otrokovo gledanje in razumevanje družinskih skupnosti,
spola in sovpliva z drugimi socializacijskimi faktorji na otrokovo delovanje v realnem svetu
in kako se bo odločal v prihodnosti.
Jack Zipes (2006a) pa kljub svojim znanstvenim ukvarjanjem s pravljicami ugotavlja, da je
najpomembneje, da pravljice v času pred spanjem potolažijo otrokove strahove ali pa
terapevtsko pomagajo otroku spoznati, kdo je.

učni načrt, boljši prevod izvirnika Silvane Orel Kos Pravljic iz leta 1998, izdaja Andersenovih slikanic,
predvajanja risank, igrače v produkciji Walt Disneyja … Slovenski prostor je Andersenu in njegovim pravljicam
zelo naklonjen, kar se odraža v številu prispevkov in pozitivnem pisanju o pravljičarju ter njegovih pravljicah.
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3.4

OTROK IN PRAVLJICE
Otroške pravljice so univerzalne, brezčasne, terapevtske, čudežne in lepe.
Jack Zipes, 2oo6a

O pravljicah smo veliko slišali že v prejšnjih poglavjih, zato omenimo le njeno čudežnost, ki
je po mnenju Nika Grafenauerja (2002) pomembna za otrokovo doživljanje. Avtor (prav tam)
razlaga, da otrok s pomočjo domišljije potuje od enega čudežnega dogodka do drugega. Prav
ti čudežni dogodki pa mu prinašajo veselje in užitek, saj prebujajo v njem najrazličnejša
občutenja in ga tako omrežijo, da izgine meja med resničnostjo in pravljico. Niko Grafenauer
(2002) ugotavlja, da je to možno, saj pravljice pripovedujejo resnico. Žalost in bolečina,
veselje in strah, trpljenje in sreča, ljubezen in sovraštvo, zavist in obup, dobro in zlo, pa še
cela vrsta čustev, občutij in doživetij, ki so vtkana v te izmišljene pripovedi, je resničnih. S
tem se pravljice na nevsiljiv in očarujoč način vpletajo v otrokovo doživljanje stvarnega sveta.
Hans Hagen (2012) pa izpostavlja moč in vpliv jezika, saj z njegovo pomočjo otrokom
posredujemo zgodbe in pravljice, ki jim pozneje služijo kot sidro za spomine in podobe, te pa
potrebujejo za odkrivanje življenja.
Otroku po četrtem letu so pravljice po načinu razmišljanja blizu, saj si je v tem starostnem
obdobju sposoben predstavljati reči in dogodke, ki so zunaj njegovega empiričnega izkustva
(Kordigel Abršek,1990). Hkrati pa njegovemu domišljijskemu dojemanju ustrezata tako
formalni in simbolni vidik v pravljicah, navaja Charlotte Bühler (Haase, b. d.) in pripisuje
omenjenemu žanru pomembno vlogo v duševnem razvoju otroka.
Metka Kordigel Abršek (1990) skozi otrokov bralni razvoj ugotavlja, da pravljice v prvi triadi
odgovarjajo na otrokove razvojne in bralne potrebe. V omenjenem obdobju se po Rudolfu
Steinerju (Fairy tale, b. d.) otroški um najbolj uči skozi pripovedovanje zgodb in takrat so
otroci dovzetni za pravljice in arhetipe.
Charlotte Bühler (1981, v Kordigel Abršek, 1990) obdobje od četrtega do sedmega leta v
otrokovem razvoju imenuje pravljično obdobje. Alenka Goljevšček (1991) to razvojno
stopnjo imenuje »magično« življenjsko obdobje. Obe pa razlagata, da otrok v tem obdobju
nima lastne ločnice med realnim in čudežnim.
Otroci stari pet in osem let pogosto iščejo domišljijske rešitve in imajo močno izražen
obrambni mehanizem fantazije, je pri raziskavi slovenske populacije otrok potrdila Maja
Zupančič (1990).
Močna spodbuda za otrokovo fantazijo pa so pravljice, meni Charlotte Bühler (1981 v
Kordigel, 1990) in razlaga, da ob njih otrok vadi svoje predstavne zmožnosti, saj mora iz
svojih predstav in izkušenj v domišljiji zgraditi novo celoto, ki je v realnem svetu ni, da si
lahko predstavlja pravljične like in njihova dejanja.
Laura Fry Kready je že leta 1916 v svoji študiji pravljic priznavala omenjenemu žanru
primernost za populacijo otrok. V njej razlaga (Kready, 1916b), da pravljice zadovoljujejo
otrokovo potrebo po igri, saj spodbujajo domišljijo, ki je ena od oblik iger. Domišljijski svet
otroku ustreza, saj lahko izbira sosledje dogodkov in ni zavezan zakonu vzroka in posledice,
niti obveznim odnosom resničnega sveta. Hkrati pa avtorica (prav tam) ugotavlja, da pravljice
predstavljajo organizirano obliko človeških izkušenj, s čimer pomagajo urediti misli in
sodelujejo pri oblikovanju vrednot. Prinašajo veselje v otroško življenje prav zaradi
umetniške vrednosti in umetnika, ki jo je ustvaril (Kready, 1916b).
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Pravljice v domišljijski obliki seznanjajo otroka s procesom zdravega človeškega razvoja od
simbioze z materjo prek separacije do individualizacije in mu pomagajo obvladovati težave
odraščanja ter ga spodbujajo, da ne klone pred ovirami (Kucler, 2002). Ponujajo mu
večplasten pogled na življenje in povečajo njegov izkušenjski svet (Kready, 1916b).
Carrie Hughes (b. d.) ugotavlja, da pravljice otroku posodijo svoje telo in posebne okoliščine
za njihovo jezo, zaskrbljene misli ter mu ponujajo srečen konec, ki si ga otrok sam v svojem
primeru ne more predstavljati. Omogočajo mu, da se uči orientacije za realno življenje in lažje
preživi v svetu odraslih.
Ponujajo mu odgovore na vprašanja: kam je prišel, kako je živeti in s kakšnimi nalogami se
bo srečeval ter mu tako skrajšajo pot iskanja (Jenče, 2006b). Nakažejo tudi rešitev težav, ki
otroka vznemirjajo (Kucler, 2002). Prav tako zadovoljujejo njegove psihološke potrebe po
varnosti, razreševanju strahov in eksistencialnih dilem, učenju čustev, razumevanju sebe,
življenja in hkrati so notranje ogledalo, ki vzburi njegovo domišljijo (prav tam).
Pravljice razvijajo otrokove notranje moči, mu pomagajo razmejiti in urediti njegovo notranjo
zmedo, pozunanjajo konflikte in s tem osvobajajo otroka psihičnih napetosti. Tudi zaradi tega
Alenka Goljevšček (1991) pravljice označi kot neke vrste psihohigieno za otroke in družino
ter razloži, da preusmerjajo otrokovo nekonformistično energijo, da jo na sanjski način izživi
v območju domišljije. Pravljice prav tako pomagajo pri religiozni vzgoji otrok. Avtorica (prav
tam) še navaja, da zapisana mnenja nimajo sociološko-psiholoških raziskav.
Učinek pravljic ni nikoli porazgubljen, temveč je nezavedno sublimiran. Liljana Burcar
(2009) ugotavlja, da pravljična besedila to dosežejo prav z načinom specifičnega naslavljanja
bralca in ponujenih mu besedilnih umestitev, s čimer vplivajo na otrokov pogled na svet in
posledično vzorčenje identitetnih predstav, ki jih lahko besedila širijo in prevprašujejo ali pa
stereotipno utrjujejo in krčijo. S tem pa pravljice lahko postajajo močno ideološko orodje
(prav tam).
Otroci pri desetih letih začno zavračati pravljice (Zipes, 2006b). Po Charlotti Bühler (1981, v
Kordigel, 1990) je to robinzonova doba, ko otroke zanimajo resnični dogodki in s tem
pripadajoče branje potopisov, pustolovske, raziskovalne zgodbe in zgodbe o odkritjih.
V tem obdobju so prilagojeni na resnični svet in razumejo pravljico kot še eno oviro, na
katero se morajo privaditi in prilagoditi. Pozneje, ko se zaključi odraščanje, se mladi ljudje in
odrasli znova vrnejo k pravljicam in fantazijski literaturi. Jack Zipes (2006b) meni, da
pogosto zato, da znova prebudijo otroka v sebi (prav tam).

3.4.1 Vzgoja, izobraževanje in krepitev notranjih moči s pravljicami
Če želite, da bodo vaši otroci pametni, jim pripovedujte pravljice.
Če želite, da bodo vaši otroci še bolj pametni, jim pripovedujte še več pravljic.
Albert Einstein25 (v Pravljice za otroke, 22. 9. 2012)

Alenka Goljevšček navaja (1991), da so pravljice po mnenju pedagogov in psihologov
odlikovano vzgojno sredstvo, saj celostno obravnavajo človeka in si prizadevajo za
harmonizacijo različnih ravni zaznavanja, mišljenja in delovanja v vseh obdobjih človekovega
razvoja.
Laura Fry Kready (1916b) pravljicam pripisuje tudi edukacijsko vrednost, saj se s pomočjo
tega žanra združijo misli in izražanje v poustvarjanju, kar omogoča konkreten odnos do
vsakdanjega sveta. S pomočjo pravljic se otrok uri v poznavanju jezika, uči se pomena besed,
25

V prispevku letnica vira ni zapisana.
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poimenovanja za stvari, spoznava slovnico in sprejema spodbude za učenje branja, se uči
slediti zgodbi, pridobiva občutek za red in se uri v razumevanju posledic.
Omenjen literarni žanr otroka vzgaja in poučuje na ravni, ki jo razume brez moraliziranja in
ocenjevanja (Kucler, 2002). V sebi nosi modrost in otroka uči kulture, običajev, etike, kako se
bojevati proti zlim silam in hkrati pomaga pri dojemanju socialnih razlik.
Pravljice se gibajo v področje ustvarjalnega jezika, ki vzbuja veselje in je samo po sebi
ustvarjalno dejanje.
Mojca Kucler (2002) verjame, da otrok, ki je poslušal pravljice, bo nezavedno sprejel
univerzalna človeška čustva in skrb za druge, ker se je tega naučil z identifikacijo v zgodbah.
Prav tako se je učil socializacije in vedenja v določenih situacijah, v življenju in svetu, ki ga
obdaja.
Pravljice tako razširijo in krepijo otrokove socialne relacije. Gradijo koncepte družinskega
življenja in etičnih meril (Kready, 1916b). Hkrati pa spodbujajo pri otroku zavedanje, da je
socialno bitje, del skupnosti in ga učijo sprejemati sebe ter druge (Kucler, 2002). Pravljice
pomagajo pri opazovanju naravnih preprek in življenjskih ovir, ki se s pomočjo domišljije
oblikuje v otrokovo izkušnjo (Kready, 1916b).
Razumsko bi pravljice, ki so temačne in krute, umaknili s polic za otroke. Ljoba Jenče (2006,
v intervjuju Megla, 2006) pa v slednjih prepoznava bogato doto moči, saj otroku predstavljajo
neke vrste rešitev in izhod. Junak, ki je izbran, da reši nalogo, ima čudežne pomočnike, ki mu
na poti pomagajo. Ko prestane vse krize in preizkušnje, ustvari nov red. Take pravljice otroka
učijo, da ni grozen svet, ampak je težka samo naloga, ki jo je nekdo dobil. Ob tem pokažejo,
da jo je mogoče rešiti, in povedo, da je junak nagrajen, ko prestane nalogo, opravi delo ali
težko preizkušnjo. Pravljice trpljenja ne prikrivajo, temveč otroku vlivajo pogum in ga učijo
ljubiti svet.
Večkratno poslušanje pravljične zgodbe zadovoljuje otrokove potrebe po pomnjenju,
premišljevanju in podoživljanju (Jenče, 2006b), hkrati pa mu pomagajo pri vizualizaciji, saj si
med poslušanjem ustvarja sceno, akcijo in like. Mojca Kucler (2002) meni, da je sposobnost
vizualizacije in domišljije osnova kreativne imaginacije, ki ima pozitiven učinek tudi na
socialni in kognitivni razvoj.
Tako otrok pri poslušanju ne potrebuje nobenih ilustracij ali drugih zunanjih pomagal, saj
zmore sam ustvariti unikatne podobe pravljice (Jenče, 2006b).
Laura Fry Kready (1916b) še navaja, da sta poslušanje in branje omenjene literarne vrste
kakovostno preživeti prosti čas, ki gradita osebnost in duha.
Vladimira Velički in Tamara Turza-Bogdan (2012) pa ugotavljata, da otrokom pomenijo
pravljice predvsem doživetje. Čeprav so zanj neke vrste kompas, s katerim si pomaga v
kritičnih trenutkih ali prelomnicah v življenju, hkrati pa v njih najde odgovore na konkretna
življenjska vprašanja.
»Pravljice se dotikajo tihih skrivnosti vsega stvarstva. So žive in barvite prispodobe
duhovnega in duševnega razvoja človeka ter človeštva kot celote. Otrok najde stik s
skrivnostmi duhovnega sveta skozi podobe, ki v njegovi duši nezavedno vzniknejo ob
poslušanju pravljic. Te podobe spodbujajo harmonično rast otroške duše, jo krepijo in ji
dajejo moralne spodbude ter hkrati hranijo domišljijo« (Zupančič, 2006, str. 127).
Janez Svetina (1999) meni, da pravljične zgodbe govorijo o skritih stvareh in resnicah v
človekovem notranjem življenju – v njegovi duševnosti.
In pripadajo duhovni resničnosti, so kot spomin na zrenje v duhovni svet (Zupančič, 1997).
Monika Kropej (2006) prav tako v pravljicah prepoznava duhovno izročilo naših prednikov, v
katerem lahko razberemo, kako je ljudstvo nekoč gledalo na božanstva, naravo in svoje
socialno okolje ter kako je izkustva vključevalo v svoj predstavni svet in družbeni sistem.
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Breda Zupančič (1997) navaja Rudolfa Steinerja (1987 v Zupančič, 1997), ki meni, da
pravljice na preprost način izražajo najgloblje duhovno življenje in najtežje razumljive stvari,
po čemer jim Steiner (prav tam) pripisuje največjo umetniško vrednost.
Pravljice imajo v sebi sporočilo o skrivnostih življenja, notranja jedra resnice, ljubezni in
življenjske moči (Jenče, 2006a). Ob njihovem poslušanju se dotaknemo čudežnega. Čudeži pa
so priložnost ozdravljenja, ker presegajo identifikacijo s telesom in potrdijo identifikacijo z
duhom. Nadomestijo učenje, ki bi lahko trajalo na tisoče let (prav tam).
Pravljice vračajo prepričanje, da je svet dober in prežet s smislom, da je življenje vredno
truda, da ima življenje vsakega otroka svoj smisel. Omogočajo močna in svečana doživetja
otroški duši, hkrati pa mu pomagajo, da postane stabilen odrasel in da z njihovo pomočjo
nadomesti to, kar je v njegovem razvoju šlo narobe (Velički, Turza-Bogdan, 2012).
Prikrajšanost otrok, ki v otroštvu niso bili deležni pravljic in njihovega čudežnega sveta,
navajajo še drugi avtorji.
Mojca Kucler (2002) meni, da taki odrasli v sebi čutijo izgubljenost in zmedo, v življenju
tipajo za tem, kar bi jim morale dati pravljice.
Bruno Bettelheim (2002) prav tako navaja, da mladi, ki so se prezgodaj spoznali realno
življenje, iščejo izhod v sanjah z drogami, verjamejo v astrologijo, črno magijo ali kako
drugače bežijo iz stvarnosti v sanjarjenje.
Otroci, ki v otroštvu niso poslušali pravljic, prej klonejo pred ovirami, prej odnehajo, lahko
celo obupajo, saj se s pomočjo pravljičnih besedil niso naučili spopadanja z življenjskimi
težavami (Kucler, 2002).
V nadaljevanju bomo pogledali k različnim disciplinam, kako uporabljajo pravljice v svoj
namen.

3.5

INTERDISCIPLINARNI PRISTOPI K PRAVLJICAM SKOZI
ZGODOVINO

Pri proučevanju pravljic se vedno bolj uporablja metodološki pluralizem, ki vključuje izsledke
in spoznanja antropologije, lingvistike, psihologije in psihoanalize, zgodovine, etnologije,
sociologije, feministične kritike itd. Prednost teh interdisciplinarnih pristopov vidi Andrej Ilc
(2002) v kompleksnem obravnavanju odnosa med pravljico in stvarnostjo ter možnosti, da se
z več disciplinami približamo njunim součinkovanjem.
Nas zanimata predvsem pedagoški in psihološki vidik proučevanja pravljic, vredno pa si je
ogledati še druge.
Vsaka izmed njih namreč združuje različne poglede, saj po mnenju Milene Mileve Blažić
(2008) čiste teorije ne obstajajo.
Začetek 20. stoletja je zaznamovan s folklorističnim gledanjem na ljudske pravljice s finskim
teoretikom Antiijem Aarnejem in znanstvenikom Stithom Tompsonom. Raziskovala sta
motive in podmotive v pravljicah, nista pa se zanimala za razlage njihovih pomenov
(Goljevšček, 1991).
Vladimir Propp s svojim strukturalističnim pristopom prav tako izhaja iz začetka 20. stoletja.
Odkril je nekaj stalnih in nekaj spremenljivih sestavin v modelu ljudske pravljice in s tem
pokazal shematičnost omenjenega modela (Propp, 2005).
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V drugi polovici 20. stoletja se pojavi zanimanje za formo pravljic. Max Lüthi, predstavnik
slogovno-literarne teorije, se je osredotočil predvsem na analizo pravljičnega stila
(Goljevšček, 1991). Njegovo delo je močno vplivalo na nadaljnje raziskovanje v Evropi
(Blažić, 2008).
Prav tako so bile v drugi polovici 20. stoletja pravljice zanimive za psihologe oz.
psihoanalizo. Predmet raziskovanja je bila vsebina pravljic. Sigmund Freud je s pomočjo
pravljic vpeljal svojo teorijo uma (Hughes, b. d.), Carl Gustav Jung (1988) je analiziral
arhetipe v pravljicah, njegovo učenko Marie Louise von Franz pa so zanimali arhetipi žensk.
Bruno Bettelheim (2002) je v delu Rabe čudežnega: o pomenu pravljic predstavil svojo
psihoanalitično teorijo na modelu ljudske pravljice.26
Pravljice so zanimale tudi pedagoge. V 18. in 19. stoletju so jih obravnavali z vidika vzgoje in
socialno-politične funkcije, vendar med pedagogi ni bilo enotnega mnenja. Od čisto
odklonilnega odnosa, ko so pravljice razumeli kot ostanek premaganega praznoverja, s
pomočjo katerih se širi nezadovoljstvo s stvarnostjo (Campe, Detmer, K. J. Müller), do manj
odklonilnih stališ, ko so v pravljicah odkrivali svet, ki je že zgodovinsko presežen, vendar še
vedno vzbujajo sanjarjenje, pasivnost in ustvarjajo iluzije (Doderer, Ebert, C. Müller). Drugi
avtorji iste usmeritve so menili, da pravljice otroka psihično razbremenijo, ker vežejo nase
njegov lebdeči strah (Goljevšček, 1991). Geštaltpedagogika,27 ki se je razvila sredi
sedemdesetih letih 20. stoletja, je uporabila izkušnje, koncepte in metode geštaltterapije za
pedagoško prakso. Vidnejša med pedagogi sta bila Hilarion Petzold in Albert Höfer. Slednji
je s svojim raziskovanjem, kako se približati jeziku in mišljenju otrok, da bi razvil religijsko
pedagogiko, prišel preko obravnave biblijskih figur in soočanja z njimi do pravljic. V njih je
prepoznal predznanstveno obliko globinske psihologije (Hufnagel, 2011). Prav tako je v
pravljicah kot v Svetem pismu in v modrosti starih ljudstev odkril podoben izvor: človeške
usode, arhetipe nezavednega, ustvarjalno pripovedno moč in človekoljuben namen (Höfer,
2011). Danes Albert Höfer na svojih tečajih razvijanja osebnosti priporoča delo s pravljicami
(Steiner, 2011).
V osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja se je pojavil in postal vodilen
sociološki pristop Jacka Zipesa (2006b). Zanimal se je za obravnavo norm, morale in vrednot
med zbiralci in avtorji pravljic. Analiziral je ideologijo, ki se je uporabljala za socializacijo
otrok. Kritično je pogledal na klasične pravljice in psihološke pristope k njihovemu
razumevanju.
Pomembno je vplival na razvoj feminističnega pogleda na model ljudske pravljice in študije
spolov, iz katere izhajajo avtorice Maria Tatar, Marina Warner in Clarissa Pinkola Estes.
Slednja avtorica uporablja Jungovo psihologijo za analizo folklore in pravljic ter za
raziskovanje intuitivnega in ustvarjalnega gona, ki predstavlja arhetip divje ženske (Zipes,
b. d.). V delu Ženske, ki tečejo z volkovi predstavi svoje feministično proučevanje (Estes,
2003).

26

Več bomo izvedeli v poglavju 3.6 PSIHOLOŠKI POMEN PRAVLJIC.
Izhaja iz geštaltfilozofije. Njena temeljna načela je postavil grški filozof Ehrenfels. Proti koncu 19. in na
začetku 20. stoletja sta skupaj s Ferndinadom Weinhandlom dala pečat geštaltpsihologiji z razmišljanjem, da je
»Gestalt« več kot zaznamo v posameznih delih in več kot je vsota posameznih delov. Sledi razvoj geštaltterapije
z utemeljiteljema Lore in Fritzom Perls. Zadnji je odkril geštaltistični pristop k terapevtskemu in pedagoškemu
delu. Načelo »tukaj in sedaj« je postalo temeljna zapoved geštaltterapijskega pristopa, pri katerem gre za
izživljanje čustev in občutkov na verbalen ter na neverbalen način (Gerjol, 2006, Hufnagel, 2011).
27
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Poststrukturalistična teorija znanstvenice Marie Nikolajeve v raziskovanje pravljic združuje
dve teoriji: strukturalistično in psihoanalitično: Propp s svojo teorijo predstavlja gradbeno
orodje, vsebino pa daje arhetipska teorija C. G. Junga (Blažić, 2008).

3.6

PSIHOLOŠKI POMEN PRAVLJIC

Je bila ena najprodornejših tem v zgodovini raziskovanja in študija pravljic. Teorije o
psihološkem pomenu in vrednosti pravljic izhajajo iz teze, da so zgodbe simboličen izraz
človeškega uma in čustvenega doživetja. Iz tega izhodišča so pravljice simbol notranje
izkušnje, ki omogoča vpogled v človeško vedenje in niso družbeno-zgodovinska stvarnost,
kot smo lahko ugotavljali pri pripovedovalcih in zbiralcih pravljic. Zato psihološki pristop k
razumevanju pravljic simbolično vključuje tako razlago za psihoanalitike, ki uporabljajo
pravljico za ilustracijo psiholoških teorij, in folkloriste ter literarne kritike, ki uporabljajo
psihološke teorije za osvetljevanje pravljic (Haase, b. d.).
Donald Haase (b. d.) zasnove za psihološki pristop k pravljicam vidi že stoletje pred
Freudom, in sicer v 19. stoletju, ko so nacionalistično zavestni zbiralci pravljice interpretirali
kot izraz ljudske duše ali psihe. Osredotočili so se na primerjavo pravljic z miti. V obojih so
na osnovi vrednot, navad, prepričanj sklepali o kulturni identiteti ljudi. Med 19. in 20.
stoletjem so se pri proučevanju mitov in pravljic sklicevali na študijo ljudskih pripovedk, s
pomočjo katerih bi lahko prišli do psihologije etničnih kultur, zlasti pri primitivnih narodih.
Predstavnik te oblike etnopsihologije je Wilhelm Wundt's, ki je razumel pravljice kot
najstarejšo pripovedno obliko, ki izraža temeljne oblike primitivnih misli (prav tam).
Psihološki pristop k pravljicam je zaznamovala Freudova psihoanaliza in druge teorije 20.
stoletja.
Po Freudu tako pravljice in sanje uporabljajo simbole za izražanje konfliktov, bojazni, zatrtih
želja, ki so v nezavednem (Haase, b. d.) in so hkrati vrata do nezavednega (Hughes, b. d.).
Freud je menil, da se v pravljicah srečamo z arhaičnim prajezikom simbolov, ki nas popelje v
čas predindividualnega, pred nastankom osebnih izkušenj in osebne zgodovine (Goljevšček,
1991). V pravljicah in v sanjah je odkril prikaz svoje teorije uma, in sicer si je s simboličnim
jezikom v pravljicah psihoanalitično razlagal latentne in skrite vsebine uma (Haase, b. d.).
Bolj kot same pravljice so Freuda zanimale religije in miti. O pravljicah so več govorili
njegovi nasledniki (Goljevšček, 1991), ki so se s številnimi psihoanalitičnimi študiji poglobili
v ljudske pravljice in skozi njih razvili različne vidike Freudove teorije.
Franz Riklni's je izvedel številne psihoanalitične študije pravljic, v katerih so različni vidiki
Freudove teorije. Pravljice je razumel kot obliko izpolnitve želja, ki uporabljajo simboliko
sanj za izražanje zatrtih spolnih želja. Herbert Silberer je prav tako pravljice interpretiral kot
patologijo spolnega zatiranja (Haase, b. d.).
Jung je na pravljice pogledal zunaj patologije preko posameznikovih misli. Izpostavljal je
kolektivno nezavedno kot zalogo podob vsega človeštva. Simbolični jezik mitov, pravljic,
sanj je interpretiral kot brezčasno simbolično obliko in jih poimenoval z arhetipi. Ti so
univerzalni simboli, ki prikazujejo načine za preoblikovanje in razvoj (Carl Gustav Jung,
b. d.). Jung je še ugotovil, da je arhetipski svet v človeku večen. Spontano se izraža v že
omenjenih oblikah in tudi v umetniški ter religiozni fantaziji. Lik potujočega mističnega ali
pravljičnega junaka, ki se bori za zaklad, je v resnici simbol za potovanje duše, ki išče svojo
notranjo integriteto in mesto v stvarnosti ter se bori za izpolnitev svojih možnosti. »Zaklad«, s
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katerim je junak na koncu svoje poti nagrajen, je simbol za celovito osebnost (Goljevšček,
1991).
Jungovi privrženci so se strinjali, da so pravljice otrokom všeč, ker so ti v svojem razvoju
blizu kolektivnemu nezavednemu (Hughes, b. d.).
Klasično delo Jungove analize pravljic se prepozna v arhetipski študiji Marie Louse von
Franz. Ta obravnava razvoj posameznika, zlasti ženski arhetip. V pravljicah je našla
najosnovnejši in najčistejši izraz kolektivnega nezavednega, ki ponuja jasno razumevanje
osnovnih vzorcev človeške psihe (von Franz, 1995).
Rudolf Steiner je raziskoval pravljice s spiritualnega vidika. Menil je, da te uvajajo človeka v
duhovni svet elementarnih bitij, z razlago, da so pravljice iz časov, ko je človek živel v
tesnem sožitju z vesoljem in je bil na simboličen način domač s skrivnostmi sveta in nadsveta
(Goljevšček, 1991).
Privrženci duhovnega gibanja, ki so izhajali iz dela Rudolfa Steinerja, so pravljice razumeli
kot Pismo, ki omogoča duhovni razvoj. S pomočjo pravljic so skušali odkriti duhovne resnice
(Haase, b. d.).
Carrie Hughes (b. d.) ugotavlja, da sta se Freud in Jung obrnila na pravljice, da bi razumela
človekov um. Vendar njiju kot tudi Steinerja pravljice same po sebi niso zanimale. Vsi trije so
pravljice interpretirali v skladu s svojo teorijo, kar so počeli samovoljno in na silo. Alenka
Goljevšček (1991) njihove razlage ocenjuje kot enostranske in meni (prav tam), da jih je
mogoče poljubno povezati z vsem.
Iz Jungove zapuščine psiho-duhovnih ugotovitev in analiz so nastale v osemdesetih letih
prejšnjega stoletja številne knjige za samopomoč razlage pravljic new age filozofije (Haase,
b. d.).
Jungovo delo nadaljuje tudi psihoterapevtka Verena Kast.
Avtorica (Kast Verena, b. d.) meni, da pravljice govorijo v jeziku simbolov, slik. Z branjem
pravljic lahko v njihovih slikah, simbolih bralec prepozna podobe iz lastne psihe. Nadaljnje
ukvarjanje s pravljicami mu omogoča, da te podobe prikliče in iz njih črpa, s čimer te
postajajo gibajoče podobe v njegovi psihi.
Pri razvoju ženske identitete lahko pomagajo pravljice, menita Ronda Chervin in Mary Neill.
Moški avtorji28 so razvili Grimmove pravljice za pomoč moškim pri duševnem zdravljenju
ran in spoznavanju moške osebnosti (Haase, b. d.).
Hans Dieckmann (1997) ugotavlja, da so pravljice lahko učinkovite za diagnostični in
terapevtski namen. Izhaja iz kliničnih izkušenj z bolniki. Pravljice razume kot čustveno
celovite in dovršene, ki pomagajo pri zdravljenju, saj sprožijo boljši pristop k težavam in
kompleksom zlasti zaradi svojih slikovitih karakterjev. Dieckmann prikaže povezanost
najljubše pravljice pacienta z njegovimi simptomi, kompleksi, osebno potjo, izkušnjami in
vedenjem (prav tam).
Donald Haase (b. d.) meni, da imajo pravljice pomembno in pozitivno vlogo v psihološkem
razvoju otroka. Navaja mnenja razvojnih psihologov, ki prepoznajo pravljico ne samo kot
terapevtsko sredstvo v klinični praksi, temveč kot literaturo, ki mora biti del vsake otroške
izkušnje. Otrok se tako nauči, kako premagati psihološke konflikte in zrasti v novo fazo
razvoja. S pomočjo pravljic simbolično razume procesa zorenja.
28

Haase (b. d.) ne navaja njihovih imen in priimkov.
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Najzgodnejše študije te vrste se je lotila Charlotte Bühler leta 1918. V delu Pravljice in
otroška fantazija je pokazala psihološko povezavo med pravljico in otroškim mišljenjem.
Prvi, ki je pravljico vključil v svojo psihološko prakso, je bil Bruno Bettelheim (Hughes,
b. d.) in s tem dal pomemben prispevek o pomenu pravljic v razvoju otroka.
Izhajal je iz teze, da so eksistenčne drame, v katerih se otrok podzavestno sooča s svojimi
problemi, željami pot k odraslosti. Pomembno vlogo v Bettelheimovi analizi igra Ojdipov
konflikt in sorodstvena tekmovalnost (Haanse, b. d.). Model ljudske pravljice, ki ga je
Bettelheim izbral, omogoča, da lahko otrok na simbolni ravni izživi svoje notranje probleme
in hkrati razume pravljice kot pogled v globlji smisel življenja (Blažić, 2005a), saj ga oddalji
od realnosti in mu omogoča proces do avtonomnosti (Zipes, 2006b).
Po Bettelheimovem prepričanju pravljice omogočajo otrokom tudi srečanje s kolektivnim
nezavednim, s čimer se približuje Jungovi arhetipski teoriji in njegovim pogledom na
pravljice (Razpotnik, 2000, Blažić, 2006c).
Kot alternativa Bettelheimu je Andre Favat. V študiji (Child and Tale) je uporabil Piagetovo
teorijo o stopnjah razvoja za iskanje povezav med pravljico in otroško psihologijo. Ugotovil
je, da otrokom med šestim in osmim letom ustreza vsebina in oblika klasičnih pravljic
(Perrault, Grimm, Andersen), saj te ustrezajo svetu, kot si ga otroci v tej dobi zamišljajo 29
(Zipes, 2006b). Favat (1977 v Haase, b. d.) je še menil, da pravljice ne vlečejo otrok zaradi
simboličnega soočanja s konflikti zaradi procesa socializacije, temveč zaradi sproščanja
napetosti, ki jih prinašajo socializacija in spremembe. V pravljicah otroci ponovno dobijo
čarobne užitke, kjer je svet urejen v skladu z njihovimi željami (Haase, b. d.).
Eksperimentalni psihologi so raziskovali različna področja pravljic in preverjali teoretične
trditve o psihološki pomembnosti pravljic za otroke.
Leta 1983 je Patricia Guerin Thomas's v svoji doktorski disertaciji uporabila Piagetovo teorijo
kognitivnega razvoja, Eriksonovo teorijo psihosocialnega razvoja in analizirala odzive otrok
na Grimmovi pravljici Bratec in sestrica ter Kraljica matica. V raziskavi je odkrila, da se
otroci odzivajo na zgodbe, ki temeljijo na njihovih konfliktih in moralnem razumevanju. Ni
pa našla nobenih dokazov za potrditev psihoanalitičnih trditev, da pravljice pomagajo reševati
psihološke konflikte (Haase, b. d.).
Nekatera nadaljnja psihološka raziskovanja pravljic so se skušala izogniti tipični psihoanalizi,
druga pa so predstavila nove modele, ki so alternativa Freudu in Jungu.
Maria Tatar je pristopala iz feminističnega gledanja k modelu ljudske pravljice. Osvetljevala
je psihološke teme v pravljicah s pomočjo Freudove ideje (Blažić, 2006a).
Jack Zipes je v svojem sociološkem pristopu uporabil Freudovo teorijo v tandemu z idejami
Favta, Piageta in Blocha za razvoj teorije, da so pravljice osvobajajoči potencial.
Psihoanalitični model švicarske psihoanalitičarke Alice Miller temelji na novem pristopu do
nasilja v pravljicah. Izzvala je Freudovo prepričanje, da je nasilje, ki ga povzročajo starši v
pravljici, introvertirana projekcija lastnih otrokovih negativnih občutkov do staršev (Haase,
b. d.).
Tudi danes zasledimo raziskovanja in praktične primere uporabe pravljic kot pomoč otrokom
in mladostnikom ter diagnosticiranju njihovih težav.
29

Na tej stopnji razvoja otroci verjamejo v magično povezavo misli in stvari, sprejemajo nežive stvari kot žive,
spoštujejo avtoriteto v obliki pravičnosti in stroge kazni, razumejo vzročnost, ne razlikujejo sebe od zunanjega
sveta in verjamejo, da se lahko predmeti prestavljajo po njihovih željah.
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Pravljični test – FTT je projekcijski test, s katerim se ocenjuje osebnostna dinamika otrok
med šestim in dvanajstim letom, avtorice Carine Caulacoglou. V Sloveniji je bil preveden in
izdan leta 2006. Za interpretacijo sta možna kvalitativni in kvantitativni pristop.30 Test se
uporablja pri klinični diagnostiki in kot pripomoček v kliničnih in medkulturnih raziskavah. V
zadnjem času se uporablja za testiranje otrok s specifičnimi učnimi težavami in otrok z lažjo
motnjo v razvoju (Pravljični test …, b. d.).
Leta 2008 je bil na Evropski konferenci pozitivne psihologije v Reki predstavljen praktični
primer dramske tehnike za populacijo otrok in mladih s posebnimi potrebami, del programa je
bila terapija s pravljico. Prikazani so bili učinki, ki jih je imelo dramsko izražanje na skupino,
od spremembe zaznavanja, odnosa ter vedenja otrok in mladih. Ugotovili so, da delo s
pravljicami nudi možnost, da se zaznava domišljijo ne samo kot obrambni mehanizem, beg iz
realnosti ali popačena realnost, temveč tudi kot izražanje ustvarjalnosti, zdravja, upanja in
ponujanja pozitivne perspektive, kar pa je učinkovit način za spodbudo kritičnosti, logike,
zavedanja in razvoja nezavednih čustvenih delov osebnosti (Koic, Per-Kožnjak, 2008).
Metka Kališnik Šavli (2011) pri svoji psihoterapevtski pomoči otroku uporablja pravljice.
Meni, da slednje predstavljajo metaforično pot iskanja novih možnosti in strategij pri
reševanju razvojne težave.
Zgodba, pravljica po njenem mnenju (Kališnik Šavli, prav tam) postane metafora, ker
označuje eno, sugerira pa drugo. Terapevtu je tako v pomoč, ker razširja sisteme prepričanja,
odpira pozabljene poti, ponuja več novih možnosti, pomaga izražati razlike v prepričanjih in
preverja možnosti, ki jih te nosijo v sebi. Metafora za simptom izraža problem in njegovo
razrešitev hkrati. Pravljica tako daje realnosti nov pomen in spodbuja otroka k lastni
aktivnosti.
Psihologija se je temeljito poglobila v analizo pravljic. Opozorila je na splošne človeške
prvine, formulirala je mehanizme duše in duha, ki delujejo v pravljicah, in razširila
razumevanje pravljic.
Opazi se prehodnost teorij in pogledov na pravljice. Spomnimo, da je pravljica tudi umetniško
delo. Pogled iz te perspektive obljublja, da v omenjenem literarnem delu lahko najdemo
iskano. Ali to pomeni, da je v pravljicah bogata paleta možnosti za razvoj, rast in zdravljenje?
Pravljice nas bodo zanimale z vidika otroka. Kako jih ta doživlja in ali se omenjena doživetja
prekrivajo s tem, kar otrok potrebuje?
Podrobno bomo spoznali psihoanalitični pristop dela s pravljico Bruna Bettelheima,
geštaltterapijski pristop Regine Lückel in terapijo s pravljico avtorice Verene Kast ter jih v
ključnih elementih dela s pravljico primerjali, poiskali podobnosti, razlike ter posebnosti in
hkrati v njihovem pristopu skušali odkriti možnosti, ki jih pravljica nudi ne samo otrokom,
temveč tudi otrokom z ADHD.

30

Test sestavlja sedem sklopov (po tri slike) prizorov iz pravljic, ki jih otrok pred testiranjem pozna. Ob teh
slikah se otroku zastavljajo točno določena vprašanja, njegovi odgovori se vrednotijo s pomočjo navodil. Slike
predstavljajo teme, kot so na primer zavist, agresija, nasilje … S pomočjo identifikacije otrok v pravljične junake
projecira svoje zavestne, prizavestne in nezavedne občutke, konflikte in želje. Tako se s pomočjo statistične
analize otrokovih dosežkov in njihovo primerjavo z normami oceni otrokova osebnostna dinamika.
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3.6.1 Psihoanalitični pristop Bruna Bettelheima
Bettelheim je bil ameriški psiholog. Doktoriral je na Dunaju s področja filozofije. V ZDA je
bil uveljavljen profesor psihologije in direktor Ortogenetske šole na Univerzi v Čikagu, kjer
se je srečal z otroki s posebnimi potrebami (Blažić, 2006c). Prav tako je bil vzgojitelj in
terapevt.
Zanimal ga je smisel življenja, iz tega sta izhajala tudi njegovo nadaljnje raziskovanje in delo.
Pri otrocih s hudimi duševnimi motnjami je prepoznaval potrebo po vračanju vere v
smiselnost njihovega življenja. Pri majhnih otrocih pa je ugotovil, da se jim poleg staršev in
kulturne dediščine najbolj subtilno približajo ljudske pravljice, saj jim ponujajo vpogled v
globlji smisel življenja.
Bettelheim je raziskoval psihološki pomen pravljic. V njih je prepoznaval možnost za
premagovanje notranjih bojev, ki spremljajo odraščanje in integriranje osebnosti. S pomočjo
pravljic je razlagal otrokovo duševnost in navajal bogastvo, ki ga te prinašajo njegovi
duševnosti. Menil je, da so pravljice učinkovite prav v vsebini, ki v simbolični obliki uteleša
notranje psihološke pojave. Na modelu ljudske pravljice je predstavil svojo psihoanalitično
teorijo.
Na Bettelheima je močno vplival S. Freud, kar je razvidno iz psihoanalitičnega pristopa,
vendar avtorja ne citira. Prav tako se v razlagi strukture modela ljudske pravljice prepozna
Jungovo arhetipsko popotovanje: odhod od doma, preizkušnje in varno vrnitev domov. Citati
avtorjev Dickensa, književna kritika G. K. Chestertona in C. S. Lewisa, Carrolla, Tolkiena in
Goetheja pa so Bettelheimu v pomoč pri interpretaciji pomena pravljic.
Izvor pravljic je Bettelheim prepoznal v kolektivnem nezavednem. Govorico pravljic je
razlagal s pomočjo simbolov, ki predstavljajo nezavedno vsebino in nagovarjajo človeško
zavestno in nezavedno duševnost. V pravljicah je odkrival posebne modele za sublimacijo
slabih teženj in fantazijsko zadovoljitev teh, ki so primerne za otroke, ki še nimajo zavestnega
nadzora nad svojim onim.
Pravljicam je v primerjavi s sanjami pripisoval večjo vrednost z utemeljitvijo, da pravljice
znajo ublažiti pritiske, odkrito izražati želje, svetovati, kako rešiti problem, in obljubljajo
srečno rešitev. Prav tako je pravljice primerjal s svetopisemskimi zgodbami in življenji
svetnikov ter ugotovil, da pravljice dajejo več, saj asocialnim vidikom našega nezavednega
omogočajo zadovoljitev.

Način dela s pravljico
Primernost pravljic za otroke je Bruno Bettelheim (2002) utemeljeval z naslednjimi
argumenti:
 Odvijajo se v skladu z otrokovim razmišljanjem, ki je vse do pubertete animalistično,
v pravljicah oživijo tudi nežive stvari, in doživljanjem sveta.
 Izhajajo iz otrokovega psihološkega in čustvenega stanja. Otrok dojema vse črno-belo
in ne pozna vmesnih stopenj, zato je polarnost v pravljicah blizu njegovi duševnosti.
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 Otroka popeljejo na potovanje v čarobni svet. Govorijo v jeziku simbolov, ki vodijo v
globine duševnosti, v deželo neozaveščenega in nezavednega. Na koncu ga varno
vrnejo v resničnost.
 Odgovarjajo na otrokova pereča vprašanja, ki se jih zave, ko posluša zgodbo. Razume,
kar ga je begalo, in se počuti varnega. Občutek varnosti bo ob pravem času omogočil
razvoj zares racionalnega pogleda na svet. »Ravno taka (delno izmišljena) varnost
otroku, če jo izkuša dovolj časa, pomaga razviti občutek zaupanja v življenje, ki ga
potrebuje, da lahko zaupa samemu sebi. Zaupanje vase potrebuje, da se nauči reševati
življenjske probleme z lastnimi razvijajočimi se razumskimi zmožnostmi«
(Bettelheim, 2002, str. 72).
 Vsebinska struktura je povezana z otrokovim doživljanjem sveta. Pravljice se začnejo
realistično, po navadi z nekoliko problematično situacijo, lahko se začnejo tudi z
opisom otrokovega duševnega stanja. Na začetku glavni junak zabrede v hude
nevarnosti. Nato se prepusti svojemu obupu ali pa se skuša izogniti strašni usodi s
pobegom. Sreča in zadovoljitev sta končna tolažba v pravljici.
 Če pogledamo otrokovo življenje, je najprej vse lepo in dobro. Sledi zaplet. Otrok se
odzove podobno kot pravljični junak. Tolaži se z obljubo, da ne bo nikoli zapuščen.
Sreča in zadovoljitev sta tudi za otroka končna tolažba.
Bruno Bettelheim (2002)31 je v pravljicah odkril, da otroku pomagajo pri razumevanju sebe,
sveta, pri težavah odraščanja, da vzgajajo in spodbujajo razvoj. Podrobno si poglejmo njegove
utemeljitve.
Razumeti sebe in svet ter pomoč pri težavah odraščanja
Pravljice nagovarjajo otrokovo notranje duševno življenje, odkrivajo najgloblje nezavedne
želje in bojazni ter načine, kako jih uresničiti oz. premagati. Otroci v pravljici spoznajo pošast
in tudi način, kako jo obvladati. Končno kaznovanje hudobnežev in povrnjen red v pravljici
dajeta otroku občutek varnosti.
Notranji boji so v pravljicah pozunanjeni in prikazani simbolično. Otrok lahko notranje
procese, ki jih občuti, pa se jih ne zaveda, nadzoruje, če jih prenese na pravljične like.
Bettelheim razlaga naprej, da pravljice otroku pokažejo, kako lahko v enem liku poosebi svoje
uničevalne želje, v drugem najde zaželeno zadovoljitev, se identificira s tretjim, vzpostavi
idealno vez s četrtim in tako naprej glede na svoje trenutne potrebe. Tako začne urejati svoje
protislovne težnje.
Pravljica lahko namesto otroka projicira sprijaznjenje z resničnostjo. Bruno Bettelheim
ugotavlja, da otrok lahko v domišljiji prek identifikacije s pravljičnim junakom nadomesti
resnične ali namišljene pomanjkljivosti lastnega telesa, namreč v pravljicah pomaga junaku
telo opravljati čudežna dejanja. Naprej razlaga, da ko se otroku v domišljiji izpolnijo
najveličastnejše želje, se lažje sprijazni s svojim resničnim telesom. Ko se odvija zgodba,
junak doživlja neverjetne telesne preobrazbe, ko je njegov boj končan, postane navaden
smrtnik.
Bettelheim meni, da se pravljice zgodijo kot notranja izkušnja in osebni razvoj. Občutek
otrokove ogroženosti sproži pri njem zanimiv proces identifikacije. To ilustrira s primerom.
31

Ugotovitve so povzete po navedenem viru, zato ga v poglavju ne bomo ponavljali, izjema so njegovi citati in
viri drugih avtorjev.
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Otroka ogroža babica, ki z njim v neki situaciji ravna kruto, zato otrok v domišljiji njeno
osebnost razcepi na dve podobi, dobro in slabo. Ob tem pa se tolaži, da bo dobra kmalu prišla
in ga rešila. S tem je ohranil svojo predstavo o dobri babici. Za občutek varnosti si je ustvaril
predstavo, ki je prikrojena resničnost. Ko njegova integracija napreduje, se lahko loči od
fantazije in babičino dvojno podobo združil nazaj v eno. Na podoben način zmore otrok
zaradi čustvene potrebe razcepiti tudi druge osebe v svojem življenju in tudi sebe.
Pravljice odkrivajo in razlagajo čustva. Racionalne razlage čustev otroka zmedejo in se lahko
počuti poraženega. Podobe, ki jih preklicujejo pravljice, razlagajo čustva in pomagajo otroku,
da si svoje nezavedne procese pojasni. Govorijo namreč neposredno njegovemu nezavednemu
in prenašajo pomembna sporočila zavestnemu ter predzavestnemu delu duševnosti, sproščajo
predzavestne ter nezavedne pritiske. Zaradi obljub srečnega konca se otrok ne boji. S pomočjo
pravljičnih motivov, ki jih otrok doživlja kot čudežne, čuti razumevanje in upoštevanje svojih
čustev, upov in bojazni. Spoznava, da tudi drugi gojijo podobna čustva in misli. To ga pomiri,
zlasti ker vemo, meni Bruno Bettelheim, kako sadistična in uničevalna je lahko otroška
domišljija.
Pravljice so uglašene na otrokovo notranjo resničnost. Otrok ve, da so neresnične, ne pa
zlagane. Oblika in struktura pravljic otroku dajeta podobe, s katerimi lahko strukturira svoja
dnevna sanjarjenja32 in z njimi bolje usmerja svoje življenje. Nezavedno gradivo tako sme
deloma stopiti v zavest in doživi predelavo v domišljiji, s tem se zelo zmanjša verjetnost, da
bo škodovalo njemu ali drugim.
V pravljicah so hranjeni skriti pomeni, ki se nanašajo na otrokove težave z odraščanjem, na
razumevanje človeka in sveta, ki ga obdaja. Bruno Bettelheim meni, da skriti pomeni lahko
pri otroku sprožijo katarzo nekega notranjega problema, ki ga intuitivno podoživi. Užitek ob
branju oz. poslušanju otroka vabi, da se, kadar je sam pripravljen, odzove na skrite pomene, ki
se nanašajo na njegovo življenjsko izkušnjo ali trenutno stopnjo razvoja osebnosti.
Pravljice nakazujejo rešitev, toda nikoli je ne izrečejo. Otrok odgovore v njih samo zasluti.
Pravljična zgodba v domišljijski in simbolni obliki prikazuje bistvene stopnje odraščanja in
doseganja neodvisnosti. »Pravljični junak lahko najde samega sebe le, če odide v svet. Ko bo
to storil, bo našel tudi drugega človeka, s katerim bo lahko živel dolgo in srečno, se pravi, ne
da bi moral še kdaj občutiti tesnobo pred ločitvijo« (Bettelheim, 2002, str. 17).
V pravljicah so psihološke krize odraščanja domišljijsko olepšane in predstavljene
simbolično. S fantastičnimi simbolnimi podobami pomagajo otroku reševati ojdipske
konflikte in povedo, kako naj z njimi živi. V pomoč mu ponujajo identifikacijo. V domišljiji
otrok uživa v ojdipskih zadovoljitvah. Ker se to dogaja v pravljici, nima občutka krivde in ni
prestrašen, v resničnosti pa ostaja v dobrih odnosih s svojimi starši, saj se mu z branjem
pridružijo na domišljijskih popotovanjih.

32

Bruno Bettelheim razlaga, da če otrok obvlada psihološke probleme odraščanja, mora najprej razumeti, kaj se
dogaja v zavestnem delu njegove duševnosti. Tega pa ne doseže z racionalnim spoznavanjem narave, temveč se
z njimi seznani preko dnevnih sanjarjenj, s tem umešča nezavedno vsebino v zavestne fantazije. Iz tega sledi, da
lahko obvlada tudi tisto, kar se dogaja v njegovem nezavednem.
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Vzgoja
Pravljice so tista vrsta literature, ki vzgaja33 oz. natančneje pomaga pri iskanju smisla in ga
hkrati tudi ponuja. Poleg tega so pravljice poglavitni dejavniki otrokove socializacije in
moralne vzgoje. Zlo in dobro, ki sta v pravljici prisotna, ustvarjata moralni problem, za
njegovo razrešitev se je treba boriti. Otrok to razume in se samostojno identificira. Junakovi
notranji ali zunanji boji pa mu vcepljajo občutek za moralo.

Spodbujanje razvoja
Pravljice so usmerjene v prihodnost in otroka – »napeljuje k temu, da se odpove svojim
željam po otroški odvisnosti in zaživi samostojno življenje, ki mu bo prinašalo več
zadovoljstva« (Bettelheim, 2002, str. 17).
Pravljice otroka zabavajo, hkrati pa mu govorijo o njem samem in pospešujejo razvoj njegove
osebnosti. Gre za psihološki prispevek k njegovemu notranjemu dozorevanju. Bettelheim
meni, da pravljice v domišljijski obliki pripovedujejo, od česa je odvisen proces zdravega
človeškega razvoja, in otroka spodbujajo k sodelovanju v tem procesu.
Otroka usmerjajo v odkrivanje lastne identitete, poklicanosti in mu pokažejo, katere izkušnje
potrebuje za nadaljnji razvoj značaja.
»Pravljice na različnejše načine otrokom sporočajo ravno to, da se v življenju ni mogoče
izogniti spopadanju z resnimi težavami, da je ta boj bistveni del človekovega obstoja – toda če
človek pred njim ne beži, temveč se neomajno postavlja po robu nepričakovanim in pogosto
nezasluženim težavam, premaga vse ovire in na koncu zmaga« (Bettelheim, 2002, str. 13).
Spodbujajo zaupanje vase in v prihodnost, pravljice so optimistične. Simbolne podobe otroka
nagovarjajo k potrpežljivosti. Junakove dobre lastnosti, nadnaravna bitja in naključja
omogočajo srečen konec, ki otroka navdaja z zaupanjem in občutkom notranje varnosti, da je
pripravljen za notranje duševne boje.
Opogumljajo, da si otrok od njih izposoja fantastične upe za prihodnost. Fantazija je
neresnična, toda dobri občutki o njem samem in prihodnosti, ki jih pravljica vliva, pa so
resnični in ga krepijo, da zmore naprej.
Pravljice omogočajo otrokovo intelektualno življenje, budijo željo po višji zavesti in prinašajo
kulturno dediščino.
Spodbujajo domišljijo in hkrati pomagajo otroku iz vse te domišljije poroditi jasnejše podobe.
Zgodijo se kot notranja izkušnja in osebni razvoj, saj v domišljijski in simbolni obliki
prikazujejo bistvene stopnje odraščanja in doseganja neodvisnosti. Omogočajo pa tudi pogled
na življenje z druge perspektive.
Pravljice so tudi umetniška stvaritev in kot take prinašajo bogastvo, globino, očaranost ter
navdušenje. Njihov najgloblji pomen je za vsakega drugačen in se lahko razlikuje pri istem
človeku v različnih življenjskih obdobjih, saj iz njih izlušči različne pomene glede na svoje
interese in potrebe.
Poslušanje pravljice in vsrkavanje podob je podobno kot s sejanjem semen, od katerih bodo v
otrokovi zavesti vzklila samo nekatera. Nekaj jih bo delovalo v otrokovem zavestnem umu.
Nekatera bodo dolgo počivala, dokler otrokova zavest ne bo dosegla stanja, primernega za
33

Po Brunu Bettelheimu je vzgoja pomoč otrokom pri iskanju življenjskega smisla.
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njihovo klitje, toda veliko jih ne bo nikoli pognalo korenin. Tista, ki bodo padla na plodna tla,
bodo podelila veljavnost pomembnim čustvom, spodbudila vpoglede, pojila upe, zmanjšala
bojazni in obogatila otrokovo življenje zdaj in za vedno.
Bruno Bettelheim, 2002

Metoda
Bruno Bettelheim se je v svoji analizi osredotočil na manjše število najbolj znanih ljudskih
Grimmovih pravljic z utemeljitvijo, da so dostopne in priljubljene. Model ljudske pravljice po
njegovem mnenju omogoča vpogled v globlji smisel življenja, saj predstavlja skoncentrirane
človeške izkušnje, prečiščene skozi ustne in pisne različice.
Struktura modela ljudske pravljice ima odhod od doma, preizkušnje in varno vrnitev domov,
kar spodbuja soočanje s težavami in je za tak vidik psihoanalize, ki jo uporablja Bettelheim,
primerna teorija, hkrati pa so pravljični liki usmerjeni v prihodnost, oboje pa omogoča osebno
rast in razvoj (Blažić, 2006c).
Andrej Ilc (2002) pa opozarja, da je Bettelheim Grimmove pravljice povzdignil nad ostalo
pravljično ponudbo zaradi stereotipnih sistemov vrednot, ki najbolj ustrezajo njegovim
lastnim pogledom in predsodkom.
Bruno Bettelheim meni, da tema in motivi v pravljicah prebujajo smiselne odzive. Da je
določena pravljica v nekem starostnem obdobju za otroka najpomembnejša, opozori sam z
močnimi čustvenimi odzivi, ki jih pravljica prebudi v zavestnem in nezavednem delu njegove
duševnosti. Pozneje se lahko neha zanimati zanjo. Od svoje priljubljene zgodbe je dobil vse,
kar je mogoče, ali pa so problemi, zaradi katerih se je nanjo odzival, izpodrinili druge, ki jih
intenzivneje izraža druga pravljica.
Bettelheim otroku ne razlaga, kaj predstavljajo pravljične osebe v njegovi duševnosti in zakaj
se je čustveno navezal na pravljico. S tem ohranja zaupanje in možnost, da bo otrok sam
razkril svoje misli, vezane na pravljico. Hkrati pa ostaja čar zgodbe, ko otrok natančno ne ve,
zakaj je tako očaran. Ta čarobna moč je kot pomoč pri otrokovem samostojnem prizadevanju
in obvladovanju težave, zaradi katere je bila v prvi vrsti omenjena pravljica zanj pomembna.
S pomočjo pravljičnih oseb, ki so tipi, dobri ali slabi, si otrok pomaga, da svoja čustva
razporedi na nasprotja in jih projicira na različne pravljične osebe. Tako lažje prepozna
razliko, hkrati pa mu to omogoča, da izživi ali pa podoživi svoja čustva.

Proces
Bruno Bettelheim predlaga večkratno poslušanje pravljice, kar omogoča premišljevanje
pravljičnega besedila.
Otrok je potopljen v pravljični svet, pripoveduje o pravljici in izraža proste asociacije, ki jih
zgodba sproža. Poustvarjanje pravljične zgodbe je lahko s pomočjo igre ali pa z metodo
likovnega ustvarjanja. S čimer otrok v polnosti izkoristi to, kar mu zgodba ponuja.

Zdravljene s pravljico
Avtor omenja tudi primer, ko so zmedenemu človeku v tradicionalnem hindujskem
zdravilstvu za meditacijo predpisali pravljico, ki je predstavljala njegov konkretni problem.
Pravljica je bila zdravilna, ker je bolnik s premišljevanjem našel lastne rešitve, saj je zgodba
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neposredno pripovedovala njemu in o njegovih notranjih konfliktih. Bettelheim predlaga
premišljevanje oz. meditiranje pravljice pri otrocih in odraslih kot pomoč ter zdravljenje.
Kritiki so Bettelheimu očitali neakademski način pisanja. Njegovo delo Rabe čudežnega
označujejo za predolgovezno in kompozicijsko šibko, kritizirajo ga tudi zaradi
psihoanalitičnega pristopa. Opozarjajo, da Bettelheim brez eksperimentalne podlage pripisuje
otrokom oziroma njihovim razbiranjem pravljic različne mentalne procese in da ne upošteva
spolnih, socialnih in starostnih razlik med njimi. Obtožujejo ga tudi plagiatorstva 34 (Ilc 2002).
Milena Mileva Blažić (2006c) Bettelheimovo teorijo označi za poglobljeno in meni, da
predstavi pravljice brez nepotrebne kompleksnosti.

Povzetek
Bruno Bettelheim je ugotovil, da ljudske pravljice bogatijo otrokovo notranje življenje, saj
izhajajo iz njegovega psihološkega in čustvenega stanja. O otrokovih hudih notranjih pritiskih
pripovedujejo na način, ki ga otrok nezavedno razume, resno vzamejo njegove notranje boje,
ki spremljajo odraščanje, in nudijo začasne ali trajne rešitve problemov, ki ga tarejo. Pravljice
otroku ponujajo model, kako ravnati v določenih situacijah. S pomočjo identifikacije s
pravljično osebo otrok izživi ali pa podoživi svoja čustva, strahove, kompenzira primanjkljaje.
Bettelheim odkrije zanimiv proces identifikacije, ki jo sproži čustvena ogroženost otroka, ko
osebo, ki ga ogroža, razcepi v dobro in slabo. Ko preraste ogroženost, se loči od fantazije in
dvojno podobo združi nazaj v eno. V modelu ljudske pravljice najde razlaganje čustev in
skrite pomene, ki omogočajo katarzo nekega notranjega problema. Struktura ljudske pravljice
daje obliko za dnevna sanjarjenja. Pravljice so umetniška stvaritev. Usmerjene so v
prihodnost, omogočajo otrokovo intelektualno življenje, spodbujajo domišljijo in ponujajo
pogled na življenje z druge perspektive.

3.6.2 Verena Kast izhaja iz jungovske psihologije
Verena Kast je študirala psihologijo, filozofijo in literaturo ter doktorirala na področju
jungovske psihologije. Predava psihologijo na Univerzi v Zürichu, je znanstvena analitičarka
na Inštitutu C. G. Junga v Zürichu in zasebna psihoterapevtka (Kast, b. d.).
Iz pisnih virov ne izvemo vzroka za začetek ukvarjanja Verene Kast s pravljicami.
Verena Kast uporablja pravljice pri terapiji, s čimer pomaga reševati otroške strahove,
simbiozo, družinske konflikte, odnose in najti pot do avtonomije ter življenjske sreče. S
pomočjo pravljic pomaga odkrivati posameznikove sposobnosti in talente.
Izhaja iz jungovske psihologije. Med citirane avtorje sodi filozof Bloch, in sicer z njegovo
pomočjo razloži simbole. Navaja Dieckmanna, ki v najljubši pravljici prepoznava
posameznikovo glavno težavo, problematiko, konflikt in s tem povezano vedenje.

34

Vsebina njegovih tekstov naj bi bila identična pisanju manj znanega ameriška psihiatra Juliusa Heuscherja.

67

Šket Kamenšek, L. (2013). Uporaba pravljic pri otrocih s težavami pozornosti in hiperaktivnostjo

Po Vereni Kast (1999)35 pravljice govorijo v jeziku simbolov, v katerih so zgoščene stoletne
izkušnje, ki pomagajo razumeti, da imajo individualne življenjske težave vselej tudi
eksistencialno kolektivno plat.
Pri primerjavi sanj in pravljic avtorica ugotavlja, da so si po motivih podobne. Pogosto se
lahko na osnovi sanj najde lastna pravljica, kar še bolj poveže analizanta36 z njo. Pri
natančnejši primerjavi Verena Kast odkriva, da imajo pravljice za razliko od sanj strukturo in
so čustveno bolj oddaljene, zato analizant lažje spregovoril o pravljici kot o svojih sanjah, s
čimer potrjuje primernost omenjene literarne vrste za terapijo.

Način dela s pravljico
Verena Kast učinkovitost pravljic pri terapiji utemeljuje še z naslednjimi ugotovitvami:
 Pravljice so posebne vrste zgodb zaradi nepričakovanih čudežnih zasukov, ustvarjalnih
rešitev in pripovedne tradicije, iz katere izhajajo. Avtorjev osebni trenutek odpade in
ostane zgoščenost pravljice, ki nagovarja.
 Govorijo v jeziku simbolov, slik, podob. Ko se posameznik prepusti pravljici, se vživi
v te simbole, slike, podobe, te nagovorijo fiksirane podobe v njem, njegove predsodke,
občutke, domišljijo ter čustva. Pravljice ponujajo vmesni prostor, ki je prostor za
domišljijo, umetnost, simbolno življenje ter prostor pravljic in v njem poteka
interakcija, ki je terapevtski proces. Ta vmesni prostor nagovarja človeka, njegov
individualni obstoj in ga opozarja, da so njegovi problemi dejansko tudi kolektivni
eksistencialni problemi. Pravljice tako terapevtsko delujejo na imaginarni ravni (Kast,
1999).
 Pravljice imajo enostavno strukturo. Najprej je problematična situacija, ki je splošni
človeški problem, nato sledi način, ki je hkrati tudi model, kako jo rešiti. Za ilustracijo
so lahko pravljice o sreči37 in simbiotične pravljice.38

Metoda
Pri terapiji Verena Kast uporabi različnih pravljičnih besedil: Andersenovih, bratov Grimm,
Pravljic iz severnega morja, Pravljic 1001 noči …
Pravljični junaki so kot modeli figur, ki s svojim vedenjem vzdržijo v težavnih položajih in
najdejo pot, da težavo rešijo. Zato so simbol za človeško držo v določenem položaju, njihovo
ravnanje pa vzorec za rešitev težav.
Iz tega izhaja, da človek podobno kot pravljični junak gre skozi razvoj (Kast, 1996). Delo na
pravljici je posredno delo na lastni življenjski situaciji.

35

Ugotovitve so povzete po navedenem viru, zato ga v poglavju ne bomo ponavljali, izjema so drugi avtoričini
viri in viri citiranih avtorjev.
36
Verena Kast (1999) pri individualnem delu s pravljico govori o terapiji ter naslavlja osebe v procesu z
analizantom in analitikom oz. terapevtom.
37
Soočajo s sosledjem podob, slik, ki vodijo k srečnemu življenju. Običajno gre za sosledje sreče, nesreče, sreče.
Glavna težava, ki se je nakazala na začetku pravljice, se reši. Kar pomeni, da se akter v pravljici tako razvije, da
lahko reši težavo (Kast, 2000).
38
Predstavljajo potenciran odnos simbioze. V teh pravljicah najdemo izgon iz simbioze, ki sledi iz prvotne
navezanosti. Pri vsaki simbiozi obstaja tudi pot, ki vodi iz nje, meni Verena Kast (1996).
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Proces
Verena Kast terapevtsko uporablja pravljico pri individualnem in skupinskem delu.39
Pri individualnem delu s pravljico se osredotoči na analizantovo najljubšo pravljico iz
otroštva.40
Če se posameznik spomni le posameznega motiva v pravljici ali pa motivov različnih pravljic,
je to izhodišče, da pomembnejše zbere in napiše novo pravljico. Pri tem se upoštevajo vsi
vidiki dobre pravljice: začetek, kjer se vse zaplete, čudežnost, ki pripomore, da se naloga reši,
in srečen konec. Taka struktura analizanta vodi in mu hkrati omogoča, da njegova domišljija
ostane znotraj meja.
Poudarek daje na domišljiji in simbolih. S poigravanjem z domišljijo si analizant odpre poti
do svojega nezavednega. S pomočjo identifikacije in razvijanja lika glavnega junaka nakaže,
katere njegove potrebe so v ozadju, in ga hkrati motivira, da jih ne živi samo v domišljiji,
temveč jih integrira v življenje.
Ob pomoči simbolov spozna, da so težave, s katerimi se sooča, splošne, s čimer svojo težavo
relativizira.
Pri individualnem delu lahko Verena Kast analizantu poišče zanj primerno pravljico, pri
čemer izhaja iz njegove težave.
Učinkovitost pravljic se pokaže tudi pri delu s skupino, v kateri se pravljica predela kot celota
zaradi procesa problemskih rešitev, ob čemer se osvetlijo različne variante nekega problema.
Hkrati pa je omenjena literarna vrsta izhodišče za igro, vizualizacijo ali poglobljeno
psihološko delo s sanjami.
Izhajajoč iz praktičnega primera po Vereni Kast, udeleženci skupinsko delo s pravljico
označijo za nevsiljivo, saj preko podob, slik pridejo do samega sebe. S pomočjo metode igre,
je pravljica zaživela v njih. V omenjeni literarni vrsti so lahko izrazili konflikt in ostali na
ravni pravljice. Večina je imela občutek, da so pri bistvenih težavah s pomočjo pravljice
naredili korak naprej.

Zdravljene s pravljico
Uporaba pravljic v terapevtske namene zahteva od terapevta, da pozna pravljično besedilo,
simbole v njem, katere temeljne vidike nagovarja, kaj se v kontekstu lahko pojavi in ozadje
analizanta. Prepoznati mora ustrezen trenutek, ko analizantu ponudi pravljico.41 Predstavi jo
tako, da analizantu omogoča podoživljanje, ustvarjanje slik, razvijanje notranjih podob in s
tem čustev. Bolj ko si analizant lahko predstavlja podobe, več domišljije si razvija in manj je
39

Pri skupinskem delu s pravljico (Märchenarbeit in der Gruppe) govori o terapevtskem procesu znotraj skupine
s pomočjo pravljice in ne o skupinski terapiji s pravljico, tudi udeležene osebe naslavlja z udeleženci oz.
njihovimi izmišljenimi imeni.
40
Verena Kast je priredila Dieckmannovo tezo (1984 v Kast, 1999) in meni, da zelo redko ena pravljica izraža
kompleksno strukturo problema. Pravljica, ki se je posameznik spomni, prikaže en ključni problem. Ob tem pa je
treba poznati tudi posameznikove okoliščine. Avtorica še navaja, da je izbrana najljubša pravljica (ali pravljice)
pogojena tudi z obdobjem, v katerem se posameznik nahaja, in pomaga pri rešitvi omenjenega ključnega
problema. Če je teh najljubših pravljic več in so različne, je treba odkriti podobnosti in pri tem ohraniti prožnost
ter domišljijo. Hkrati pa se najljubša pravljica nanaša na posameznikova hrepenenja in želje ter ga vodi k temu,
kar bi lahko postal.
41
V nasprotnem primeru se analizant nanjo ne odzove, ker ga ne nagovori in v njej ne najde nič skupnega s
svojo življenjsko zgodbo.
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ujet v realnost. Zaradi česar ima večje možnosti za spreminjanje sebe in svojega življenja. Na
primer, ko je analizant v pravljici pozoren na srečo, ta v njem prebudi upanje in optimizem
(Kast, 2000).
Pravljica je omejen prostor, struktura, v kateri se analizant varno giblje. Pravljični prostor
lahko tudi razširi.
Pravljice mu nakažejo širšo sliko, s pomočjo katere dojame, da se težava ne dogaja samo
njemu, temveč tudi drugim, zaradi česar zavzame distanco do nje in jo v pravljičnem
vmesnem prostoru tudi reši.
Pravljice imajo to možnost, da osvetljujejo težavo in hkrati tudi način, kako jo premagati oz.
rešiti. Verena Kast (1996) razloži na primeru strahu, ki ga pravljice neposredno ne omenjajo,
vendar ga je v njih čutiti. Ko analizant posluša pravljico in se poglobi v njen svet slik, ga
prevzame občutek strahu za glavnega junaka. Ko ta prestane nevarnost ali ogroženost,
analizant skupaj z njim en delček strahu premaga.
Ko terapevt ob ustreznem trenutku ponudi pravljico analizantu, se začne njuno ločevanje ter s
tem intenziviranje terapevtskega procesa. V trenutku, ko je bila pravljica uspešno uporabljena
v terapiji, se težišče od terapevta prenese na pravljico, kar daje analizantu več avtonomije.
Terapija napreduje, kar se kaže tudi pri analizantovem delu na sebi in svojih težavah. Središče
postane pravljica in na posreden način analizant začne reševati svoj problem.
Ko analizant govori o slikah v pravljici, dejansko govori o svojih čustvih in doživljanjih,
prihaja do prenosa na pravljičnega junaka. Terapevt ne nakaže rešitve, temveč analizant s
pomočjo identifikacije in občutenja poguma iz pravljice ve, da lahko nekaj razreši.
Pri večini primerov je opaziti, meni Verena Kast, da s pomočjo opisanega načina, analizant
prenese tudi več domišljije v svoje življenje.

Povzetek
Verena Kast opozarja na pomembnost trenutka, ko terapevt ponudi analizantu pravljico. Ko jo
ta sprejme, dejansko z njo sprejme tudi več avtonomije za delo na sebi in svojem problemu.
Težišče se od terapevta prenese na pravljico in posredno na analizanta.
Pravljica hrani vmesen prostor, ki je prostor za domišljijo, umetnost, simbolno življenje ter
prostor pravljic, kjer poteka interakcija med analizantom in pravljico, ki je terapevtski proces.
Preko identifikacije s pravljičnim junakom, analizant dobi pomoč. Rešitve ne nakaže terapevt,
temveč posameznik občuti pogum iz pravljice, ki je spodbuda za spremembo.

3.6.3 Regina Lückel in njen integrativni geštaltterapevtski pristop s pravljico
Regina Lückel je terapevtka integrativne psihoterapije, pedagoginja, sodelavka pri
Svetovalnici za življenjske težave anglikanske cerkve ter profesorica na Inštitutu Friza Pearlsa
in Akademiji za religijo in pedagogiko v Gradcu.
Predstavlja teoretične osnove uporabo pravljic v integrativni geštaltterapiji.42
Regino Lückel je lastna izkušnja spodbudila k raziskovanju in uporabi pravljic v terapijske
namene.43 Natančneje, postavljanje pravljic v integrativni geštaltterapijski koncept.

42

Integrativna geštaltterapija vključuje elemente behavior terapije, psihoanalize in geštaltterapije, s čimer se
omogoča kompleksnejši uvid in dosti širše možnosti delovanja (Nemec, 1996). Geštaltterapija je dialoška
terapija odnosa (Maier, 2011). Geštaltterapevti delajo s številnimi mediji, metodami, tehnikami in vajami. V
središču terapevtskega dogajanja je opažanje neverbalnih načinov izražanja in načelo celostnega razumevanja.
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Izhajamo iz praktičnih primerov v prispevku (Lückel, 1990a),44 Regina Lückel s pomočjo
pravljic pomaga izraziti čustva, doživeti dogodke iz preteklosti, razširjati vednost ter uvajati
nove načine vedenja. Pravljice so ji v pomoč pri prepoznavanju posameznikovih neodkritih
možnosti.
Citira Petzolda (1977 v Lückel 1990a), Pearlsa (1976 v Lückel 1990a), Dieckemanna (1967, v
Lückel 1990a), Fromma (1957 v Lückel 1990a), Bettelheima (1977 v Lückel 1990a) in druge.
Regina Lückel se strinja s Hilarionom Gotfriedom Petzoldom (1977 v Lückel 1990a) in pravi,
da je jezik pravljic in sanj jezik simbolov, univerzalni jezik, ki so ga govorili že v zgodnjih
kulturah in v njem govorimo identično in celovito še danes.

Način dela s pravljico
Pri terapiji uporablja pravljice in jim pripisuje pomembno vlogo.
 Pravljice so ogledalo, v katerem se vidi klientova45 sedanja situacija kot občečloveška,
ki nezavedno privlači. Ko se ta prepusti pravljici, začne sanjati pradavne kolektivne
sanje in v sanjah določene vidike lastne pravljice.
 Hkrati so sprejemnik, ki ga klient zapolni s svojimi projekcijami. Nosilci projekcij so
pravljične osebe, razumljene kot skoraj prazne figure, ki se napolnijo s psihično
vsebino bralca.
O pravljični strukturi ne piše.

Metoda
Izhaja iz geštalt pristopa in meni, da celo življenje predstavlja ozadje sedanjega trenutka.
Povzema Bruna Bettelheima (1977), ki prav tako izpostavi sedanjost, sestavljeno iz
preteklosti z dokončanimi in nedokončanimi opravili. Ta, ki išče nasvet, se srečuje s svojim
življenjem v celoti, kot ozadje, in s seboj, ki je v ospredju, s pravljico in množino njenih
obrazov.
Po geštaltu je človek telesna in duševna celota. Regina Lückel v tem konceptu prepozna
idealno izhodišče za uporabo pravljic v terapijskem procesu. Ko klient prevzame vlogo iz
pravljice, se preko telesa izražajo tudi njegova čustva. Sebe tako doživlja v dejavnosti,
fantazijah, igrah, mislih, doživlja se kot telesno-duševno celoto. Pravljična oseba, v katero se
pretvori, predstavlja to, kar on sam v tistem trenutku je.
Če razumemo pravljico kot celoto, potem njene osebe predstavljajo različne strani geštalta, to
je klientove celote, ob predpostavki, da je pravljico izbral sam. Kar pomeni, da se v pravljici
sooča s celoto posameznih delov lastne osebnosti. Iz česar lahko sklepamo, da v mnogih
pravljicah, ki jih je izbral sam, srečuje veliko število sebi lastnih, neznanih in neizkoriščenih
možnosti in področij.
43

Ob neki priložnosti se je identificirala s pravljično osebo. Pri tem je doživela neznano jezo, sovraštvo, ki jo je
kasneje prepoznala in integrirala v omenjeno pravljično osebo ter občutila osvobajajoče doživetje.
44
Ugotovitve so povzete po navedenem viru, zato ga skozi poglavje ne bom ponavljala, izjema je drugi vir in
viri citiranih avtorjev.
45
Regina Lückel v svojem prispevku uporablja za osebo, ki prestane proces terapije, poimenovanje klient. Piše v
prvi osebi, zato bomo za osebo, ki terapijo izvaja, uporabili naziv terapevt. Omenjene oznake bodo uporabljene v
nadaljevanju.
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Pri svojem delu Regina Lückel uporablja klasične pravljice, ki jih izbere sama ali klient.
Klientu dopušča, da jo v terapijskem procesu razvije po svoje in ne vztraja pri ohranjanju
tradicionalne oblike pravljice. Zanjo je pomembno, kako klient v sedanjem trenutku prevzema
figuro iz pravljičnega besedila in na kakšen način se do konca odigra njegova usoda.
Pravljične osebe razume kot skoraj prazne figure, ki se napolnijo s psihično vsebino bralca.
Klient jih interpretira iz svoje zgodbe. Tuje interpretacije ga zmedejo, zmotijo proces in ga
oropajo lastnih sposobnosti ter odgovornosti, zato mu pomena pravljičnih oseb za njegovo
duševnost ne razlaga.

Proces
Reina Lückel uporablja pravljico pri skupinski in individualni terapiji. Pravljica ji je v pomoč
zlasti tam, kjer je posameznik ali skupina blokirana, in zlasti takrat, ko ne more drugače
pristopiti k njihovim trenutnim situacijam. Pri svojem delu uporablja osnovni princip dela
geštaltterapije kot pri sanjah. Z metodo igre vlog ali pa z razvijanjem domišljije spodbudi
klienta v identifikacijo s pravljično osebo, kar mu omogoča, da se izrazi in do neke mere tudi
integrira vanjo. Uporablja tudi »vroči stol«, psihodramo in tehniko dnevnega sanjarjenja.
Geštaltterapijsko delo s pravljico tako vsebuje tetrazični proces:
 Inicialna faza
Gre za fizično zaznavanje in sprejemanje pravljice.
 Faza akcije/delovanja
Pride do identifikacije in dialoga. Klient izživi in doživi občutke, čustva. Deluje kot celota.
 Faza integracije
Klient novo izkušnjo predeluje v odnosu z vsem svojim življenjem.
 Nova orientacija
Spremembe, ki so posledica novih izkušenj, klient vključi v svoje življenje.

Zdravljenje s pravljico
Pravljica v terapijskem procesu klientu omogoča, da se poveže s svojimi neznanimi občutki,
čustvi ali naknadno doživi nedostopne dogodke. Ko se prepusti pravljici, se zavestno in
neposredno posveti konfliktu.
Klient v pravljični zgodbi išče situacijo, ki odgovarja njegovemu trenutnemu občutenju oz.
nerazrešeni situaciji, da se z njim sooči. Za identifikacijo izbira pravljično osebo po istem
kriteriju in se ji kot akter v celoti ter intenzivno preda. Klient se uskladi s pravljico, ko živi
poistoveten s pravljično figuro, kot v lastni stvarnosti. Njegova čustva so čustva pravljičnega
lika, ki jih zaznava, si jih dopusti, jih izživi ali doživi prej nedostopen dogodek. Pravljico
razume v celoti kot organizem; telesno, duševno, duhovno. Na ta način se v doživljanje
vključi simbolična govorica pravljic (Nemec, 1996). Klientu odpira pot do lastne slepe pege.
Ko se je zaveda, je to zanj začetek rasti in sprememb. Ozdravitev je v doživljanju.
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Povzetek
Klient v pravljici išče situacijo, ki je enaka njegovemu sedanjemu trenutku oz. nerazrešenemu
položaju. Reina Lückel razume pravljico kot sprejemnik, ki ga klient zapolni s svojimi
projekcijami. Nosilci teh projekcij so pravljične osebe, ki imajo funkcijo skoraj praznih figur,
ki se napolnijo s psihično vsebino bralca.
Razumevanje simboličnega jezika pravljic pripelje klienta, da vidi jasneje lastno slepo pego.
Namreč, Regina Lückel v doživljanju prepoznava ozdravitev, kjer se dešifrira jezik simbolov,
klient naknadno podoživi čustva, dogodke, ki so mu bili nedostopni in se nanašajo na njegovo
življenje.
Pravljica govori za nas. Ona se pojavlja kot darilo davnih časov, kot pozabljeno zdravilno
zelišče, ki obstaja in tiho cvete zase, vse dokler ga ne najdemo in ne izkoristimo njegove
zdravilne moči.
Regina Lückel, 1990b

3.6.4 Primerjava metod dela s pravljico po avtorjih
Ko primerjamo način dela s pravljicami po Vereni Kast, Brunu Bettelheimu in Regini Lückel,
lahko govorimo o podobnostih in nekaterih razlikah. Motiva, zaradi česar sta se slednja začela
ukvarjati s pravljicami, sta skozi teorijo raziskala in razvila ter jima določa gledišče k
pravljici. Za Bruna Bettelheima je to vidik smisla, za Regino Lückel pa trenutna situacija, ki
poslušalca, v njenih primerih klienta, določa. Pri Vereni Kast ni zaslediti podatka o vzroku
ukvarjanja z omenjeno literarno vrsto.
Bruna Bettelheima določa psihoanalitični pristop, Verena Kast izhaja iz jungovske
psihologije, Regina Lückel uporablja zakonitost geštaltterapije, vendar prihajajo pri pravljicah
vsi do podobnih ugotovitev kljub različnim glediščem in pristopom.
Bruna Bettelheima zanima otrok in njegov svet (kognicija, čustva ter razvojne naloge), ki ga
skuša razložiti in prikazati s pomočjo psihološkega pomena pravljice ter odgovoriti na
vprašanje, kako mu pravljice pomagajo pri razreševanju psiholoških težav odraščanja.
Ukvarja se s pravljično formo. Verena Kast in Regina Lückel izvajata terapijo s pomočjo
pravljic. Osredotočeni sta na odraslo populacijo. Metodo dela s pravljico sta predstavili in se
nista toliko ukvarjali s samo formo.
Pri izbiri pravljičnih besedil se Bruno Bettelheim usmerja predvsem na Grimmove pravljice,
Verena Kast in Regina Lückel dopuščata svojim klientom oz. analizantom svobodo, čeprav se
osredotočata na klasične pravljice. Pri vseh pa je kriterij izbora simbolika, ki jih ljudske
klasične pravljice hranijo, spodbujanje procesa in odkrivanje slepe pege oz. spoznavanje.
Vsi uporabljajo pravljico pri delu s skupino in individualno, pri čemer izpostavljajo razvoj
domišljije ter identifikacijo s pravljično osebo. Po Vereni Kast je ta model figure, ki s svojim
vedenjem vzdrži v problematični situaciji in najde pot, da težavo reši. Regina Lückel v njej
vidi skoraj prazno figuro, ki se napolni s psihično vsebino bralca. Bruno Bettelheim pa v
pravljičnih osebah prepozna tipe, dobre ali slabe, ki omogočajo podoživljanje ali izživljanje
čustev. Verena Kast za identifikacijo analizantu iz palete pravljičnih oseb izbira junake,
Bruno Bettelheim otrokom ponudi vse pravljične osebe, prav tako Regina Lückel pri izbiri
pravljičnih oseb klientu dopušča svobodo.
Načini dela s pravljicami po Kastovi, Bettelheimu in Lückelovi se v podobnosti dopolnjujejo
in jih lahko povežemo v celoto. Gre za večkratno poslušanje, predstavljanje, z različnimi
tehnikami poglabljanje in podoživljanje pravljične zgodbe ter identifikacijo, ki hranita
simbole za težavo, slepo pego in hkrati tudi spodbudo za zavedanje le-te, zorenje, rešitev in
rast.
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Svetovalec, terapevt mora biti odziven in fleksibilen. Pri poglabljanju doživetja,
predstavljanju in identifikaciji Regina Lückel uporablja verbalno izražanje, Bruno Bettelheim
in Verena Kast pa še dodajata igro in likovno ustvarjanje. Po Vereni Kast ima pravljica
vmesni prostor, kjer analizant reši svojo težavo. Pravljica postane neke vrste objekt in
analizantu omogoča avtonomijo pri reševanju svoje težave. Ko premišljuje pravljično
besedilo, najde lastno rešitev (Bruno Bettelheim,), ali pa povedano drugače, v doživljanju je
ozdravitev (Regina Lückel). Klient v pravljici išče situacijo in pravljično osebo, ki izhajata iz
njegovega trenutnega položaja (Regina Lückel), namreč skriti pomeni v pravljici sprožijo
katarzo nekega notranjega problema (Bruno Bettelheim). Pravljica se dogaja na ravni čustev,
duha, nezavednega, od koder nagovarja čustva, duha in nezavedno.
Bruno Bettelheim pri navajanju možnosti, ki jih ponujajo pravljice, izhaja iz teoretičnega
ozadja in praktičnega dela ter jih tako utemeljuje. Verena Kast in Regina Lückel navajata
trditve, ki izhajajo iz prakse in ji s primeri argumentirata.
Tako lahko govorimo o svetovanju s pravljico za otroke po Brunu Bettelheimu in terapiji s
pravljico za mladostnike ter odrasle po Vereni Kast in Regini Lückel.
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4

POMOČ S PRAVLJICO PRI OTROKU Z ADHD

Rojevajo se posebni otroci, vidim jih po šolah, vrtcih in nisem prepričana, da se z njimi spoštljivo
ravna. Iz oči jim sije inteligenca in kadar z njimi morda ne znamo prav dobro ravnati, je najbolje, če
jim dajemo veliko pravljic, z razvijanjem imaginacije nagovarjamo njihovo čustveno inteligenco. Tako
je svetoval že Einstein. Sicer njihove oči lahko potemnijo.
Ljoba Jenče (2006 v intervjuju Megla, 2006)

Bettelheimov pristop s pravljicami je usmerjen k otroku in njegovim težavam. Uporabimo ga
lahko tudi pri otroku s težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo, ki ima poleg razvojnih
izzivov še pripadajočo simptomatiko, saj nekatere Bettelheimove trditve kažejo učinkovitost
pravljic na področjih, ki ima otrok z omenjeno posebnostjo težave, primanjkljaje ter močna
področja.
Po Brunu Bettelheimu so pravljice uglašene na notranje strahove in prizadevanja. Otroku z
ADHD ponujajo identifikacijo s pravljičnimi osebami, kjer lahko izživi, podoživi želje,
čustva, najde zadovoljitev ali pa nadomesti svoje resnične ali pa namišljene pomanjkljivosti.
Kar mu omogoča, da se lažje sprijazni s svojo resničnostjo in ga hkrati spodbudi k lastnemu
razvoju.
Pravljice odkrivajo in razlagajo čustva. Po Marku Fereku (2006) ima prav to močan pomen
pri otroku z zmanjšano pozornostjo in/ali hiperativnostjo, saj omogočajo posebno čustveno
stanje, ko je otrok maksimalno osredotočen, hkrati pa je to področje, iz katerega izhajajo
največ drugih težav (Kocijan-Hercegonja, 2004, Sekušak-Galešev, 2005).
Oblika in struktura pravljic strukturirata dnevna sanjarjenja. Marko Ferek (2006) pri otrocih z
omenjenimi posebnostmi prepoznava sanjarjenje, Katarina Kesič Dimic (2008) navaja, da so
zlasti dekleta zaprta vase, fantazirajo in se ne morejo osredotočiti na zunanji svet. S pomočjo
pravljic oboja sanjarjenja dobijo strukturo in pomoč pri vrnitvi v resničnost.
Pravljice se zgodijo kot notranja izkušnja in se tako srečajo s tesnobo, strahom, žalostjo, ki je
pri otrocih – zlasti pa mladostnikih in dekletih z ADHD – ponotranjena, in s potrebo po
stimulaciji, ki je pri slednjih obrnjena navznoter, kjer pravljice delujejo.
Pravljična besedila po Brunu Bettelheimu sporočajo, da se je treba spopasti s težavami v
življenju, da tako kot glavni junak otrok zmore, hkrati pa spodbujajo zaupanje vase in v
prihodnost. Spodbude delujejo na otroku z zmanjšano pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo in se
oblikujejo kot notranja motivacija.
Umetniška vrednost pravljice se postavlja ob bok drugim umetnostim, ki zdravijo. Primer je
glasbena umetnost, ki po Carol Goldfus (2008) povzroči spremembe v delovanju možganov
otroka s težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo. Hkrati pa pravljice dajejo moč, da otrok
iz njih izlušči pomene glede na svoj interes in potrebo. Bruno Bettelheim še navaja skrite
pomene v pravljicah, ki omogočajo katarzo nekega otrokovega notranjega problema.
Otrok z ADHD je zaradi neustreznih socialnih interakcij čustveno zelo ranljiv. Ob vseh
pretresih pa išče pomoč in spodbude. In prav teh je v pravljicah mnogo, hkrati pa v omenjeni
literarni vrsti najde tolažbo in moč.
Harald Luckert (2002), izhajajoč iz teze o hiperaktivnosti kot družbeno pogojenem dejavniku,
razlaga, da otrokom primanjkuje čutnih in socialnih spodbud, lastne dejavnosti ter čutne
izkušnje. Prav te pa na domišljijski ravni nudijo pravljice.
Po Bettelheimu lahko zapišemo, da se otrok z ADHD in pravljica najdeta na svojem močnem
področju, v domišljiji. Pravljica ponuja pravljičnega junaka za identifikacijo, ki se na začetku
sooča z mnogimi preprekami, nerazumevanjem – kot otrok z omenjenimi težavami. Od tu
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naprej poteka pot v srečo in zadovoljitev. Čeprav se vse dogaja v domišljiji, vendar so dobri
občutki o otroku samem resnični. S temi prijetnimi občutki pravljica otroka vrne v resničnost.
Kljub temu da sta se Verena Kast in Regina Lückel lotili pravljic terapevtsko, lahko nekatere
njune ugotovitve globlje razložijo pravljico in njihov vpliv.
Verena Kast meni, da pravljice govorijo v jeziku simbolov, slik, podob in tako pomagajo
ustvarjati notranje slike. Kar ima za posledico, da se notranji duhovni svet nanaša na zunanji
čutni svet ter obratno. Harald Luckert (2002) meni, da je otrok z zmanjšano pozornostjo in/ali
hiperaktivnostjo tega nezmožen. Po Vereni Kast mu pravljice lahko pomagajo.
Vmesen pravljični prostor po omenjeni avtorici nagovarja fiksirane podobe v posamezniku,
njegove predsodke, občutke, čustva. Ko otrok pripoveduje o slikah, podobah v pravljici,
pripoveduje o svojih čustvih in doživljanjih. Ob čemer prihaja do prenosa na pravljičnega
junaka, s katerim se identificira, ki vzdrži problemsko situacijo in najde pot, da težavo reši. To
otroku z ADHD prinaša občutenje poguma iz pravljice in vedenje, da lahko svojo težavo
razreši.
Vmesni pravljični prostor tako ponuja pomoč, kjer lahko po Vereni Kast poteka zdravljenje.
V primeru otroka z omenjeno posebnostjo lahko govorimo o neke vrste »omočenju«,
opogumljanju, kjer v vmesnem pravljičnem prostoru odloži čustvene obremenitve in se potopi
v pravljični svet. Tam sprejme nase pogum, spodbude in upe za prihodnost. Na koncu
pravljične zgodbe v vmesnem prostoru vzame prej odložena čustva, s katerimi se je z novimi
močmi in voljo zdaj pripravljen soočiti.
Regina Lückel v svojem prispevku izpostavi doživljanje, v katerem se skriva ozdravitev. Pri
otroku z omenjenimi posebnostmi lahko rečemo zrcaljenje, ko se počasi dojema lastna težava
ali posebnost, kar ima za posledico spremembo in rast.
Bettelheimov pristop s pravljico odgovarja in je preveden na potrebe otrok z ADHD.
Terapevtski pristop po Vereni Kast in Regini Lückel pa je v pomoč zlasti mladostnikom in
odraslim z omenjenimi težavami, kjer so izražene čustvene in vedenjske motnje.
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5

POVEZAVA MED PRAVLJICO IN OTROKOM Z ADHD

Osnovnošolskih otrok po prvi triadi šolanja pravljice ne zanimajo več in se navdušujejo nad
drugo literaturo (Kordigel Aberšek, 1990). Pri otrocih z zmanjšano pozornostjo in/ali
hiperaktivnostjo pa Cordula Neuhaus (2002) ugotavlja, da so vidno mlajši in se dlje časa
igrajo. Russell A. Barkley (2005) navaja, da pogosto reagirajo kot mlajši otroci. Iz obojega
lahko hipotetično sklepamo, da so tej populaciji otrok pravljice dlje časa blizu. Vsekakor pa je
treba izbrati primeren trenutek, pravi način in ustrezno pravljico.
Pri povzemanju nekaterih karakteristik otrok z ADHD in značilnosti pravljic ter njihovih
pravljičnih oseb najdemo korelacije med njimi.
Možgani otrok z zmanjšano pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo potrebujejo močne, vidne in
ravnotežne dražljaje ter doživljaje, da izravnajo čutni primanjkljaj, kar jim prinaša umiritev in
spodbude (Kiphard, 2002). Izjemne doživljaje ponuja pravljica že z identifikacijo s pravljično
osebo in sledenju njeni zgodbi. Vse se dogaja v domišljiji, ki je pri otrocih z omenjenimi
posebnostmi izjemno bogata in razvita. Posledici takega doživljanja sta umirjenost in
spodbujenost za delo.
Po Regini Lückel identifikacija s pravljično osebo izhaja iz trenutnega občutenja. Otroci z
ADHD se pogosto počutijo kot osebe v pravljici, ki se na začetku pravljične zgodbe srečujejo
z mnogimi zapleti. Ko pogledamo pozitivne karakteristike otrok z zmanjšano pozornostjo
in/ali hiperaktivnostjo po Anici Mikuš Kos (2002), so to: neposrednost, prisrčnost, junaštvo,
pripravljenost se izpostaviti ter pozitivni socialni lastnosti – čustvena odzivnost in toplina.
Cordula Neuhaus (2002) še navaja živahnost, vedoželjnost, ustvarjalnost, ti otroci so zabavni,
polni domišljije in optimizma. V navedenih opisih lahko prepoznamo lastnosti in posebnosti
pravljičnega junaka. In pravljice so usmerjene v krepitev prav teh pozitivnih lastnosti.
Poslušanje in branje pravljic je pogosto povezano z ritualom. Otroci z ADHD ga potrebujejo
in počasi integrirajo v svojo percepcijo.
V sodobnih pisnih virih ni zaslediti zapisov o škodljivem vplivu pravljic na otroke. V
razmišljanjih Alenke Goljevšček (1991) najdemo navedbe pedagogov iz 18. stoletja, ki svoj
odklonilni odnos do pravljic utemeljujejo z argumenti, da te spodbujajo k pasivnosti,
sanjarjenju in ustvarjanju iluzij.
V ustnih virih danes srečamo opozorila, da s pravljico odtegujemo otroke z ADHD
resničnosti, saj imajo poleg navedene simptomatike močno izraženo fantazijo, pogosto
sanjarijo ter ob pravljicah še težje ločijo med realnostjo in domišljijo. S pravljičnimi besedili
jih še tesneje zapiramo v njihov svet, namesto da bi jih učili živeti tukaj in sedaj. S
konkretnimi intervencijami bi jim morali omogočiti lažjo vključitev v socialne odnose in
šolski sistem.
Ker so otroci z zmanjšano pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo zelo raznoliki in se posledično
tako tudi odzivajo, pozornost, kaj jim pravljice prinašajo in kakšne sledi jim puščajo, ni
odveč. S tem pa se ne uvrščamo med dvomljivce, temveč pravljici priznavamo njene
omenjene in še ne odkrite moči.
Pravljice so v svoji dolgi zgodovini pokazale neverjetno sposobnost preživetja. Njihova
čudežnost še danes ni izčrpana. S svojo izčrpno kompleksnostjo in zavidljivimi
utopično-subverzivnimi potenciali ostajajo še vedno žive (Ilc, 2002).
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Pri otroku s primanjkljaji, težavami, posebnostmi, kamor lahko uvrščamo tudi otroka z
ADHD, Lidija Šket (2006) ugotavlja, da njegova močna področja postajajo zanj prostor, ker
lahko kompenzira primanjkljaje, uri svoje šibkosti in je uspešen. Otrokova močna področja so
tako polje, kjer si lahko pomaga sam. V primeru otroka z ADHD je eden od teh prostorov
domišljija oz. sanjarjenje, povedano z drugo besedo – pravljice.
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II EMPIRIČNI DEL
1

PROBLEM IN CILJI

1.1

UTEMELJITEV TEME RAZISKOVANJA

Kot smo že izvedeli, so mnenja o pojavnosti težav z zmanjšano pozornostjo in/ali
hiperaktivnostjo pri otrocih zelo različna. Avtorji (Soršak, 2003, Maček, Anderuh, 2011)
navajajo, da je pogostnost ADHD od tri- do petodstotna v splošni populaciji. Suzana Žunko
Vogrinc (2011) navaja raziskave v Nemčiji, ki kažejo, da jih je med otroki, starimi od šest do
deset let, od 3,9 do 6 odstotkov s težavami na področju pozornosti in hiperaktivnosti. Otrok,
ki imajo lažje težave na omenjenih področjih, pa naj bi jih bilo celo do 25 odstotkov (Brühl,
Döphner & Lehmkul, 2000, v Žunko Vogrinc, 2011). Iz česar lahko sklepamo, da je v razredu
vsaj en otrok z omenjeno težavo z različnim spektrom intenzivnosti.
Na slovenskih univerzah na dodiplomskem študiju razrednega pouka malo pozornosti
posvečajo tej problematiki, kar ima za posledico slabšo usposobljenost učiteljev za delo z
otroki z zmanjšano pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo. Suzana Pulec Lah (2002) in Suzana
Žunko Vogrinc (2011) v raziskavah za slovensko populacijo učiteljev ugotavljata, da se
pedagoški delavci ne čutijo dovolj strokovno usposobljeni za delo s težavami na področju
pozornosti in s hiperaktivnostjo. Dejstvo je, da omenjena skupina učencev pogosto s svojim
vedenjem škoduje in vznemirja druge, moti potek pouka in tako v razredu ustvari pogoje, ki
niso ugodni za spoznavanje učne snovi. Do česar ne prihaja zaradi zlih namenov, temveč
zaradi posebnosti njihovega zaznavanja, doživljanja in vedenja. Če učitelji poznajo in
razumejo, v čem imajo učenci s tovrstnimi težavami ključne primanjkljaje in kakšne so
posebnosti v njihovem vedenju ter če imajo učitelji zadostno znanje s področja metodike in
didaktike, lahko drugačne pedagoške pristope tudi udejanjajo. Poleg tega je pomembna
primerna komunikacija, ki vodi v bolj oseben pristop in boljše sodelovanje. Na ta način učitelj
ne vidi zgolj otrokovih napak, odkrije tudi njihove pozitivne lastnosti in močna področja, ki
otroku pomagajo kompenzirati primanjkljaje.
Razlogov za izbrano temo je več:
 Spoznavanje značilnosti zaznavanja, doživljanja in odzivanja skupine
otrok/učencev/dijakov s tovrstnimi težavami me spremlja od začetka dodiplomskega
študija in se nadaljuje v poklicno obdobje.


Leto za letom se srečujem z učenci in dijaki z zmanjšano pozornostjo in/ali
hiperaktivnostjo. Opazen je vzorec odnosa, ki prehaja od neustrezne komunikacije s
konflikti, kar od mene kot učitelja, vzgojitelja zahteva analiziranje in spoznavanje
značilnosti otrok s tovrstnimi težavami, do oblikovanja osebnega odnosa, ki daje
priložnost sodelovanju in razumevanju izvorov otrokovih/mladostnikovih težav.

S pomočjo analize vzorca večletnega odnosa z učencem z zmanjšano pozornostjo in
hiperaktivnostjo sem odkrila, da so ga pravljice, ki smo jih brali pri učni uri, močno
pritegnile, zato sem postala pozorna nanje in jih začela proučevati. Oboje, tako odnos z
učencem kot uporaba pravljic, je predstavljeno v pričujoči raziskavi. Na osnovi izhodišč
Bruna Bettelheima (2002), Regine Lückel (1990) in Verene Kast (1999) sem ugotavljala moč
in vpliv pravljic pri individualnem delu z omenjenim učencem.

79

Šket Kamenšek, L. (2013). Uporaba pravljic pri otrocih s težavami pozornosti in hiperaktivnostjo

V ta namen so bile učencu z ADHD in njegovim sošolcem46 ponujene naslednje Andersenove
pravljice: Bedak Jurček, Krastača, Divji labodi, Lan, Grdi raček, Snežna kraljica, Mala
morska deklica, Stanovitni kositrni vojak, Cesarjeva nova oblačila, Zaročenca, Srečna
družina, Bezgova mamka, Kakor napravi stari, je zmeraj prav, Svinjski pastir, Hranilnik,
Deklica z vžigalicami; ki izhajajo predvsem iz prvega vzorca Andersenovih klasičnih umetnih
pravljic po Marjani Kobe (1999), ko se avtor naslanja na ljudsko pravljico in tretjega vzorca,
ko je zaznati popoln odmik do ljudske pravljice, kjer gre za tematizacijo sveta otrok, otroških
igrač in predmetov iz otrokovega družinskega okolja (Kobe, 2005). S tem se približamo
Bettelheimovi teoriji, ki temelji na modelu ljudske pravljice bratov Grimm. Struktura modela
ljudske pravljice ima odhod od doma, preizkušnje in varno vrnitev domov, kar spodbuja
soočanje s težavami in je za tak vidik psihoanalize, ki jo uporablja Bruno Bettelheim,
primerna teorija, hkrati pa so pravljični liki usmerjeni v prihodnost, oboje pa omogoča osebno
rast in razvoj (Blažić, 2005).
Clarisa Pinkola Estes (2002) kljub mnenjem nekaterih jungovskih analistov, da je Hans
Christian Andersen »nevrotičen« in da njegova dela niso primerna za raziskavo, meni, da so
omenjene pravljice, zlasti motivi zgodb, ki se jih je odločil polepšati, zelo pomembni, saj
upodabljajo trpljenje majhnih otrok, trpljenje dušnega sebstva.
Z omenjeno raziskavo želim prispevati k ozaveščanju problematike ADHD tako pri učiteljih
kot strokovnih delavcih na šoli ter učencih in starših. Kvalitativni metodološki pristop
omogoča vpogled v doživljanje učenca z ADHD v različnih socialnih okoljih, hkrati raziskava
pokaže primanjkljaje in močna področja učenca ter nakaže način pomoči s pravljico. Pri tem
je uporaba pravljice in poustvarjalnih besedil oblika intervencije pri spopadanju s
primanjkljaji ter razvijanju močnih področij.

1.2

OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI

Otroci s težavami pozornosti in/ali hiperaktivnostjo med drugim kažejo primanjkljaje na
posameznih področjih učenja, socialnih veščin, samokontrole in motorike, kar jim povzroča
težave, ki se kljub povprečnim ali nadpovprečnim sposobnostim odražajo v slabšem učnem
uspehu, čustvenih in vedenjskih težavah, socialni izključenosti in nizki samopodobi. Te
posledice so izrazite zlasti v šoli in se stopnjujejo iz prve v drugo in tretjo triado ter pozneje v
srednješolsko obdobje, ko se lahko razvijejo čustvene in vedenjske motnje.
Poleg otroka imajo težave tudi učitelji in drugi učenci v razredu, zlasti če pomoč otroku in
staršem ni pravočasna in primerna. Koncentrični krogi težav se odražajo tako v družini kot
vrstniških skupinah.
V raziskavi se posvečam skupinski dinamiki v razredu, v katerem spremljam izbranega
učenca, ki ima tovrstne težave. Usmerjena sem v njegove primanjkljaje, posebej pa v
odkrivanje in krepitev njegovih močnih področij, kreativnosti in sposobnosti. Posebno
pozornost je namenjena temu, kako učenec (po)doživlja in razumeva pravljice, ki so podpora
pri premostitvi primanjkljajev in spodbuda za njegov zdrav psihofizični, socialni in
emocionalni razvoj.

46

Kot razredna učiteljica sem pravljice brala vsem učencem, ki so takrat bili v razredu raziskovanca.
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2

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

Ker je raziskava kvalitativna, postavljam raziskovalna vprašanja, ki se vežejo na posamezne
elemente spremljanja in podpore ter uporabe različnih intervencij v procesu načrtovanega
triletnega spremljanja in dela z učencem s težavami ADHD.
RV 1: Kaj se v procesu spremljanja dogaja z učencem z ADHD v razredu? Kako učenec
doživlja svojo pozicijo v razredu? Kako ga vidijo vrstniki v razredu?
RV 2: Kakšen odnos ima z učiteljico in kako se njun odnos v procesu soustvarjanja razvija?
Kako učiteljica pomaga omenjenemu učencu in kako ga doživlja?
RV 3: Kakšen je odnos med otrokom in družino, zlasti otrokov odnos z materjo, in kako se ta
odnos spreminja? Kako mati doživlja svojega otroka in kako ga v razvoju podpira?
RV 4: Katera so močna področja učenca z zmanjšano pozornostjo in hiperaktivnostjo ter kako
jih lahko razvija?
RV 5: Ali ima pravljica kot medij vpliv na učenca, in če ga ima, kakšen je ta vpliv glede na
oceno učenca in njegovih staršev?

3

METODA DELA

V raziskavi je uporabljena kvalitativna metodologija, ki se po Sagadinu (2001) osredotoča na
probleme manjšega obsega oz. na manjše izseke s področja vzgoje in izobraževanja, vezane
predvsem na manjše skupine oseb in posameznike. Kvalitativno metodološko raziskovanje
temelji na izkustvenem gradivu (Mesec, 1989). Podatki so zbrani s kvalitativnimi
pristopi/postopki: analiza zapiskov izvajalke pouka in individualnega dela z otrokom,
vsebinska in teoretska analiza poustvarjanja pravljičnih besedil ter analiza polstrukturiranega
intervjuja z otrokom in materjo, v raziskovalnem procesu, v katerem je gradivo analizirano
besedno in ne z uporabo merskih postopkov kot pri kvantitativni metodologiji.
Uporabljena deskriptivna metoda raziskovanja (študija primera) omogoča celovit opis
posameznega primera in njegovo analizo (Mesec, 1998). Kvalitativno raziskovanje poudari
razumevanje in analizo subjektivnih doživetij posameznika in ugotavljanje pomena, ki ga
pripisuje posameznim dogodkom. S tovrstnim pristopom sem dobila vpogled v učiteljičino
rekonstrukcijo socialne resničnosti, v njeno razumevanje, interpretacijo in pomen dogajanj,
odnosov, ravnanj ter situacij, v njene profesionalne izkušnje. Hkrati pa seveda v učenčevo
rekonstrukcijo pravljične resničnosti, njegovo razumevanje in interpretacijo ter pomen
dogajanj, odnosov, ravnanj in situacij ter njegove življenjske izkušnje. V ospredju je
interpretativna paradigma, ki po Sagadinu (2001) pomeni, da je poudarek na razumevanju in
interpretaciji raziskovanih situacij, procesov, odnosov, ravnanj in drugega iz perspektive
njihovih udeležencev. Pri tem nisem zanemarila subjektivnega pogleda na proučevano
situacijo, s čimer kot raziskovalka po Vogrincu (2008) z različnimi kvalitativnimi postopki
spoznavam socialni svet neposredno, vanj vstopam in vplivam na dogajanje, ki ga raziskujem.
Ugotovitve, izpeljane iz podatkov, ki so sistematično zbrani in analizirani v raziskovalnem
procesu, tako pojasnjujejo majhne dele stvarnosti, ki so vezane na njihovo okolje in kontekst
(Mesec, 1998). Veljavnost in zanesljivost pridobljenih ugotovitev sem preverila še z
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ugotovitvami, ki so izpeljane iz podatkov izvedenih polstrukturiranih intervjujev. Prav tako
sem v intervjuju preverjala izjave, opise, ki jih posreduje en sogovornik (deček) z izjavami,
opisi o isti zadevi, ki jo posreduje sogovornica (mati), in s tem dosegla večperspektivni
pogled na izkušnje.

3.1

VZOREC OSEB

V študiji primera (gre za t. i. singularno študijo primera) je v raziskavo vključen en sam
izbrani učenec. Vzorec je namenski. Kriterij za izbor so otrokove značilnosti, ki so
podrobneje predstavljene skozi pedagoški proces in učiteljičino delo z njim v razredu ter z
individualnimi in s skupinskimi pristopi preko uporabe pravljic. Učenec je spremljan od
petega do osmega leta starosti. Polstrukturirani intervju je opravljen po sedmih letih od
navedenih intervencij, ko je deček star 15 let. Ob istem času je bil pogovor posebej opravljen
tudi z dečkovo materjo. Pred začetkom procesa spremljanja sem pridobila strinjanje staršev in
privolitev dečka. Predstavila sem načrtovani proces in pridobila dovoljenje za beleženje in
analizo podatkov v raziskovalne namene. Proces sodelovanja je evalviran skupaj z njimi,
predstavljeni so jim tudi vsi rezultati.

3.2

MERSKI INSTRUMENTARIJ

V raziskavi sem uporabila kvalitativni tehniki zbiranja podatkov: analizo dokumentov (zapise
izbranega učenca, kronološke zapise izvajalke (učiteljice), ocene skupinske dinamike – kar
sem strnila v dva dokumenta, opisana spodaj. Po zaključku procesa sem iz časovne distance
opravila tudi polstrukturinani pogovor z učencem in njegovo materjo).
Osnovni instrument je tako sintetično raziskovalno poročilo, ki temelji na dveh ključnih virih:
 Raziskovalno poročilo – sestavljajo pedagoški zapisi, ki vsebujejo vodenje sprotnih
zapisov o otrokovem vedenju v razredu, zabeležke pogovorov z otrokom, kar
omogoča kronološko spremljanje izjav in vedenj, odzivov vrstnikov v razredu ter
drugih učiteljic in učenčeve matere.
 Portfolio – vsebuje učenčevo (raziskovančevo) poustvarjanje Andersenovih avtorskih
pravljic (ključni dokument), kjer sem v analizi bila pozorna na njegove interpretacije
pravljic ter dečkova poustvarjalna besedila.
Z opisanima sestavljenima viroma sem spremljala proces otrokovega razvoja (s poudarkom na
spreminjanju njegovega odnosa do sebe, vrstnikov, do učiteljice in odnosa do matere,
njegovega vedenja ter posebnim poudarkom na analizi njegovih interpretacij pravljičnega
sveta). Notranja veljavnost raziskave je zagotovljena z natančno razlago elementov in
doslednim dokumentiranjem procesa podpore in pedagoškega dela z učencem v razredu ter
stikih z materjo.
Sedem let po zaključenem spremljanju sem z namenom pridobitve individualne refleksije in
zvišanjem stopnje veljavnosti ter zanesljivosti raziskave izvedla polstrukturirani intervju z
dečkom in materjo.
Uporabljena kvalitativna metoda raziskovanja – nestandardizirani polstrukturirani intervju po
Mesec (1998) ne vsebuje vnaprej do potankosti pripravljenega vprašalnika, temveč vodilo oz.
predlogo za intervju. Vprašanja sem oblikovala glede na zastavljena raziskovalna vprašanja,
prilagojena razumevanju raziskovanca (dečka) in njegove matere, z upoštevanjem
triangulacije virov podatkov.47
47

Vprašanja za polstrukturirana intervjuja so dodana v prilogi 6.

82

Šket Kamenšek, L. (2013). Uporaba pravljic pri otrocih s težavami pozornosti in hiperaktivnostjo

3.3

POSTOPEK PRIDOBIVANJA GRADIVA

Kot temeljno raziskovalno orodje sem uporabila naslednje dokumente: raziskovalno poročilo,
portfolio, po zaključku spremljanja pa intervju. Dokumente sem analizirala s pomočjo
kvalitativnega pristopa in s pomočjo hermenevtične razlage, ki se naslanja na
samorazumevanje in samorazlago posameznikov ter njihovo samopredstavitev (v našem
primeru iz časovne distance) (Kobolt, 1999, Rapuš-Pavel, 1999).

3.3.1 Zbiranje podatkov
Raziskovalno poročilo temelji na neznanstvenem nestrukturiranem opazovanju z udeležbo in
samoopazovanjem v realni pedagoški situaciji. Razdeljeno je v dva sklopa. Prvi sklop obsega
čas pred vstopom v šolo ter obdobje 1. in 2. razreda, ki ga je učiteljica zbrala na osnovi
sprotnih zapisov v poročilu ob zaključku 2. razreda. Drugi sklop zajema obdobje 3. razreda, ki
je bil zbran na osnovi sprotnih zapisov in strnjen v poročilo ob zaključku 3. razreda.
Raziskovalno poročilo je nastajalo v šolskih letih od 2001/2002 do 2004/2005 na eni od
slovenskih osnovnih šol.
Portfolio učenca (osebni neuradni dokument) – poustvarjalne aktivnosti, obsega tako
interpretacije Andersenovih pravljic kot učenčeva poustvarjalna besedila (pravljice). Oboje je
zapisano takoj po skupinski razpravi, ki sledi predstavljeni pravljici ali s pomočjo spodbude
ob drugih priložnostih.48 Osebni neuradni dokument zajema časovno obdobje enega leta in se
nanašata na učiteljičino raziskovalno poročilo zadnjega obdobja, ko je bi deček v 3. razredu.
Raziskovalno poročilo je tako del učiteljičinega (osebnega) arhiva. Osebni neuradni dokument
raziskovanca izhaja iz učiteljičinega (osebnega) arhiva in tudi iz arhiva raziskovanca in
njegovih staršev.
Dodatne informacije o doživljanju procesa s strani staršev, zlasti matere, zasledimo na
pogovornih urah (zapisano v raziskovalnem poročilu) ter na osnovi zaključnega
polstrukturiranega intervjuja. Intervju je bil opravljen z dečkom in njegovo materjo julija
2012 po predhodnem dogovoru neposredno na njunem domu. Oba pogovora sta bila snemana
s pomočjo diktafona in sta trajala z dečkom 42 minut, z materjo 20 minut. Pri izvedbi
intervjuja je bil upoštevan Zakon o varstvu osebnih podatkov (5. 8. 2004) ter temeljna in
ključna načela etičnega raziskovanja, zbrana v etičnem kodeksu. Vsi podatki, zbrani za
raziskavo, so strogo zaupne narave.
Pri intervjuju sem pazila, da respondentoma nisem vsiljevala osebnega mnenja. Nisem
opazila, da bi intervjuvanca pripovedovala to, kar mislita, da želim slišati. Z izjavami sta bila
iskrena, čeprav je bilo to zlasti v dveh primerih težje, saj sem bila sama vpletena v
intervencije, po katerih sem spraševala, in je šlo za neke vrste oceno mojega dela oz.
uspešnost oz. neuspešnost ponujenih metod. Deček se je pogosto usmeril še na druga
področja, a se je kmalu tega zavedal in se vrnil k zastavljenemu vprašanju. V primeru, da se to
ni zgodilo, sem ga usmerila nazaj in s tem nadzorovala okvir pogovora. Intervjuja sem izvedla
ločeno. S tem sem lahko preverila notranjo veljavnost izjav, odgovorov t. i. triangulacije virov
podatkov. Če respondent ni razumel vprašanja, sem vprašanje ponovila ali pa vprašala
drugače. Pri dečku se je zgodilo, da je že v predhodnih odgovorih povedal to, kar je sledilo pri
vprašanjih, zato sem taka vprašanja preskočila. Ko sem bila negotova, kaj mi respondent želi
povedati, sem s svojimi besedami povzela povedano in s tem preverila lastno razumevanje.
48

V dveh primerih so učenci brez predhodnega poslušanja pisno odgovarjali na vprašanja, ki so se navezovala na
vse do tedaj prebrane Andersenove pravljice.
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Intervjuvanca sta bila sproščena in odprta za pogovor. Po zaključku intervjuja sem z vsakim
posebej in potem skupaj pokomentirala, kar med intervjujem nisem smela, da ne bi zmotila
samega poteka. Na koncu sem se zahvalila za njuno pripravljenost in čas.

3.3.2 Urejanje in prikazovanje podatkov
Raziskovalno poročilo je bilo v rokopisu, zato sem ga pretipkala v elektronsko obliko po
sklopih, kot je nastalo, prav tako portfolio učenca. Tudi polstrukturirana intervjuja sem
prenesla v elektronsko obliko. Mesec (1998) dopušča, da besedilo pri prepisovanju
reduciramo po obsegu, tako da opustimo zapiske, ki se nam zdijo nebistveni, in po obliki, da
dobesedne zapiske prepišemo v povzetku. Redko vse prepišemo dobesedno. Prepis mora biti
metodično premišljen. Transkribirani zapiski so tako »nova realnost«, besedilo, ki je
izhodišče za analizo (prav tam). Zapisala sem delno prečiščena, zgoščena intervjuja, kjer sem
izjave že nekoliko uredila ter izpustila izjave, opise, ki se ponavljajo ali pa ne dajejo novih
informacij. Transkripciji sem uredila po sklopih in tako ujela bistvene izjave, poudarke
intervjuvanca, ki so se navezovali na raziskovalna vprašanja.

3.3.3 Obdelava podatkov
Obdelava podatkov oz. analiza poteka z namenom odkrivanja struktur, obrazcev, pravilnosti,
pojasnjevanja, kar naj bi vodilo do oblikovanja konceptov, hipotez in teoretičnih formulacij.
Pojem analizirati pomeni interpretirati oz. razložiti, kje v prepletu neurejenega izkustvenega
gradiva prepoznamo posamezne celote, ki se nanašajo na kak pojav, lastnost, proces, in jih
poimenujemo. Te pojme povežemo v različne strukture in tako pojasnjujemo dogajanje.
Analiza oz. obdelava podatkov je tako ustvarjalni proces in pomeni poseg raziskovalca v
gradivo (Mesec, 1998).
Raziskovalno poročilo, portfolio učenca (osebni neuradni dokument) in polstrukturirana
intervjuja sem analizirala s kvalitativnim pristopom. Trudila sem se za objektivnost, da ne bi s
svojo presojo spreminjala informacij.
Kvalitativna analiza gradiva poteka od določitev enot kodiranja, prek zapisov pojmov, ki jim
po naši presoji ustrezajo, in analiziranja značilnosti teh pojmov do formuliranja neke
pravilnosti, teoretične razlage ali pojasnitve. Osrednji del kvalitativne analize gradiva je
proces kodiranja, ki pomeni interpretacijo analiziranega besedila oz. določevanje pomena
(Vogrinc, 2008). Pri procesu kodiranja sem uporabila induktivni pristop, t. i. odprto kodiranje.
V postopku zbiranja podatkov in analize sem bila odprta za njihovo raznovrstnost in dovzetna
za različne možnosti interpretacij (Mesec, 1998).
Tako sem s pomočjo metode izkoriščanja dokumentiranih virov in metode spraševanja
(nestandardiziran, polstrukturiran intervju) ter s pomočjo interpretativne razlage prišla do
novih spoznanj. Empirične ugotovitve, odgovore na raziskovalna vprašanja, sem preverjala
(verificirala) in iskala teoretične razlage empiričnih pojmov, pri čemer sem se opirala na
Bruna Bettelheima (2002), Regino Lückel (1990) in Vereno Kast (1999). S pomočjo
pojasnjenih in v celoto povezanih podatkov sem skušala izluščiti in oblikovati konsistentno
teorijo – končno študijo.

Raziskovalno poročilo
Raziskovalno poročilo je dodano v prilogi 1. Omenjeno poročilo je bilo analizirano po
sklopih, najprej prvi sklop in nato še drugi po zakonitostih kvalitativnega raziskovanja.
Postopek obdelave omenjenega dokumenta je potekal po naslednjem zaporedju.
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Iz besedila sem izpisala stavke in s tem določila enote kodiranja. Pri tem sem upoštevala
določeno časovno os: prvi sklop – pred vstopom v šolo, v 1. razredu, v 2. razredu, ob koncu 2.
razreda; drugi sklop – 3. razred in zaključek 3. razreda. V odprtem kodiranju sem opisom
poiskala nadrejene pojme (kode prvega reda), tem pa sem pripisala nadrejene (širše)
kategorije. Odprto kodiranje najdemo v prilogi 2.
Sledila je določitev in opredelitev skupnih kategorij na izbranih področjih (Matej,49 učiteljica,
razred in družina) v okviru časovne osi. Pri tem sem uporabila postopek kategoriziranja, v
katerem sem dala isto ime kategorijam, v katerih sem prepoznala skupno potezo za
posamezno področje. V prilogi 3 je predstavljen ilustrativni primer določitve in opredelitve
skupnih kategorij.

Portfolio učenca (delo s pravljicami)
Portfolio učenca – interpretacije (odgovori na učiteljičina spontano postavljena vprašanja,
nadaljevanje povedi) in dečkova poustvarjalna besedila (pravljice) so podani skupaj glede na
časovno os nastanka. Razmejujejo jih naslovi, ki so poimenovanje Andersenove pravljice, na
katero se poustvarjanje nanaša, ali pa naslov oz. namen poustvarjanja. Pri tem so prva
poustvarjanja po času nastanka najstarejša in zadnja najmlajša, kar je tudi razvidno z datumov
poustvarjanja.50 Portfolio učenca je dodan v prilogi 4.
Dokument je analiziran v zaporedju korakov, kot je navedeno pri raziskovalnem poročilu.
Razlika je pri kodiranju, kjer so pojmi urejeni v kategorije glede na področje, ki ga razlagajo:
o sebi, o pravljicah in o splošnih temah.51 Odprto kodiranje je v prilogi 5.

Strukturirana intervjuja
Strukturirana intervjuja (transkripciji) sta v celoti predstavljeni v prilogah 7 in 8.
Delno strukturirana intervjuja (transkripciji) sta analizirana po zakonitostih kvalitativnega
raziskovanja, najprej intervju z dečkom, nato z njegovo materjo. Pri kodiranju je bilo težje
upoštevati časovno os, zato sem jo zanemarila. Odprto kodiranje je predstavljeno v prilogi 9.
Intervjuja sem postopoma interpretirala po kategorijah, pri čemer me je zanimalo področje
Matej in teme: šola, učiteljica, sošolci, mati, močno področje in pravljice.52

49

Izmišljeno ime za spremljanega fanta.
V dveh primerih datuma nista navedena, omenjena izvirna dokumenta ne vsebujeta podatkov o času nastanka.
51
Zapis določitve skupnih kategorij je shranjen pri avtorica dela.
52
Določitev in opredelitev skupnih kategorij na izbranem področju in temah sta shranjeni pri avtorici dela.
50
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4

REZULTATI

Na osnovi analize vseh zgoraj opisanih zbirk podatkov podajam odgovore na raziskovalna
vprašanja.
RV 1: Kaj se v procesu spremljanja dogaja z učencem z ADHD v razredu? Kako
učenec doživlja svojo pozicijo v razredu? Kako ga vidijo vrstniki v razredu?
Raziskovalno poročilo in strukturirana intervjuja sta bila uporabljena kot dokumenta za
razjasnitev dečkovega položaja v razredu.
 Dogajanje oz. doživljanje v razredu
Matejeve vedenjske posebnosti so v prvem razredu pogosto vplivale na dogajanje v razredu
in so hkrati nakazovale njegovo doživljanje: »Ni zmogel sedeti pri miru. /…/ [N]i upošteval
navodil /.../ [J]e nagajal sošolcem, jih pogosto udarjal /…/ Imel je slabe in dobre dneve. Prvi
se je pričel že zgodaj zjutraj, morda že na hodniku, ko je svoje nezadovoljstvo usmeril v
sošolca ali sošolko. /…/ [D]eček motil sebe, druge /…/, se z ničimer ni mogel umiriti, ko je v
kotičku izvajal močan hrup …«
Izstopalo je vedenje, ki je bilo negativno usmerjeno k drugim ali sebi. Vedenjske posebnosti
so se stopnjevale od blagih do izjemno ogrožajočih: »kričanje, grdo govorjenje …«, žaljenje,
škodljivo in nevarno vedenje: »udarjanje sošolcev in uničevanje njihove lastnine«, vedenjski
izbruhi, »izbruhi jeze, besa« in agresije, verbalna, fizična agresivnost do sošolcev, izbiranje
»žrtve«, uničevanje tuje lastnine. Opaziti je bilo tudi vedenje, ki je bilo negativno usmerjeno
do njega samega.
Deček je bil čustveno ranljiv in je »v svojem neobvladljivem stanju … znal tudi globoko
užaliti«. Učiteljičino obsojanje in jeza sta ga tako prizadelo, »da bi fant udaril«. Občutek
nesprejetosti je tako lahko pri njem izzval fizično nasilje.
Težave z zmanjšano pozornostjo so se kazale zlasti v kratkotrajni vztrajnosti pri dejavnostih,
saj je težje »dlje časa vztrajal v določeni dejavnosti. Hitro se je naveličal.« Vzroka za motnje
pri pouku sta bila dečkova nezmožnost umiritve in neizpolnjevanje zahtevanih šolskih nalog:
»Po navadi ni želel početi tistega, kar se je zahtevalo. Pogosto je ostajal v kotičku in se
igral.« To pa je lahko privedlo do dolgočasja in kasnejšega nagajanja sošolki, »ušpičil ji je kaj
…«. Matej se je pogosto sam izločil iz skupine, »počenjal je dejavnosti, ki niso bile
predvidene. Najraje je bil v kotičku ...«, in se tako lotil že prej omenjene nenačrtovane
aktivnosti.
Učiteljičina vznemirjenost, negotovost »se je /…/ odražala v njegovem vedenju«. Deček se je
zmogel umiriti »s pravljico. /…/ Nekakšno olajšanje zanj so bili tudi gozd in drevesa, pa
vodena vadba.«
Matej je bil od učiteljice deležen vzgojnih ukrepov. O njih učiteljica pravi: »[S]em ga
prisilila, da dela. Seveda ni. Pošiljala sem ga k psihologinji. /…/ Njegova mati je bila zelo
pogosto na govorilnih urah. Kot kazen je bila tudi njegova nedejavnost; sedel je pri mizi brez
dela in s časom je prekinil s svojim kričanjem, udarjanjem, zmerjanjem in se umiril. V njem se
je prebudila želja po dejavnosti in tako je smel narediti prej zahtevane naloge.« Slednje je
imelo pozitivni učinek, saj je prišlo do prekinitve neustreznega vedenja in spodbude za
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ustrezno vedenje, pri čemer je opaziti dečkovo učinkovitost, saj je »naredil v kratkem času
več in ni potreboval nobenih navodil, vse je naredil sam«.
Deček je s pomočjo vzgojiteljice in učiteljice preveril različne metode dela. »Uvedla sva
semaforček za vedenje, kjer je bila zelena luč za dejavnost, rdeča za nedejavnost. En čas, ko
je še to bilo sveže, je delovalo. Kasneje se je naveličal. /…/ Zbirali smo znake za vedenje.
Deček se je trudil, a zgodilo se je, da je tik pred koncem pouka odpovedal. In znova je bil
brez. Zbral jih je najmanj. Poskusila sva tako, da je imel sam proste aktivnosti, ko je dokončal
zahtevano, če pa mu naloge niso bile preveč všeč, jih je potem naredil doma z materjo.« To je
povzročilo nezadovoljstvo med sošolci. Zaradi Matejevega ugodnejšega položaja v razredu se
je razvila diskusija, ki je vodila v razjasnitev njegovega dejanskega položaja: »[D]a je
njegovo vedenje neustrezno /…/, da pa je Matej prav prijeten in zanimiv fant, le svoje
obnašanje bo moral še malo prilagoditi.« Po tem dogodku se je Matej »malo zamislil nad
svojim ravnanjem«.
V drugem razredu je deček zamenjal sedežno mesto. Učiteljica pripoveduje: »Matej še
vedno sedi v klopi ob meni, občasno se mu prisede sošolka ali kakšen sošolec.« Pozneje
zasledimo: »Sedi skupaj z drugimi sošolci.« Matej je začel prepoznavati svoje težave: »Ve, da
ima težave z vedenjem.« Uporabljati je začel strategije za njihovo rešitev: »Ko je resnično
hudo, me prosi za pomoč. Z različnimi telesnimi vajami izločiva nemir ali pa tudi spodbudiva
dejavnost.« Pri Mateju je bil opazen spremenjen odnos do šole (Mati pravi, »da Matej izjemno
rad hodi v šolo. Prej ni želel govoriti o ničemer, kar je bilo z njo povezano.«) in učenja (»Želi
se učiti.«). Kar je tudi posredno povezano z njegovim počutjem v razredu, saj je »še vedno
priljubljen v razredu …«.
V tretjem razredu je bilo pri dečku zaznati spremembe zaradi novega družinskega člana.
»Matej pripoveduje o bratcu Žanu.« S čimer je deček dobil novo zadovoljstvo, objekt
navdušenja in se uril v sposobnosti odpovedovanja, saj »letos niso bili na morju, ker je bratec
še premajhen. Kljub temu je bil Matej navdušen in vesel ter v tem razpoloženju pripovedoval
o dogodivščinah in o … Žanu.« Ko je v razredu predstavil sorejenca, je bil »zelo ponosen in
vesel …, »glavni«, pripovedoval je o svojem bratcu in razlagal«.
Prag bolečine je pri dečku zelo nizek. »Zelo ga prizadene fizična bolečina /…/, je izjemno
umirjen, opazi se, kako se trudi, da ne bi bilo preveč očitno, da ga zelo močno boli. /…/
[S]kriva bolečino in slabost.«
Vedenjske posebnosti so bile opazne tudi v tretjem razredu, vendar so bile dosti manj
ogrožajoče in usmerjene predvsem v njega samega (»Matej ni poslušal, je klepetal, porabil
več časa za naloge.«) ter v vedenjske in druge spremembe (»ko zakuha kakšno neumnost, se
zelo prestraši in pohiti odpraviti škodo, včasih tudi z opravičili«). Matej se je zavedal svoje
trme in težav, ki jih je povzročal materi, saj je menil, »da njegovi mamici ni lahko, ko je tako
trmast. Da jo razume ...« Prav tako je bil opazen napredek pri predelavi čustvenih dogodkov.
Prvotna izjemna vznemirjenost je pozneje prešla v razumevanje, potrpežljivost in
pomirjenost. Ob nemiru »se norčuje iz samega sebe, da se mu drugi smejijo«.
Prav tako je bil deležen vzgojnih ukrepov, kot sta bila: »Mater sem povabila v šolo na
razgovor« in sankcije I – zabeležen opomin. Za slednji vzgojni ukrep sta se dogovorili
učiteljica in mati: »Matejev prehod čez mejo (tri opozorila) zapišem v beležko in bodo doma
sledili ukrepi (prepoved igranja z Žanom, prepoved sedenja za računalnikom, prepoved
izhodov)« – sankcije II. Vzgojni ukrep sankcije I – zabeleženi opomin so Mateja postavljale v
vlogo objekta (določene so bile sankcije II, ki so pomenile ukinitev ugodnosti, kot je Žan,
računalnik, izhodi). »Drugi dan je bil Matej v šoli seznanjen s pravili in se je izjemno trudil.
/…/ [D]rugo opozorilo je bilo zanj preveč grozeče.« Dogodek 2 navaja izvedbo sankcije I:
»Mateju so se vlile solze, bil je ves rdeč in obraz je bil spačen od groze.« Kazala se je izjemna
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dečkova stiska, hkrati pa je navajal sankcije II: »Ne bom smel biti z Žanom.« Poročila o
izvedbi teh doma ni bilo.
S kasnejšim dogovorom z učiteljico je Matej dobil vlogo subjekta. »[D]a ima sam notranja
opozorila, ki ga spomnijo, kaj je prav in kaj je narobe. /…/ [Č]e ne bo zmogel, mu bo
učiteljica pomagala, najprej s pogledom, potem z besedo.« S tem je bil pritegnjen k
sodelovanju, spodbujena je bila njegova lastna kontrola, notranja umiritev in posledično
ustrezno vedenje. »Matej se je držal dogovora in ni bilo treba ničesar zapisovati. Včasih je
dobil dve opozorili, potem pa kot da se je zresnil in težav ni bilo.«
Učno je bil zelo sposoben, zlasti na področju jezika: »Bere zelo gladko in s poudarki.«
Manjše težave je imel pri matematiki, »pri poštevanki«. »Pri reševanju nalog je še vedno
natančen … Sicer pa je dokaj počasen, kot da ga klepet, misli in razpravljanje odpeljejo stran
od zahtevane naloge in je ne opravi v določenem času.« Počasnost pri opravljanju nalog tako
ni pomenila njihovega nerazumevanja ali neobvladovanja, temveč je deček sočasno še
klepetal, razpravljal ali bil miselno odsoten. Šolske obveznosti je izpolnjeval, »nikoli ni brez
naloge«. Pri nalogah se je izjemno potrudil, izdelal je dodatne pripomočke. »Za govorni
nastop sta z očetom izdelala lutke. Predstavitev je bila zelo zanimiva. Literarni predlogi je
dodal še nekaj svojega besedila. Videlo se je, da uživa. Opazoval je občinstvo in se nanj
odzival. Govorni nastop« je bil »zelo dober in ni bil naučen na pamet«. Pri njem sta se opazili
dodatni potrebi, vezani na pouk, kot so »spodbude, da v krajšem času opravi naloge, da jih
zaključi, in dodatne naloge, da ohrani svojo ustvarjalnost, zgodbe in domišljijo«.
Področja, ki jih je bilo treba še razvijati: pozornosti, »[m]oral bo še obvladati moteče faktorje,
ki mu skrenejo pozornost«, hitrost, »koordinacijo in motoriko«.
V intervjuju Matej pravi, da je šolo doživljal kot omejujočo, saj meni: »nisem mogu
raziskovat, tak kot sem si js zamislu.« /.../ »Bil sem bolj razigran. Bil sem željn odkrivanja.«
Izpostavlja močna negativna čustva kot posledico vzgojnega ukrepa: sankcije I – zabeleženi
opomini, ki jih je izvajala učiteljica. Te je Matej razlagal kot posledico: »Ker sem bil tak
živahen ...« Po njegovem mnenju omenjene sankcije zanj niso bile tako obremenjujoče kot za
mater. Včasih jih je doživljal ravnodušno, na drugi strani pa se je bil pripravljen potruditi.
Njegovi ljubi dejavnosti v šoli pa sta bili igra in poslušanje pravljic: »[S]em pa vseen rad
prisluhnu kaki pravljici. Ker sem takrat mel zelo bujno domišljijo. /…/ [S]em se pa vedno rad
igral.«
Za prvi razred izpostavlja predvsem težave pri komunikaciji z učiteljico, »se najprej nisem
ujel z razredničarko. Blo je treba kr veliko opominov, da sem se mal umiril.« Ob tej
intervenciji navaja še posledico, njegovo umiritev. V tistem obdobju se je rad »igral s prijatli.
Pravljice. /…/ [M]i je bilo zanimivo, ker smo se veliko pogovarjali o teh pravljicah.« Rad sem
raziskoval …, risu domišljijske prizore pravljic, ilustracije zgodb ali pa konec neke zgodbe.«
Pravi še: »[V]ečino stvari sem vedel. Dolgočasno mi je bilo ponavljat, pa dolgočasne risbe
risat na teme.«
Za drugi razred navaja: »Mal sem se umiru. Prisluhnu, kaj se dogaja.« Sposoben je bil večje
pozornosti in je takrat »že znal kr vredu brat«. Močno izpostavlja pomen branja, ki je zanj
»precej odprlo pogled na življenje, na širše. Odprl se mi je svet.« Pravi, da je bil to »tist
korak, v katerem … se« je »umiril«, kar je poglobilo tudi njegovo znanje. Iz neselektivnega
bralca je postal selektivni bralec, saj pravi: »Začel sem brati vse, kar mi je pod roke prišlo. Od
pravljic. Ko sem se poglobil v strokovno literaturo, sem šel preprosto v knjižnico in si izbral
knjige, ki so me zanimale. Nekaj popolno nevsakdanjega. Znanost. Kar koli. Izdelava
okraskov, likovno ustvarjanje. Vse, kar ni bilo monotono. … Zanimale so me praktične
stvari.« Bral je »sam za sebe«, predvsem tiho.
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V tretjem razredu »smo še dovolj brali zgodbic. Bral sem še vedno veliko ...« /.../ »Prihajal
sem iz ozadja,« meni sam in svojo vlogo prepoznava kot »glavno, atraktivno« in vlogo
animatorja, ko je »popestril pouk, ko je bil najbolj dolgočasen«. Svoj dolgčas je aktivno
izkoristil, »sem šel do svoje omarice. Na poti sem koga srečal in ga pozdravil.«
Vloga vodje je bila zanj najljubša: »Rad sem bil vodja /…/, da sem js imel pod kontrolo, da
sem razporedil delo med druge učence.« Navaja, da mu je »to dobro uspevalo«. Sicer pa je
»bil pripravljen delati sam in tudi v skupini. Oboje sem imel rad,« meni.
Mati v intervjuju opozarja, da šola Mateju ni izpolnila pričakovanj. »Pričakoval je več … po
učnem programu je dobil, a mu je to bilo premalo.« V šoli je čutil, da je »omejen«.
Kljub vsemu, tudi sankcijam I – zabeleženim opominom, je bila šola zanj priljubljena. Kot
učenec je bil »zelo težaven«. »Kot učenec se mi je zdel zelo bister. Njegovi možgani delujejo
drugače kot naši. Pri matematiki. On številke dojema, sešteva, odšteva, računa na drug način,
kot mi normalni ljudje. Pri njem je bil problem, da mu je treba matematiko predstaviti pač na
drugačen način, kot mu je bilo v osnovni šoli.«
»V razredu še zdaj želi biti glaven.« Nenehno in na različne načine je iskal pozornost. »Jo bo
dobil na pozitiven ali pa negativen način, je pač stvar, kako se bo razvila.« Zabeleženi
opomini so bili zelo pogosti (»Beležka. Katastrofa, kolkrat je pisalo, da se mamica naj zglasi
v šolo.«), kar pomeni, da je bilo njegovo vedenje moteče in težje obvladljivo. Obvladovanja
njegove jeze so se lotili tako v šoli kot doma.
 Odnos s sošolci
V predšolskem obdobju je Matej »odlično shajal /.../ z mlajšimi ali pa starejšimi od sebe. Z
vrstniki se raje« ni družil.
V prvem razredu je Matej s svojo mizico sedel ob učiteljičini mizi in bil tako ločen od
sošolcev. »Matej je bil v skupini rad sam zase, počenjal je dejavnosti, ki niso bile predvidene.
Najraje je bil v kotičku in se igral. /…/ So se začeli upirati njegovi sošolci.« Po njihovem
mnenju Matej imel ugodnosti. »[S]o se starši drugih otrok začeli pritoževati nad njegovim
vedenjem, saj je v določnih primerih bil ogrožen njihov otrok.« Prav tako »[u]čiteljice, pri
katerih je obiskoval dodatne dejavnosti«.
V drugem razredu je opazen napredek. Matejeva pozitivna naravnanost do sošolcev je
pogojevala njihov odnos, ki je bil prav tak, pozitiven. »Fant je še vedno priljubljen v razredu,
ko ga zgrabi njegov trenutek nemira, mu sošolci pomagajo, ga spodbujajo in tudi diskretno
opozarjajo.« Deček »[v]e, da ima težave pri vedenju. Ko je resnično hudo, me prosi za
pomoč.« Uporabljal je strategije za rešitev težav. Spremenjen sedežni red (»Sedi skupaj z
drugimi sošolci.«) je tudi ugodno vplivalo na komunikacijo in razvijajoče se odnose med
njimi.
V tretjem razredu je Matej »še vedno priljubljen«. Ima sošolca Sebastjana, s katerim hodita
skupaj domov. Sošolci se na Matejeve govorne nastope odzivajo. Vidi se, da ob tem deček
»uživa. Opazoval je publiko in se nanjo odzival.«
Matej v intervjuju navaja, da je sprejetost med sošolci doživljal »[k]akor kdaj« in doda, da je
to »nekoliko temna plat«.
Prepoznati je njegovo dvopolno doživljanje: nesprejetost oz. izključenosti zaradi vedenja
(»Kadar pa sem bil preveč nagajiv, /…/ so me porinli na stran.«), dominantne vloge (»kadar
so me izključli zaradi pametovanja«) in dopovedovanja (»Kadar sem jih hotu kaj dopovedat,
pa me niso poslušal.«) ter sprejetosti med sošolci, kadar je bil zanje koristen, ko je »s svojim
znanjem odprl kako temo, ki je drugi niso vedli«. Ob izključenosti iz socialnega kroga
sošolcev se je Matej počutil »zoprno«. Znal pa se je »z besedami, pa lepimi dejanji se
opravičit in« potruditi, da je znova bil sprejet ali pa nameniti »več pozornosti« sošolcem, pri
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katerih se je čutil manj sprejet, »zato da sem dobil še pri njem nekoliko večje odobravanje«.
»Želel sem biti sprejet med vsemi,« pravi, pri čemer je bila intenzivnost sprejetosti različna.
Pri sošolcih ga je zelo motilo, »da so me zafrkavali, ko so se za prazno stvar stepli, ko so
naredli svoj klan in me niso sprejeli v družbo, zahrbtnosti …, trme, … nisem maral, če se mi
je nasprotovalo.« Ob tem pa navaja tudi svoje zahteve oz. lastnosti: netolerantnost do
drugačnih mnenj, netolerantnost do nasprotovanj, nizko tolerantnost, ničelno potrpežljivost
(»Bil sem nepotrpežljiv, precej nepotrpežljiv, preveč.«) in egoizem pri znanju, ko ni »maral,
če je kir vedel o neki stvari več«.
Prijateljev iz tistega obdobja ne poimenuje, saj pravi: »Ne bom raje izpostavljal imen.« So pa
mu »zaupali /…/, so se veliko pogovarjali« z njim, mu dovoljevali absolutni prav, ko so mu
vedno pritrjevali: »Ja, prav maš.« Vabili so ga k dejavnosti, se družili z njim, pravi namreč:
»Ko sem bil kdaj sam, so prišli do mene, pa so mi rekl: ›Se greš igrat z nami?‹, diskutirali in
ga sprejemali. Najprej navaja predvsem neselektivno prijateljstvo, ko meni: »Z vsemi sem bil
prijatelj.« Pozneje pa se je to obrnilo v selektivno glede na učno uspešnost, osebno doraslost
in spol: »Vedno sem hotel bit prijatelj z najboljšimi, tistimi sebi enakimi. /…/ [D]ružbo sem
našel pri deklicah. V kakih drugih stvareh pa pri fantih.«
Na odnos s sošolci sta prav tako vplivali in ga tudi oblikovali Matejevi vlogi v razredu: vodje
in animatorja.
Mati v intervjuju pravi: »V osnovni šoli je najbolj trpel, ker ni imel /…/ v razredu nekoga, s
katerim bi se lahko pogovarjal ...« V razredu »je imel par takih, ki so ga poslušali, ampak on
je vedno iskal neke druge pogovore«. Sicer pa so se v odnosu do sošolcev kazale težave v
komunikaciji. Eden od razlogov je, da se »on ne pogovarja o računalnikih, ne o motorjih, ne
o najnovejših teh napravah. Socialna omrežja ga ne zanimajo.« Razen SMS-sporočil. Imel je
močno izraženo potrebo po komunikaciji z osebo, kot mati navaja Matejeve besede: »Ne, jaz
se bom rajš pogovarjal. Jaz rabim osebo, da se z njo pogovarjam.« Omenjena omrežja mu
tega ne omogočajo. »Sam vidi, da mora popustit, čez kako tako stvar novejšo it, da bo prišel
med otroke« in ne bo imel težav s socializacijo.
Med sošolci je bil priljubljen, ni imel sovražnikov. »Ti, ki so z njim bili prej, so ga poznali, so
ga razumeli in so rekli: ›Zdaj ima Matej te svoje minute.‹« In so ga sprejemali.
 Doživljanje sošolcev
V prvem razredu so sošolci »izpostavili tudi misel, da imam Mateja rajši kot druge« in
ugibali ter preverjali učiteljičino morebitno večjo naklonjenost do dečka. Pogosto so čutili
njegove vedenjske izbruhe, ko jim je »nagajal /…/, jih pogosto udarjal, govoril jim je
nesprejemljive povedi, jih žalil in včasih tudi komu uničil kakšen pripomoček«, ter so bili
izbrani kot »žrtev« za njegove verbalne izpade.
V drugem razredu se je kazal spremenjen odnos do Mateja, ko je bil deček sprejet,
priljubljen in »ko ga zgrabi njegov trenutek nemira, mu sošolci pomagajo, ga spodbujajo in
tudi diskretno opozarjajo«. V tistem obdobju ga niso doživljali več kot grožnjo, temveč sebi
podobnega in so mu ob težavah pomagali.
V tretjem razredu so sošolci Mateja doživljali kot smešnega in zabavnega, zlasti, ko »se
norčuje iz samega sebe«. Ob Matejevem javnem nastopanju so bili pritegnjeni k poslušanju in
sodelovanju. Nekateri so ga imeli tudi za prijatelja in zaupnika, saj »ne tožari«.
Sklepne ugotovitve – RV 1
Matejeve vedenjske posebnosti so vplivale na dogajanje v razredu. Prepoznati je vedenje, ki je
bilo negativno usmerjeno k drugim in sebi, ter vedenje, ki se je negativno odražalo do njega
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samega. Težave je imel s pozornostjo, ko ni mogel dlje vztrajati v dejavnostih. Motil je pouk,
zaradi nezmožnosti umiritve ter neizpolnjevanja zahtevanih nalog. Pogosto se je tudi sam
izločil iz skupine in se lotil nenačrtovane dejavnosti, igranja v kotičku. Deček navaja, da se je
v tistem obdobju zelo rad igral, poslušal pravljice, se pogovarjal o njih, raziskoval in risal
domišljijske prizore. Povedal je še, da se je v šoli čutil omejenega, ker ni mogel raziskovati po
lastni želji in načrtu.
Deležen je bil različnih metod dela in vzgojnih ukrepov. V drugem razredu je Matej začel
prepoznavati svoje težave in uporabljati strategije za njihovo rešitev. Opaziti je bilo
spremenjen odnos do šole in učenja. Matej v intervjuju navaja, da se je že v drugem razredu
znal umiriti in biti pozoren. Poudarja, da je takrat že znal brati, s čimer si je širil obzorja in
pridobival znanje. Prav branje je po njegovem mnenju botrovalo k umiritvi.
V tretjem razredu je Matej dobil brata, z njim zadovoljstvo in priložnost za navdušenje.
Vedenjske posebnosti so še bile opazne, a manj ogrožajoče in usmerjene predvsem vanj
samega. Viden je bil napredek pri predelavi čustvenih dogodkov. V tretjem razredu se pojavi
vzgojni ukrep, sankcije I – zabeležen opomin. Matej o njem govori že v prvem razredu kot o
posledici težav pri komunikaciji z učiteljico in razlaga, da je ta pri njem vzbudil močna
negativna čustva. Doživljanja ob navedenem vzgojnem ukrepu so bila nihajoča, od
ravnodušnosti do pripravljenosti vložiti napor za spremembo. Vsekakor pa zanj ni bil tako
obremenjujoč kot za njegovo mater.
Vzgojni ukrep, sankcije I – zabeležen opomin, je Mateju določil vlogo objekta. Zaradi
dečkove stiske in močnih čustvenih odzivov je učiteljica vzgojni ukrep popravila v izhodišču
in Mateju namenila vlogo subjekta, s čimer je bil pritegnjen k sodelovanju, spodbujena je bila
njegova lastna kontrola, notranja umiritev in posledično ustrezno vedenje. Zaslediti je, da se
je deček znal vedno bolj obvladati.
Matej se v tretjem razredu spomni branja zgodbic. Izpostavlja predvsem svoji vlogi v razredu:
animatorja in vodje. Zadnja mu je dala možnost kontrole in razporeditve nalog med učenci.
Pravi, da je omenjeno vlogo dobro opravil, s čimer se strinja tudi njegova mati.
Učno je bil zelo sposoben zlasti na področju jezika, težave je imel pri matematiki. Mati
navaja, da so dečkove kognitivne funkcije delovale drugače, s čimer je bilo treba prilagoditi
podajanje in razlaganje učni snovi – zlasti pri matematiki. Počasnost pri opravljanju nalog je
posledica sočasnega opravljanja še drugih dejavnosti. Šolske obveznosti je izpolnjeval. Pri
nalogah se je izjemno potrudil, izdelal je dodatne pripomočke in pri predstavitvah je bil zelo
suveren, spontan, odziven in videti je bilo, da uživa. Opazne so bile dodatne potrebe pri
pouku: spodbuda za hitrejše opravljanje nalog in dodatne naloge za ohranjanje ustvarjalnosti
in domišljije. Področja, ki jih je bilo še treba razvijati, so bila: pozornosti, hitrost, koordinacija
in motorika.
Odnos s sošolci se je začel z neuspešno komunikacijo zaradi Matejevih šibkih socialnih
veščin in vedenjskih posebnosti: specifike vedenja ter njegovega umika iz skupine. Uspešna
komunikacija se je vzpostavljala, ko so se člani razreda čutili sprejeti in imeli dejansko
možnost komunikacije, ko je Matej znova sedel med njimi. Ne samo da je bil deček sprejet v
razredu, temveč se je tudi sam sprejemal z občasnimi težavami ter je napredoval v socialni
zrelosti. Našel si je sošolca, s katerim je odhajal domov. Matej pa odnos s sošolci doživlja
nasprotno, imenujem ga kar dvopolno: nesprejetost oz. izključenost zaradi vedenjskih
posebnosti in vloge v razredu ter sprejetost oz. vključenost zaradi koristi sošolcev.
Pripoveduje o močni želji po sprejetosti od vseh in predstavi tudi vsa svoja prizadevanja v ta
namen. Ker o navedeni problematiki pravi, da je to njegova temna plat, sklepam, da se želeno
ni uresničilo. Treba pa je omeniti tudi dečkove osebne lastnosti, ki jih sam navaja,
netolerantnost, ničelna potrpežljivost, egoizem, in so za oblikovanje odnosa moteče. Hkrati pa
so njegove zahteve do prijateljev, ki mu dovoljujejo absolutni prav, ga vabijo v dejavnost,
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sprejemajo, zelo visoke. Prijateljev ne imenuje, jih pa označi z omenjenimi zahtevanimi
lastnostmi. Mati pravi, da deček v socialnem krogu razreda ni imel kompetentnega sogovorca,
imel je le nekaj poslušalcev in zaradi tega je močno trpel. Mati vidi razloga v dečkovem
nesprejemanju sodobnih socialnih omrežij in njegovi močni potrebi po komunikaciji z osebo.
Navaja tudi Matejev uvid, zakaj počasi sprejema sodobne komunikacijske kanale in s tem
ohranja stik z vrstniki ter si omogoča socializacijo. Matej še pravi, da je imel na začetku
šolanja neselektivne prijatelje, potem pa si je te izbiral glede na učno uspešnost, doraslost in
po spolu. Mati navaja, da je deček bil priljubljen med vrstniki in tako tudi sprejet. V
Matejevem doživljanju je zaznati drugače.
Doživljanje sošolcev lahko razumemo kot neke vrste kopijo odnosa, ki so ga vzpostavljali z
Matejem. Na začetku so sošolci dvomili in ugibali odnose, ki so bili v razredu, zlasti na
relaciji učiteljica in učenci oz. učenec. Razjasnitev in s tem spremenjen odnos do Mateja sta
se kazala tudi v njihovi pomoči in spodbudah. Matejeva vloga animatorja v zadnjem obdobju
jih je še bolj pritegnila v sodelovanje, s čimer so se opazile oblike prijateljskih odnosov.

RV 2: Kakšen odnos ima z učiteljico in kako se njun odnos v procesu soustvarjanja
razvija? Kako učiteljica pomaga omenjenemu učencu in kako ga doživlja?
Raziskovalno poročilo in strukturirana intervjuja sta bila uporabljena kot dokumenta za
razjasnitev odgovorov na RV 2.
 Odnos z učiteljico in njegov razvoj
V prvem razredu je bilo prepoznanih mnogo Matejevih vedenjskih posebnosti, »ni upošteval
navodil, nagajal je sošolcem, jih pogosto udarjal, govoril jim je nesprejemljive povedi, jih
žalil in včasih tudi komu uničil kakšen pripomoček«, ki so bile moteče in so posredno
ogrožale učiteljičino integriteto. Prav tako so navedena dečkova močna področja, ki jih
učiteljica ni zanemarila: »Je izjemno zgovoren otrok. Natančno in napeto pripoveduje zgodbe.
Je zelo iskren in prisrčen. Zanima ga toliko stvari. Zelo rad riše. Njegove slike so posebne. Je
zelo prisrčen. /…/ Za svojo starost je izjemno odrasel.«
»Po navadi je hotel celo učiteljico in množino njene pozornosti.« S tem se nakazuje Matejeva
močna potreba po pozornosti. Ob neki situaciji je učiteljica z izzivanjem vzbudila pri dečku
občutek nesprejemanja, »ko sem s svojo jezo in obsojanjem udarila ob njegov svet, je bilo na
robu, da bi fant udaril«, kar je nakazovalo na njegov morebitni fizični obračun. Med poukom
sta učiteljica in Matej prehajala od neuspešne k uspešni komunikaciji. »Ko se je zaključil
pouk, konfliktov ni bilo.« Komunikacija je potekala tudi preko vzgojnih ukrepov, intervencij
in uvajanj novih metod dela. Omenjeno lahko razumemo kot iskanje različnih poti do učenca
in oblike pomoči za »motivacijo« »in umirjanje«. Ob koncu prvega razreda se je deček
»opravičil«, »ker ni bil najbolj priden«. Ob srečanju v času počitnic je Matej »bil malo
neroden, ko je zagledal« učiteljico in z njo komuniciral z zadrego.
V drugem razredu je bil opazen spremenjen odnos Mateja do učiteljice. Doma je o njej
pripovedoval in večkrat rekel: »[M]oja učiteljica pa zna to bolje narediti.« Učiteljica je
vedela, da deček potrebuje »svoj čas in prostor. Potrebuje pravila. Potrebuje pozornost ...« in
pomoč, »ko ga ujame njegov nemir«. Hkrati pa ga je razumevala, da »je zelo ustvarjalen in
izviren. /.../ Želi se učiti.« »Občasne vedenjske izbruhe« je razumela in se nanje pozitivno
odzivala.
V tretjem razredu »na začetku šolskega leta sva v razredu imela težave« in komunikacija je
bila neuspešna. Prav tako lahko govorimo o odnosu, ki se je vzpostavljal skozi vzgojni ukrep
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sankcije I – zabeleženi opomini. Učiteljica je zaznala dečkovo stisko. »Odločila sem se, da se
z Matejem pogovoriva o pravilih in vedenju. Želela sem vedeti, kako se počuti.« »Zdela se mi
je tudi pregroba kazen, da ne bi smel biti z Žanom, če je v šoli počel neumnosti.« Prekršila je
dogovor z materjo. Spremenila je odnos do dečka in mu tako namenila vlogo subjekta. Matej
in učiteljica sta prav tako komunicirala s pomočjo »interpretacije literarnih besedil ob branju
pravljic«. V tretjem razredu Matej »ne potrebuje več nežnosti, bližine in toliko pozornosti«.
Matej v intervjuju pove, da je gojil pričakovanja (»da bo razredničarka bolj stroga z vidika
učenja«. »Glede discipline mi je bilo všeč, da je bilo /…/ razigrano, veliko mi je bilo
dopuščenega.« »Razredničarka se mi je prijazna zdela, je bila drugačna od ostalih. Predvsem
zaradi teh pravljic, ki jih je prinesla v vsakdanji pouk.«) in da je dolgočasnost znala obogatiti
s praktičnostjo, pri čemer Matej navaja, da »težave so se pol nekak uravnovesile«. V njunem
odnosu se je bilo treba prilagoditi obema: »Ko smo se navadli en drugega, to je bilo že kje v 2.
razredu, je stvar tekla, kot je morala. Z nekaj izpadi, seveda.« Sicer pa Matej njun odnos
označi kot »poseben … Po eni strani res dober. Po drugi strani glede obnašanja, težko
rečem.« Poudari pa pomen dodatne dejavnosti, ki mu jo je omogočila učiteljica: »Zaradi tega
se je odnos veliko bolj okrepil, izboljšal. V težjih trenutkih, je bil slabši.« Takrat je ni
sprejemal. Zanj je bilo moteče učiteljičino podajanje učne snovi, »to dolgovezenje«.
Izpostavlja izvajanje sankcij I – zabeležene opomine: »[D]obil sm opomin v beležko. Men je
bilo to zelo, zelo, zelo zoprno, ker sem moral to beležko pokazat doma mami in nazaj prinest.«
Mati v intervjuju ugotavlja, da je bil odnos z učitelji in Matejem odvisen od dejavnosti in »če
se mu je neki lublo«. Če je bila ta dejavnost dečku všeč in v izziv, je bil odnos dober. In
nasprotno. »Težko bi rekla, da ste bla priljubljena učitelja, sploh prvi razred, al pa drugi«,
čeprav učiteljice nikoli ni negativno označeval, kot npr., »da je tečna, zoprna«. V tretjem
razredu, »ko so se začele pravljice …, Potem mu je bila tud učiteljica všeč.«
Učiteljica je imela z Matejem težave zaradi iskanja pozornosti: »Hotel je bit glavni. Hotel je
vedeti, za kaj se gre.«
 Doživljanje učiteljice
V prvem razredu je že na začetku šolskega leta bila učiteljica »kronično utrujena od teh
dvajset otrok«. Glede Matejevega vedenja so se »starši drugih otrok začeli pritoževati /…/,
učiteljice /…/ so pogosto opozarjale na … nagajanje in izbruhe jeze, besa.« »Meni je
postajalo vse tesneje. /…/ V trenutkih nemoči sem začela kričati, ker ga nisem zmogla več
obvladati.«
V tem obdobju je opaziti tudi učiteljičino negotovost, zlasti v razumevanju dečkovega
vedenja. To nakazujejo nihanja v interpretaciji: »[S]o nemirni otroci posebni, da jih samo
moraš imeti rad in da nikoli, prav nikoli niso »žleht«, ampak reagirajo pač tako. /…/ V
določenih trenutkih sem se pošteno spraševala /…/, nisem več razumela nemirnih otrok /…/,
katere vrste nemir je to, da ga ne zmorem obvladati.« Matej je učiteljico tudi prizadel, saj jo
je »v tistem svojem neobvladljivem stanju /…/ globoko užali«.
Opaziti je tudi učiteljičino nihanje v doživljanju dečka, od nesprejemanja in zavračanja, »da
ga po končanem pouku nisem želela več videti, ker je šel čez rob«, ko je Matej pri pouku
izražal svoje vedenjske posebnosti, do razumevanja in sprejemanja, »ko sva se razumela«, ko
so prednjačile njegove osebne lastnosti in vrline. Učiteljica je tudi napredovala v razumevanju
otrokovih posebnosti in »začela razumeti in ločiti vedenje od njegove osebnosti«. Njena
čustvenost se je kazala v doživljanju, ko je čutiti ganjenost (»Besede so se me zelo
dotaknile.«) in preplavljanje čustev (»[M]eni pa je bilo prijetno, spominjala sem se njegovih
iskrenih besed.«). Deček je bil za učiteljico zelo moteč. Po izvršitvi vzgojnega ukrepa, ki ni
prinesel želenega učinka, se je učiteljica počutila zelo nemočno: »Imela sem tolikšen občutek
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nemoči …« Pri iskanju novih metod dela z Matejem (»Uvedla sva semaforček za vedenje …
Zbirali smo znake za vedenje. … [D]a je sam imel proste aktivnosti …«) je bila vztrajna.
V drugem razredu je učiteljica dobila potrditev s pozitivnim mnenjem psihologinje, ki je
obravnavala Mateja, saj je mati na pogovornih urah povedala: »Psihologinja v Celju mi je
rekla, da ima Matej veliko srečo, da je v vašem razredu.«
V tretjem razredu »na začetku šolskega leta sva v razredu imela težave. … [S]e še nisva
našla. Sama sem še morala opraviti druge stvari … Posledica je bilo nerazumevanje« dečka
in temu primerna komunikacija med njima. Pozneje je učiteljica dečka začutila »in se z
Matejem pogovorila« »o pravilih in vedenju«.
 Načini pomoči
Učiteljica je Mateju pomagala skozi odnos, ki se je vzpostavljal, z nenehnim iskanjem
komunikacije z njim, s pomočjo vzgojnih ukrepov, drugih intervencij in različnih metod dela.
Poudariti je treba, da je bil fokus učiteljice v drugem razredu preusmerjen, saj je zaslediti
zapis o dečkovih potrebah (»Potrebuje pozornost drugih … Potrebuje svoje sošolce. Ko ga
ujame njegov nemir, potrebuje način, da se ga reši. /…/ [J]e izjemno nemotiviran. Takrat
potrebuje mnogo spodbud.«), neugodnih situacijah (»Ne prenese nereda, nervoze.«),
njihovem razumevanju in pozitivnih odzivih nanje. Omenjeno lahko razumemo kot obliko
sprejemanja dečka, s čimer je posredno vplivala na razumevanje, sprejemanje in pozitivno
odzivanje dečka samega na lastno vedenje ter odzive okolice. V tretjem razredu je
izpostavljen že mnogokrat omenjen vzgojni ukrep sankcije I – zabeleženi opomin. Njegova
popravljena verzija je Mateja vključila v proces načrtovanja, realizacije in vrednotenja
svojega vedenja in mu s tem omogočila napredek ter razvoj. Hkrati pa je zaslediti zapis o
dečkovih osebnih kvalitetah (»izjemna empatičnost, intelektualna razgledanost, dobre
retorične sposobnosti«, je »prisrčen, iskren, igriv«, sposoben se je »sam zaposliti. V nekaterih
dejavnostih zmore vztrajati dlje časa. Pri delu je zelo natančen.«), močnih področij – literarni
in likovni ustvarjalnosti (»Je zelo ustvarjalen in izviren. … [V]edno najde zanimive
interpretacije literarnih besedil ...«). S čimer je učiteljičino pozornost deček uporabil kot
model za svojo pozornost na lastnosti in posebnosti, ki so navduševale.
Učiteljica je Mateja vpeljala v svet pravljic. »Za Mateja so bili poseben balzam trenutki s
pravljico. Takrat je stopil v svet, ki ga je pomirjal.« Iz tega so se pozneje razvile oblike
pomoči, ki jih je deček potreboval in jih tudi sam prepoznaval v tej literarni vrsti.
Matej v intervjuju navaja, da mu je učiteljica pomagala: »Pri vzgoji. … Glede obnašanja,
duševnega razvoja mi je pomagala« in »pripomogla k temu, da imam jaz razvito domišljijo.«
Spominja se, da mu je bilo dopuščeno »dovolj svobode. Igranja za tisti čas. Marsikateri
odmor smo porabili za pravljice.« To mu je godilo.
Mati v intervjuju omenja, da ga je učiteljica motivirala, »da je lahko on razmišljal«, pri
iskanju vzporednic med pravljicami in življenjem. Ga spodbudila, »da se je v tem času naučil
brat in to uporabit in kaj brat«. Omogočala mu je osebni napredek in odprtost za nadaljnji
razvoj, saj »mu je bila v teh prvih letih prava pot odprta«.
Učiteljica je prepoznala in drugače razumevala dečka, ga je »vidla drugače«.
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Sklepne ugotovitve – RV 2
Učiteljica in Matej sta med poukom prehajala od neuspešne k uspešni komunikaciji. Ko se je
učno-vzgojni proces zaključil, nista imela več težav. Komunicirala sta tudi preko vzgojnih
ukrepov, iskanja ter preizkušanja novih metod dela. Omeniti je treba, da so Matejeve
vedenjske posebnosti v prvem razredu bile zelo moteče in ogrožajoče za učiteljico.
Matej pravi, da učiteljica ni izpolnila njegovih pričakovanj glede učne zahtevnosti, všeč pa
mu je bila zaradi blage strogosti. Učiteljico označi za prijazno, drugačno, prav zaradi pravljic,
ki jih je vnesla k pouku. Zaradi pravljic so se po njegovem mnenju težave med njima
zmanjšale.
Naslednje leto se je odnos med učiteljico in Matejem približeval uspešni komunikaciji, saj
najdemo zapis o njuni medsebojni pozornosti, ko deček doma pohvali učiteljico in ko
učiteljica zapiše podatke o odkrivanju in prepoznavanju Matejevih potreb in neugodnih
situacij. Matej navaja, da sta se z učiteljico morala prilagoditi oba, da je bilo težav manj. Sicer
pa njun takratni odnos označi za poseben, dober, glede vedenja se ne opredeli, izpostavi pa
pomen dodatne dejavnosti pri učiteljici, ki je izboljšala njun odnos. V zahtevnih situacijah je
bil odnos še vedno slab.
V tretjem razredu je naveden celostno zasnovan vzgojni ukrep, ki je z dodanimi popravki
Mateju omogočal aktivno sodelovanju pri načrtovanju, realizaciji in vrednotenju svojega
vedenja in s tem lastni napredek in razvoj. Matej v svojem intervjuju prav tako izpostavlja
vzgojni ukrep, sankcije I – zabeležen opomin, ki je v njem vzbudil močna čustva jeze,
užaljenosti, sramu in žalosti.
V tem zadnjem obdobju so navedene mnoge dečkove osebne lastnosti, močna področja, ni
toliko govora o njegovih vedenjskih posebnostih, ki so bile zelo reprezentativne v prvem
razredu.
Matej in učiteljica sta komunicirala tudi s pomočjo pravljic in tak način je bil Mateju zelo
blizu.
Deček še navaja, da je učiteljica pripomogla k njegovemu osebnemu razvoju, zrelosti,
spodbudila je razvoj domišljije in mu pomagala pri socializaciji.
Mati pa glede njunega odnosa pravi, da je bil ta, kot pri vseh učiteljih, odvisen od dejavnosti.
Iz česar lahko izpeljemo, da se je odnos izboljšal v tretjem razredu, ko so bile v ospredju
pravljice, kar smo že ugotovili. Tako trdi tudi mati in še navaja, da je bila učiteljica v prvem
in drugem razredu v očeh dečka nepriljubljena. Sicer pa učiteljici priznava, da je v primerjavi
z ostalimi učitelji prepoznala in razumela dečka ter v njegovo življenje vnesla pravljice.
Učiteljičina doživljanja so bila nihajoča, opaziti je pogosto obremenjenost z drugimi
obveznostmi in hkrati nemoč ob dečkovih vedenjskih posebnostih ter neuspešnih
intervencijah. Na začetku se je kazala tudi negotovost v razumevanju dečkovega vedenja, to je
opaziti v njenih interpretacijah.
Prav tako se je učiteljičino močno doživljanje preneslo tudi na pozitivna čustva, ko je bila
ganjena in preplavljena s čustvi. Njena empatičnost je spodbudila, da je v odnosu do Mateja
nenehno iskala nove poti in dodelovala vzgojne ukrepe.
Učiteljica je Mateju pomagala skozi odnos, ki sta ga vzpostavljala, različnimi metodami dela,
intervencijami in vzgojnimi ukrepi. Oblike pomoči so bile z leti bolj humane, usmerjene v
dečka in so postajale pozitiven odziv na njegove vedenjske posebnosti. Te so z leti izgubile
moč in svoje mesto prepustile njegovim vrlinam, osebnim lastnostim, talentom ter
nadarjenosti. Izpostaviti je treba tudi fokus učiteljice, ki se je z leti obračal stran od
pomanjkljivosti in težav k vrlinam, sposobnostim, in tako posredno vplival na Matejevo
pozornost in lastno vrednotenje. Največji pozitiven učinek pa so vsekakor imele pravljice, ki
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jih je učiteljica vnesla v pouk in ki so »razgrabile« Mateja in njegov svet, da jih je lahko
pozneje on »razgrabil«. Mati in Matej v intervjuju izpostavljata pomen pravljic v dečkovem
življenju. Ob njih so se težave umirile, meni Matej. Mati pa izpostavlja pomen branja, s čimer
si je deček širil pogled na življenje, poglobil znanje, se umiril in opremil z veščinami. Matej
ne more mimo sankcij I – zabeleženih opominov in učiteljičine spodbude k branju, oboje je
imelo za posledico njegovo umiritev. Spodbude pri razvoju domišljije in opravljanje dodatne
dejavnosti so po mnenju Mateja imele tudi pozitiven učinek in so lahko del oblike pomoči.
RV 3: Kakšen je odnos med otrokom in družino, zlasti otrokov odnos z materjo,
in kako se ta odnos spreminja? Kako mati doživlja svojega otroka in kako ga v
razvoju podpira?
Raziskovalno poročilo, portfolio in strukturirana intervjuja so bili uporabljeni kot
dokumenti za razjasnitev odgovorov na RV 3.
 Odnos med otrokom in družino oz. odnos z materjo
V predšolskem obdobju je navedeno represivno posredovanje matere, ko ga »v trenutkih, ko
ne sliši nobene besede, ko prestopi vse meje, tudi udari«.
Spremembe odnosov v družini je nakazovala tudi novica, ki jo je Matej sporočil v drugem
razredu: »[D]obili bomo dojenčka. /…/ [T]ako se je v njegovem življenju začela dogajati …
nova zgodba.« Novo čudenje, navdušenje se je dalo razbrati, ko »pripoveduje o bratcu Žanu«.
Ob neki priložnosti je prišel z materjo v šolo tudi Žan. »Matej je bil zelo ponosen in vesel, ko
smo dojenčka ogledovali. Sam je želel biti čisto blizu in ›glavni‹«. Odnos Mateja do brata se je
kazal tudi v dečkovi sposobnosti odpovedovanja, ko so otroci v šoli dobili jabolka, »Matej je
vzel najmanjšo, rekel je, da jo bo nesel bratcu Žanu«. Podobno tudi ob dogodku 2, ko se je na
koncu Matej odpovedal svojim željam zaradi brata in sklenil, »da bo počakal, da bo Žan
ozdravel«. Iz omenjenega dogodka 2 je prav tako reprezentativen odnos med materjo in
sinom, ko je izpostavljena njuna izrazita neverbalna in verbalna komunikacija. Pri neverbalni
komunikaciji gre za čustvena odziva (»Objemala sta se in jokala.«) in Matejevo sproščanje s
fizičnim premikanjem (»po hodniku«). Verbalna komunikacija je bila izražena na način, ko je
mati »skušala Mateju nekaj dopovedati« in ko je Matej »ni zmogel razumeti«, in pozneje na
materini spremembi stališča, ko je dečka »objela in rekla, da gredo smučat«. Matej je
spoznal, »da njegovi mamici ni lahko, ko je tako trmast. Da jo razume …«
Pomen Žanove prisotnosti za Mateja je mogoče prepoznati v portfoliu ob dečkovih
interpretacijah Andersenovih pravljic ter njegovih poustvarjalnih besedilih.
Matej je v Snežni kraljici izpostavljal pomen bratsko-sestrske ljubezni, ko piše:
»Najpomembnejše je, ko Gerda poljubi Kaja.« Podobno »ljubezen do bratov« najdemo tudi v
pravljici Divji labodi, v kateri se mu je prav tako zdelo pomembno, »da je Elisa rešila brate«.
Pri Bezgovi mamki pa je omenjal lastno izkušnjo, kako je »rešil Žana, ker bi lahko zelo
padel«.
»Zelo sem se pripravljen potruditi za bratca Žana.« Besede nakazujejo Matejevo ljubezen in
požrtvovalnost, hkrati pa vrednost, ki jo je imel zanj brat. (Mala morska deklica) Po drugi
strani pa je z njim zadovoljeval svojo potrebo po igri (»Žan mi pomeni, da se lahko igram.«),
tolažbi (»Žan me potolaži.«) (Žur in Lila) in razvoju domišljije (»Želim si, da bi z Žanom
poletela.«) (Deklica z vžigalicami).
Matejevo poustvarjalno besedilo Pogumen Žan pripoveduje o pogumu in domišljijskem
popotovanju: »Živel je Žan, ki je bil pogumen, in je imel brata Mateja, ki je bil enak kot Žan.
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Enkrat sta šla v pustolovščino.« Prav tako je v delu Polžja družina moč začutiti pomen
vzajemnega odnosa med brati, ki prinaša spokojnost in mir: »Trije polži se imajo zelo radi. Si
skupaj delijo hrano, pijačo in podobno. Hinko rad žvižga, Žak rad poje in Kango rad kaka.
Tako živijo ti trije polži še danes.«
Matej v intervjuju navaja, da svojo družino doživlja kot zelo ustvarjalno, saj si ne zna
predstavljati, »da bi imel ene take starše, dolgočasne«. »Ogromno mi je pomagala družina.«
»Velik so bli z mano. Hvaležen sem jim, da so bli.« Prepoznati je njegovo hvaležnost za
pomoč in njihovo nenehno prisotnost. Starše označi kot svoje zveste poslušalce, saj so ga »bili
pripravljeni vedno in veliko poslušat«. Očeta poimenuje kot vseveda, saj »tist, kar nisem
vedel, sem kar njega vprašal. Oče mi je o naravi povedal ogromno stvari, zanimivih. Pomagal
mi je raziskovat.«
Neposredno o materi ne pove ničesar.
Mati še dodaja, da sta kot starša Mateja »preveč spodbujala«, »preveč hvalila«, »kak ti dober
gre. In dobil je občutek, da res več ve.« Mati ugotavlja, da je »včasih imela občutek, da res
več ve«.
Navaja, da »kar nekaj časa kot starš rabiš, da … sprejmeš«. Mnogo truda sta vložila, da je
lahko sina sprejela takega, kot je. Vzgojne »odločitve, ki sma jih z možem sprejela« in s tem
posredno oblikovala odnos s sinom, so bile po oceni matere dobre, da »so naredile človeka, ki
bo lahko naprej živel normalno«.
Odnos med materjo in dečkom je bil »na bojni nogi« oz. konflikten, kar je bila logična
posledica, »ker v njem vidim samo sebe«. V prvi triadi ga je mati »imela še vedno pod
kontrolo«. Pozneje ga je nadzirala vse manj, k temu je botrovalo, »da sva postavila meje,
predvsem jaz. Potem …« odnos »daj-dam« in zorenje.
Soočala ga je z resničnostjo: »Jaz pa ga probam navadit, da v življenju bo mogu nardit ali pa
delat tudi stvari, ki mu niso všeč.« Izvajala vzgojne sankcije in Mateju omogočala izkušenjsko
učenje, »da ugotovi, da ni prav, kaj počne«. Matej pa je uporabljal množico žalitev,
»ogromno grdih besed, ki jih jaz kot starš nikoli v življenju ne bi želela slišat«.
Mati je pripomnila, da je težje sprejemala vse pogovorne teme z Matejem, »on je bil zmožen
govorit in govorit o stvareh … o svojih hobijih. O golfu. O stvareh, ki jih ne morem več
sprejemat. In se moram ogromnokrat prisilit, da ga še poslušam.« Sicer pa ima Matej »večji
krog ljudi, ki ga lahka poslušajo«, s čimer si je razširil svoj socialni krog in si tako našel nove
poslušalce: »Od mlajšega brata. Mož.« Hkrati pa mati ugotavlja, da »midva pa se najdeva na
svojih področji«, s čimer imata prav tako teme za pogovor.
Mati je dečkovo agresivnost, hiperaktivnost umirila s poslušanjem in objemi, »da si ga
poslušu, da si ga k sebi stisnal in umiril«, hkrati pa mu je bila v čustveno oporo.
 Materino doživljanje
Mati je poznala »njegove nenadne izbruhe agresije in jeze«, kar jo je navdajalo s skrbjo za
prihodnost, ko bo deček obiskoval OŠ. Če razumemo represivno posredovanje matere v
predšolskem obdobju, ko Matej »ne sliši nobene besede, ko prestopi vse meje«, kot občutek
nemoči, lahko govorimo o njeni stiski že v takratnem obdobju.
»[M]ati je bila zelo pogosto na govorilnih urah«, kar kaže na njeno skrbnost. »[S]tarši drugih
otrok so se začeli pritoževati«, pritožbe učiteljev ter razredničarke so bile zanjo zelo
obremenjujoče. Hkrati pa so ji dečkove osebne lastnosti, vrline in močna področja prinašale
upanje.
V tretjem razredu je novo zadovoljstvo prinesel še drugorojenec: »Matej je navdušen in vesel
ter v tem razpoloženju pripovedoval … o svojem bratcu Žanu.« Ob obisku z Žanom v šoli je
bila »[m]amica /…/ zelo zadovoljna«.
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Ob dogodku 2 je opaziti izrazito materino čustvenost, »ko sta z mamico prišla v šolo vsa
objokana. Objemala sta se in jokala. Mamica je skušala Mateju nekaj dopovedati ...«
Mati v intervjuju pravi, da je ob informiranju z zapisi v beležki (»Beležka. Katastrofa … Še
sama nisem vedla, ali je res tak.«) doživljala negotovost, prizadetost in žalost.
»[D]a ga poslušaš. S tem me je v življenju najbolj utrudil.« Kaže se materina utrujenost od
dečkovega pripovedovanja. Hkrati pa »kot mama, sem vesela, ponosna«, ker Mateja
»[s]ocialna omrežja /…/ ne zanimajo« in »kak je on znal ovinkat med temi negativnimi in
pozitivnimi« v njegovem socialnem okolju, »da je bil na obeh straneh priljubljen, /…/ da ni
imel sovražnikov« in »[g]a spoštujem«.
»[S]em bila drugačna. Mislim, da sem hiperaktivna bla /…/, ampak mene nobeden ni razumel
…«. Prav zaradi lastne izkušnje nerazumevanja, drugačnosti in hiperaktivnosti mati goji
empatijo do sina (»Zato sem ga lažje razumela do neke točke.«) in hkrati od njega pričakuje,
»da bo z njegove strani kako potrpljenje, bolj vložen trud tam, kjer mu ne paše«. Mati se
pogosto tudi sama tolaži, »da je pač tak, kot je«.
Sklepne ugotovitve – RV 3
Odnos med materjo in sinom se je izražal v polnosti neverbalne in verbalne komunikacije z
močno mero čustvenosti, ki je pogosto botrovala razpletom dotikajoče situacije.
Matej neposredno o odnosu z materjo ne pove ničesar. Mati pa navaja, da je bil odnos s sinom
pogosto konflikten prav zaradi njunih podobnosti. Kar pa je tudi botrovalo temu, da ga je
lažje razumela in ga hkrati želela bolje opremiti za življenje. Bila mu je v čustveno oporo in
ga s poslušanjem ter objemi tudi umirjala. V prvi triadi ga je pogosto nadzirala, pozneje je
bilo nadzora manj. Soočala ga je z resničnostjo in izvajala vzgojne sankcije, Matej pa se je
temu upiral in uporabil mnogo žalitev, s čimer jo je močno prizadel. Mati je težje sprejemala
vse pogovorne teme z dečkom, lažje pa mu je prisluhnila o področjih, ki sta jih imela in jih
imata skupne.
Matej svojo družino označi kot zelo ustvarjalno. Izpostavi njeno pomoč, nenehno prisotnost in
jo poimenuje za njegovo zvesto poslušalstvo. Mati navaja, da sta z možem dečka pretirano
spodbujala in hvalila, čeprav je včasih imela občutek, da so taka dejstva.
V družini Matej izvzame očeta, v prvi triadi ga je imel za vseveda, pomočnika pri
raziskovanju in stiku z naravo. Prav tako izpostavlja brata Žana, ki je zadovoljeval njegovo
potrebo po igri in je bil objekt za čudenje ter navdušenje. Kar potrjujejo tudi Matejeva
literarna poustvarjanja, kjer pripoveduje o odnosu med bratoma ter njuni ustvarjalni
dejavnosti. Natančneje pri poustvarjanju Andersenovih pravljic – interpretaciji, poudarja
bratsko-sestrsko ljubezen in njeno reševanje, kar je razumel pri pravljicah Snežna kraljica in
Divji labodi. Pri poustvarjalnih besedilih Polžja družina je tudi izpostavljal bratsko ljubezen,
sodelovanje in dejavnost.
Mater je skrbelo za dečkovo prihodnost. Z njegovim vstopom v šolo so vedenjske posebnosti,
ki jih je deček kazal, bile zanjo zelo obremenjujoče in pogosto se je čutila nemočno. V
intervjuju prav tako navaja negotovost, žalost in prizadetost ob posledicah njegovega
neustreznega vedenja, toži tudi nad utrujenostjo od dečkovega pripovedovanja.
Prepoznati pa je njeno navdušenost nad Matejevimi vrlinami, močnimi področji in osebnimi
lastnostmi. V pogovoru izvemo prav tako za njeno veselje, ponos in spoštovanje zaradi
dečkove trdnosti glede potrošništva in neodzivnosti nad ponudbo sodobnih komunikacijskih
kanalov ter sposobnostjo ostati priljubljen med pozitivnimi in negativnimi osebami njegovega
socialnega okolja.
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Ob nekem dogodku je začutiti njeno močno čustvenost. Mati pove, da je tudi sama
hiperaktivna in da je v preteklosti občutila mnoga nerazumevanja. S samotolažbo lažje
sprejema Mateja z vsemi posebnostmi.
RV 4: Katera so močna področja učenca z zmanjšano pozornostjo in
hiperaktivnostjo ter kako jih lahko razvija?
Raziskovalno poročilo in strukturirana intervjuja so bili uporabljeni kot dokumenti za
razjasnitev odgovorov na RV 4.
 Močno področje
Že v predšolskem obdobju je bilo pri Mateju opaziti razgledanost (»fant zelo veliko ve«,
»ima zanimiva vprašanja in ga zanima veliko stvari«), kjer se kaže njegova radovednost in
raziskovalni duh; izvirnost idej (»Ne želi se igrati vsakdanjih stvari.«) in potrebo po vlogi
vodje (saj »hoče, da mu drugi sledijo«) je bilo prav tako opaziti pred vstopom v šolo.
V prvem razredu so se omenjene karakteristike nagradile z likovnim interesom, saj »zelo rad
riše«, in izvirnim likovnim izražanjem, »njegove slike so posebne«. Osebne lastnosti: »bujna
»domišljija«, »izjemen besedni zaklad«, komunikativnost, dobre retorične sposobnosti,
»natančno in napeto pripoveduje zgodbe«, izjemna senzibilnost, »sposobnost opravljanja več
nalog hkrati, iznajdljivost« so nakazovale razvijajoča močna področja: jezika in literarne
umetnosti.
V drugem razredu so bile prepoznane še naslednje osebne lastnosti: »Je zelo ustvarjalen in
izviren. /…/ [Z]elo natančen. Zna pa se tudi sam zaposliti. V nekaterih dejavnostih zmore
vztrajati dlje časa«, zlasti v teh, ki so v interesu njegovega močnega področja.
Tretji razred prinese razjasnitev Matejevega močnega področja, ki se je nanašal na likovno
in literarno umetnost, in sicer »rad bere, riše in piše. Zapisane zgodbice opisujejo predvsem
dogodivščine, ki jih bosta preživela z Žanom.« Ob dogodku 2 je samoiniciativno izbral
aktivnost literarnega ustvarjanja, ki je vsebinsko posegala v prihodnost in je rešila njegov
notranji konflikt, ko je »napisal, kako bi bilo, če se bi šli smučati«.
Osebne lastnosti so se v tistem obdobju razširile in obogatile: »empatičnost«, zanesljivost,
veselost, vedrost, radovednost, samokritičnost, pogumnost, razvijajoča intuitivnost,
»intelektualna razgledanost«, literarna in likovna ustvarjalnost, »dobre retorične sposobnosti,
izjemna komunikativnost«; »je dosegel čustveno zrelost«, »je zelo natančen in iznajdljiv«,
»večkrat ima zelo zanimive izjave, odgovore, ki so že otroška spoznanja«, »ne potrebuje več
nežnosti, bližine in toliko pozornosti.« S tem so se omenjene potrebe zmanjšale: »zaposliti se
zna sam«, »je odgovoren /…/, prisrčen, iskren, igriv in ob spodbudi še vedno ustvarjalen«.
Izvirna likovna dela »so nekaj posebnega, ima zanimiv stil, ki je razpoznaven. Prav taka je
njegova pisava.« Matej uporablja domišljijo, vendar se pri obeh umetnostih prepozna
zmanjšana aktivnost, saj »potrebuje spodbude«, ne samo na likovnem področju, temveč »tudi
pri pisanju zgodb«. Če pogledamo na dečkovo vedenjsko posebnost lastne izločitve iz
skupine v prvem razredu in samostojnega igranja v kotičku z vidika močnega področja,
prepoznamo povezavo s samoiniciativno aktivnostjo ustvarjanja literarnega besedila, ki je
vezano na dogajanje v prihodnosti, v tretjem razredu.
Učiteljica je v tretjem razredu menila, da dečkov »nemir /…/ vodi v domišljijo in
ustvarjalnost«. Po njenem mnenju je to energija, »ki jo je bilo treba porabiti, kar pa se je
zgodilo tudi ob ustvarjanju«. Pozneje je zapisano: »Glede vedenja se je zelo umiril … S tem
pa se je zmanjšala tudi njegova ustvarjalnost, domišljija, kot da je zdaj ne potrebuje več.«
Pravljica je bila v vseh treh obdobjih močan medij za dečkovo umiritev, hkrati pa izhaja iz
njegovega močnega področja literarne umetnosti.
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Matej v intervjuju omenja svoje vedenjsko posebnost, nemir, ki ga utemeljuje z mnenjem
drugih: »Pravijo, da sem hiperaktiven.« Navaja še, da je bil samozavesten, vesel. Imel je
močno izraženo potrebo po raziskovanju: »Bil sem željn odkrivanja. Meni je šlo vse to na
živce, ker nisem mogu raziskovat, tak kot sem si js zamislu.« Ko v neki dejavnosti ni našel
izziva, praktičnega dela, se je počutil zdolgočasenega. Pri pouku je omenjeno občutenje
reševal tako, da je »šel do svoje omarice. Na poti … koga srečal in ga pozdravil.« Imel je zelo
bujno domišljijo in lastni svet. Ko se je naučil brati, se mu »je precej odprl pogled na
življenje, na širše ...« Branje je tako postalo zrcalo njegovega notranjega doživljanja in
izživljanja. »Rad sem sanjaril.« Učno je bil zelo dojemljiv. »Mene je razganjalo od znanja.
Kar izvem novga o neki stvari, želim dopovedat velik ljudem.« Ob tem se izraža njegova
močna potreba po razlaganju in podajanju tega znanja.
»Znal sem se tud sam zaposlit.« Lotil se je ustvarjalnih, izvirnih in domišljijskih dejavnosti, ki
so bile zahtevnejše glede na njegovo starost, vendar jih je kljub temu opravil. »Npr. imel sem
svojo agencijo, kjer sem organiziral potovanja na različne dele sveta …«
Rad je »pogledal kako risanko in jo podoživel«. Prav tako je rad »bral in raziskoval. Iz branja
je sledilo raziskovanje in raziskovanja je sledila igra.« V prebrano se je tudi vživel, »še zdaj
včasih sanjam«, kar mu daje občutek mističnosti. Izmišljal si je tudi zgodbe. »Predvsem v
glavi sem si izmišljeval dolge, zapletene zgodbe. Vse sem skušal prestaviti v realni svet.« Pisal
je smešne izjave. Risal je manj. Navaja, da »tudi pisal nisem velik«. Zanj je pomenilo
ustvarjanje pobeg »iz realnosti, vsakdana, iz dolgočasnosti« in polje za izražanje, »lahko
izraziš vse, kar hočeš«.
Njegovo močno področje je bilo prav tako v vlogah vodje, kjer navaja lastno uspešnost, in
animatorja, »ker sem popestril pouk, ko je bil najbolj dolgočasen«.
Mati v intervjuju pove, da Matej »ni bil nikoli zadovoljen s povprečjem«, enostavnostjo.
»Vedno in povsod je moralo biti drugače …«. Potreba po drugačnosti je bila izražena v
dejavnostih, okoljih in odnosih. Tudi pri igri je izbiral drugačne načine in pristope. »Nima
treme … [R]ad nastopa, rad izstopa iz skupine.«
V stvari in dejavnosti, ki so ga pritegnile (»... on je zmožen 24 ur počet to. Doseči cilj v
nulo.«), se je tako poglobil in jih opravil do popolnosti, kar pa ni veljalo za dejavnosti, ki ga
niso zanimale.
»Kot učenec se mi je zdel zelo bister. Njegovi možgani delujejo drugače kot naši. Pri
matematiki. On številke dojema, sešteva, odšteva, računa na drug način kot mi normalni
ljudje.« Zato je tudi dojemal matematične operacije na svoj način.
Matej je želel imeti absolutno prav in je redko priznaval svoje zmote. Že takrat je imel
»izoblikovano samopodobo«. Zaradi pretirane hvale staršev je imel občutek: »Da je več, kot
je. /…/ Če pogledam njegovo domišljijo, njegovo širino, znanje, ki ga ima, kapo dol.«
Imel je notranjo motivacijo za branje in spoznavanje. »Je izredno čustvena oseba, to ne bo
pokazal.« Že takrat je bila opazna močna potreba po vlogi vodje. »To vlogo, zelo dobro
opravi. Je tisti, ki bo lahko vodil skupino ljudi, ki bo določal naloge in tudi zahteval, da se
naloge naredijo.«
Prav tako je bila izražena močna potreba po pripovedovanju o notranjih interesih (»… o svojih
hobijih. O golfu.«). Pogosto je izbiral nenavadne teme za pogovor. Pogovarjal se je zelo
odraslo in ga ni zanimala vsakdanja problematika.
Bil je zelo radoveden, vztrajen in imel je opredeljeno zanimanje. »On je postavljal vprašanja
in nikol ni bil zadovoljen, če si mu ti rekel, to je rdeče. Želel je vedeti, zakaj.« Rezultat teh
njegovih lastnosti pa je, »da je pač tak, kot je«.
Vsekakor pa so bile zanj omejujoče »vedenjske norme. /…/ Bil je iznajdljiv, komunikativen, ni
mu bilo nikoli nerodno nobene stvari povedat, če je neki potreboval.« Prepoznaval je »cilj, ga
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je dosegu. Ni važen na kak način.« »Bil je tak odprte glave … [G]a je vse zanimal.«
Ustvarjalno se je spopadal z dolgočasjem, ko »je že našu kako stvar, da mu ni bilo dolgčas
/…/, da se je lahko tud zamoto«.
Imel je sposobnost »se /…/ vživet v drugega in to pripovedovat. Al pa to, igranje. Lahko se
hitro tekst nauči, si ga prilagodi in ga naprej izživi drugače.« Kažejo se njegove igralske
sposobnosti.
Iskal in preizkušal je različne ter vse mogoče dejavnosti, saj je kot »otrok /…/ vse počel. /…/
Že to je on, pa še to bi probal.«
Sklepne ugotovitve – RV 4
Že v predšolskem obdobju je Matej bil zelo samozavesten, kazal je izrazito radovednost,
raziskovalnega duha, razgledanost, imel je izvirne ideje in močno izraženo potrebo po vlogi
vodje. Omenjeno je potrdil tudi sam v intervjuju. Mati prav tako izpostavlja močno
samozavest in vlogo vodje. Dodaja, da je bil deček nezadovoljen s povprečjem, enostavnostjo,
izraženo je imel potrebo po drugačnosti – v dejavnostih, okoljih in odnosih.
V prvem razredu so se omenjene značilnosti nadgradile z likovnim interesom in izvirnim
likovnim izražanjem. Osebne lastnosti, kot so komunikativnost, dobre retorične sposobnosti,
dramatičnost pripovedovanja, bogata domišljija in besedni zaklad …, nakazujejo razvijajoča
močna področja jezika in literarne umetnosti. V drugem razredu se še nadgradijo z
ustvarjalnostjo, izvirnostjo, natančnostjo, zmožnostjo samozaposlitve, vztrajnostjo pri
dejavnostih, ki so v interesu njegovega močnega področja, kar poudarja tudi njegova mati.
Tretji razred je prinesel razjasnitev njegovega močnega področja, ki sta bila likovna in
literarna umetnost. Osebne lastnosti so se v tistem obdobju še razširile in obogatile z
empatičnostjo, čustveno umirjenostjo, zanesljivostjo, veselostjo, vedrostjo, natančnostjo,
iznajdljivostjo, samokritičnostjo, pogumnostjo, razvijajočo intuitivnostjo, odgovornostjo,
iskrenostjo, igrivostjo, intelektualno širino, literarno in likovno ustvarjalnostjo in izjemno
komunikativnostjo. Njegova izvirna likovna dela in prav tako pisava so imela prepoznavni
slog.
Matej in mati navajata, da je deček ustvarjalno reševal svoj dolgčas med poukom.
Mati meni, da je bil Matej kot učenec zelo zahteven, njegove kognitivne sposobnosti so bile
nadpovprečno razvite in potreboval je veliko pozornosti ter poslušanja. Mati še nadaljuje, da
je deček želel imeti absolutno prav, ni priznaval napak in je bil zelo čustven.
Mati ugotavlja, da je Matej pogosto izbiral nenavadne teme za pogovor, pogovarjal se je zelo
odraslo in izražal je močno potrebo po pripovedovanju o interesih in hobijih. Deček je bil
iznajdljiv, pogumen, komunikativen, kar je razvidno že iz zapisa učiteljice, radoveden,
vztrajen, imel je opredeljeno zanimanje, prepoznaval je in brezkompromisno dosegal cilje.
Iskanje, preizkušanje različnih in vse mogočih dejavnosti je pogojevala njegovo bogato paleto
zanimanj. Sposobnosti empatije in pripovedovanja sta mu omogočali uresničevati igralske
sposobnosti, se strinja mati.
Matej še meni, da je imel zelo bujno domišljijo in lastni svet, ki je dobil še večji pomen, ko se
je naučil brati. Mati ugotavlja, da je imel deček notranjo motivacijo za branje in spoznavanje.
Branje je postalo zrcalo njegovega notranjega doživljanja in izživljanja, spoznava Matej in
dodaja, da je bilo branje močna spodbuda za raziskovanje. V to, kar je prebral, se je tudi
vživel. Izmišljal si je zgodbe, pisal smešne izjave. Matej še navaja, da je pozneje pisal in tudi
risal vse manj. Rad je sanjaril. Ustvarjanje mu je pomenilo beg iz resničnosti, kratkočasnost in
prostor za izražanje. Imel je mnoga znanja in močno potrebo po njihovem podajanju.
Ob neki konfliktni situaciji je Matej samoiniciativno izbral aktivnost literarnega ustvarjanja,
ki je vsebinsko posegla v prihodnost, za razjasnitev takratne situacije in lastno umiritev.
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Pravljice so bile v vseh obdobjih, predvsem pa v zadnjem močan medij za umiritev, hkrati pa
impulz za likovno in literarno poustvarjanje.
Matej je pogosto uporabljal domišljijo. Ob koncu tretjega razreda je opaziti potrebo po
spodbudah za likovno in literarno ustvarjanje. Učiteljica je to povezovala z odsotnostjo
nemira, ki se je ob domišljiji in ustvarjanju kakovostno porabil oz. poniknil, prav tako vedenje
s konflikti, ki ga je bilo v tem zadnjem obdobju vse manj oz. ga ni bilo. Niti Matej niti mati o
tem ne govorita.
RV 5: Ali ima pravljica kot medij vpliv na učenca, in če ga ima, kakšen je ta vpliv glede
na oceno učenca in njegovih staršev?
Raziskovalno poročilo, portfolio in strukturirana intervjuja so bili uporabljeni kot
dokumenti za razjasnitev odgovorov na RV 5.
 Pravljice
»Za Mateja so bili poseben balzam trenutki s pravljico. Takrat je stopil v svet, ki ga je
pomirjal. Seveda je morala biti vsebina njemu zanimiva in ne predolga.« Tako je bila za
Mateja že v prvem razredu pravljica medij za umiritev.
V tretjem razredu Matej ob branju pravljic »še vedno najde zanimive interpretacije /…/ pri
razlaganju, razumevanja pravljičnega besedila« je »tih, zanimiv je njegov zapis« po
poslušanju.
»Ko ga kakšne stvari dolgočasijo, tiho vstane in si poišče svojo zaposlitev.« Branje, risanje ali
pisanje. »Zapisane zgodbice opisujejo predvsem dogodivščine, ki jih bosta preživela z
Žanom.«
Ob dogodku 2, v katerem je predstavljen konflikt interesov, je Matej samoiniciativno literarno
ustvarjal, kjer »je napisal, kako bi bilo, če bi se šli smučati«, in s tem rešil svoj notranji
konflikt ter posredno tudi zunanjega, ko je razumel in sprejel odločitev staršev. Tako si je z
ustvarjanjem literarnega besedila pomagal sam.
V tretjem obdobju je navedeno, da je pri Mateju »domišljija /…/ še prisotna, le da potrebuje
spodbude, tudi pri pisanju zgodb«. Kar lahko razložimo z zmanjšano potrebo po predelavi
čustev, dogodkov, s pomočjo literarne umetnosti, »njegova notranjost, ki je zdaj dokaj mirna,
ne potrebuje več tega«.
Več o vplivu pravljic na Mateja in kako se ta kaže, je predstavljeno pri obdelavi portfolia, ki
sledi.
Matej je s pomočjo poustvarjanja Andersenovih avtorskih pravljic – interpretacije pravljic ter
poustvarjalnih besedil – veliko povedal o sebi.
Njegova vrednostna sistema sta bila resnica in domišljija: »Zlati kamen imam v domišljiji.«
Matejeva ljubezen je bila vezana na predmet, ko pravi: »Moja ljubezen je računalnik.«
Omenja tudi sorodstveno ljubezen. Tolažbo je iskal zunaj sebe: pri osebi, predmetu, v
prostoru in dejavnosti, saj pravi, da ga je potolažil Žan (»Ali pa grem v sobo, se pokrijem z
dekico, še prej pa zazvonim z delfinčki.«). Njegove želje so bile vezane na sedanjost in
prihodnost. Želje za sedanjost so bile domišljijsko obarvane, saj si je želel, »da bi z Žanom
poletela« in imela »hišico na drevesu«. Želje za prihodnost, označim jih lahko kot želje
odraslega človeka, so bile: dolgo življenje (»Želim si, da bi živel 300 let.«), telesna, duševna
zrelost, zrelost za poroko, ko je zapisal: »Želim odrasti, da se bom lahko poročil. Da
odrastem, moram opraviti šole.« In še njegova otroška želja, »da bi imel lepe počitnice«.
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Najpomembnejše zanj je bilo bratstvo. Ob pravljici Divji labodi je namreč odgovarjal,
najpomembnejše »je ljubezen do bratov. … [D]a je Elisa rešila brata.«
Matej je pomembnost pripisoval, »da se lahko v miru igram«, zadovoljeni potrebi po igri,
iznajdljivosti, menjavi, pridobljenemu denarju, bratu Žanu ter potovanju. Sebe je prepoznaval
kot »iznajdljivega«, kot »junaka« in spremenjenega, »odkar spoznavamo Andersena«. Glede
vedenja je povedal, da »ko še nisem poznal Andersena, ne vem, kako sem se vedel. Potem ne
vem, kaj se je zgodilo.« Nekaj, česar še ni znal imenovati, se je zgodilo. Dogodek, ki je imel
posledice.
Ob težavah je Matej uporabil samointervencijo, »Rešil sem se kar sam …«, ni pomislil na
nobeno pravljico, »ker se nisem spomnil nobene pravljice«, čeprav je ob neki drugi
priložnosti navajal, da ima zelo dober spomin.
Matej je še menil, da je človek zrel, ko zaključi formalno izobraževanje.
Matej je povedal o pravljicah:
Pravljica mu je pomenila »zavetje«, s čimer je zadovoljeval svojo potrebo po varnosti.
Matejeva najljubša pravljica je bila »Divji labodi, zato ker je to pravljica veliko potovanje«, ki
govori o sestrsko-bratski ljubezni in njenem reševanju. Nalogi glavne junakinje sta: se
»naučiti plavati. Spoznala je naravo.« Matej je samega sebe prepoznal v »bedaku Jurčku« in
se z njim identificiral. Pravljična spoznanja, ki jih je Matej našel v pravljicah, so: »da voda
umiva«, možnost, »da je življenje lahko težko« in občutek minljivosti, ko meni, da »vsak
človek umre«, ki jih lahko označim kot spoznanja odraslega človeka. O Andersenu meni, da
»je reven in je pisatelj«. V njegovih pravljicah je prepoznal lepoto in jih je kot take tudi
označil. Matej je kot svetovalec glavnemu junaku princu (pravljica Svinjski pastir) svetoval,
naj sprejme odločitev in »naj se poroči«, princesi pa je predlagal, naj se izogiba slabim
lastnostim in naj ne bo »prevzetna«.
Pravljični elementi, ki jih Matej navaja, so vezani na posamično zgodbo. Zanimivo je, da je v
poustvarjalnih besedilih izpostavil prav tisto, kar je ob Andersenovih pravljicah zapisal:
izogibanje slabim lastnostim, moč vode, možnost težkega življenja, sorodstvena ljubezen,
najpomembnejše je reševanje bratov in dobra lastnost je iznajdljivost.
V njegovih poustvarjalnih besedilih: pravljicah oz. zgodbah je čutiti zanimivo dinamiko.
Primer sta Polžja družina in Pogumen Žan.
Polžja družina: Na začetku so glavni liki eksistencialno ogroženi. Pozneje se pojavi čudež
(»magična drevesa«), zaradi tega so glavni liki rešeni in varni. Na koncu izpostavi ljubezen
med njimi, saj »se imajo zelo radi«, medsebojno pomoč, ko »si skupaj delijo hrano, pijačo in
podobno«, delavnost ter nesmrtnost: »Tako živijo ti trije polži še danes.«
Po Bettelheimu gre v pravljici za proces, ko mora junak nekaj pretrpeti, da doseže svoj mir.
Če iščemo povezavo z Andersenovim literarnim opusom, najdemo v poteku dogajanja in
glavnimi liki podobnost s pravljico Divji labodi, ki je bila Matejeva najljubša pravljica prav
zaradi potovanja.
Andersen bi za Mateja napisal pravljico Pogumen Žan. V njej je izpostavljen pogum bratov,
ki se odpravita »v pustolovščino«. Ob vrnitvi »ju je doma čakalo presenečenje«. V pravljičnih
elementih: brat, pogum, potovanje in končno presenečenje je opaziti prav tako podobnosti s
pravljico Divji labodi.
Pri Matejevem nadaljevanju pravljice Snežna kraljica je nazorno prikazana zmaga glavnega
junaka nad zlom. Glavni junak je »skoval peklenski načrt«, ki ga razumemo kot nujno slabo.
»Počutil sem se zelo slabo«, ker se je »steklo /…/ zarilo tudi v srce.« Ugrabil je Snežno
kraljico in jo je doma, kjer se počuti varno, z visoko temperaturo uničil. »Od kraljice je ostala
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le voda.« Tudi tu lahko najdemo povezavo z interpretacijo pravljice Divji labodi, ko ima voda
očiščevalno moč. »Potem sem šel še sam v pečico. Koščki stekla so se stopili.« Gre za vzrok
njegove bolečine. Zgodbo zaključi s klasičnim »potem živim do konca svojih dni ...«. Potek
dogajanja vodi samoakterstvo glavnega junaka, ko sam uniči zlo in si prav tako pomaga sam.
Podobnost v samoakterstvu lahko prepoznamo v pravljici Bedak Jurček.
Matej je še povedal o splošnih temah:
Zaljubljenost je opredelil kot stanje »biti zaljubljen in skupaj ležati v postelji« in ga tako
izpeljal iz literarnega doživetja iz pravljice Vrtavko in žogica.
Matej v intervjuju pravi, da je že v prvem razredu »rad prisluhnu kaki pravljici« in omenjeno
dejavnost postavljal ob bok igri. V tistem obdobju je bil zelo rad zunaj. Notranji prostori so ga
navdajali z nagajivostjo in prav tam so bile zanj pravljice sprejemljive. V drugem razredu je
kot neselektivni bralec izbiral »pravljice«.
Omenjeno literarno vrsto razume kot nadgradnjo »resničnega življenja«, lastno predstavo,
neki dosežek ali z besedami »življenje je ena gromozanska pravljica«. Omenja možnost, da se
pravljice »dogajajo /.../ tudi v sedanjosti«, brez nujne prisotnosti nadnaravnih moči. Matej bi
bil brez pravljic prikrajšan za »domišljijo. Ne bi se znal igrat. Ne bi se mogu spomnit in
zamislit svojega kraja na svetu, kjer je vse idealno. /…/ [P]laže, čarobnega otočka sredi
morja, na katerem sem se igral.«
Njegova najljubša pravljica je »Divji labodi« – zaradi »ljubezeni« »do bratov in sester«. Všeč
so mu bile prav tako »Vžigalnik, Kositrni vojaček, Leteči kovček, Deklica z vžigalicami«.
»Pravljice so poleg domišljije« bile zanj spodbuda »še pri likovnem ustvarjanju«. Hkrati pa si
je zahtevne dogodke predstavljal skozi omenjeno literarno vrsto in v njej našel pravljično
rešitev zanje, ko jih je »želel pravljično rešit«. »Včasih sem iz pravljic citiral kakšne stavke
komu«, ki so bili kot opravičilo za njegovo neustrezno vedenje in ravnanja. Hkrati pa je v
pravljicah našel »o junakih pravljičnih predstavo«. Kar pa je najpomembnejše, pravljice so
mu vzbudile »ljubezen do raziskovanja«.
Mati pripoveduje, da so bile pravljice pri njih »knjige pred spanjem«, zato jih je deček
poslušal in prebral zelo veliko. Prav omenjena literarna vrsta je bila Mateju motivacija za
»razmišljanje«. Skozi pravljice je prišel tudi do uvida, povezanega z življenjem, »da tudi
vedno niso prijazni ljudje, da se vsaka pravljica konča srečna ali pa tudi manj srečno«.
Njegova najljubša pravljica je »Divji labodi«. Mati navaja, da se je pri pouku dejavnost
pravljic pojavila v tretjem razredu, »pol pa ko so se začele pravljice«.
Sklepne ugotovitve – RV 5
Pravljice so bile za Mateja mesto umiritve. V razredu omeni poslušanje pravljic že v prvem
razredu in jih postavlja ob bok svoji najljubši dejavnosti, igri. Matej prav tako navaja vpliv
pravljice na njegovo umiritev v prostoru. Kot neselektivni bralec je pogosto posegal po
pravljicah. Matej verjame, da bi bil brez pravljic prikrajšan za domišljijo, igro, spomin,
predstave ter ljube stvari. S pomočjo poustvarjanja Andersenovih pravljic – interpretacij
pripoveduje o sebi, pravljicah in se dotakne splošnih tem ter s poustvarjalnimi besedili razvija
domišljijo, sprošča sanjarjenja in želje (Polžja družina). S pisanjem zgodb, pravljic
ustvarjalno rešuje dolgčas in si tudi pomaga pri razjasnitvi ter reševanju konfliktnih situacij.
Deček v intervjuju prav tako navaja, da si je zahtevne dogodke predstavljal skozi pravljice in
v njih spoznal pravljične rešitve zanje. V pravljicah je odkril citate, ki so mu služili za
opravičilo. Hkrati pa je v pravljicah našel predstavo o pravljičnih junakih, spodbudo za
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likovno ustvarjanje in raziskovanje. Mati pa meni, da je v pravljičnih besedilih našel
motivacijo za razmišljanje. Pripoveduje še, da je deček s pomočjo pravljic prišel do uvida, da
so osebe črne in bele ter da se življenje vedno ne končna srečno.
Danes Matej pravljico razume kot nadgradnjo resničnosti, lastno predstavo ter navaja možnost
dogajanja le-teh. Matejeva najljubša pravljica je Divji labodi, to navaja tudi njegova mati,
omenjeno trditev najdemo še v portfoliu.
Matej je imel pravljico »kot zavetje« in s tem občutek varnosti. Po dečkovem mnenju
pravljice niso vplivale na njegovo vedenje oz. nanj, temveč avtor pravljic, Andersen, saj
Matej navaja, da se je spremenil »odkar spoznavamo Andersena«. Glede lastnega vedenja
ugotavlja, da se ne spomni, kakšno je bilo pred spoznavanjem Andersenovih pravljic, ve pa,
da se je potem nekaj zgodilo. Kaj je to, ne zna ubesediti. Zaveda se, da je imelo neke
posledice. Ko se je znašel v težavah, se je rešil kar sam. Ni se spomnil nobene pravljice, je še
zapisal. Samoiniciativnost je tudi lastnost Andersenovega pravljičnega lika bedaka Jurčka, pri
katerem je Matej prepoznal podobnosti s sabo in se z njim identificiral. Prav tako je pri
Matejevih poustvarjalnih besedilih – pravljicah izpostavljena samoiniciativnost glavnega
junaka oz. likov.
Preko poustvarjanja, z interpretacijo pravljic in lastnega ustvarjanja pravljičnega sveta je
Matej izražal sebe. Veliko je povedal prav o svojih vrednotah, ki sta bili domišljija in resnica,
o tem, kako je našel tolažbo pri osebi, predmetu in v prostoru ter dejavnosti, o željah za
sedanjost, ki so bile domišljijsko obarvane, in prihodnost, ki so bile definirane zelo odraslo.
Pravljična spoznanja ob interpretaciji Andersenovih pravljic je uporabil v lastnih pravljicah
oz. zgodbah, v katerih je izpostavljal: bratstvo, ljubezen in skrb za brata in njuno domišljijsko
popotovanje.
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5

SKLEPNE UGOTOVITVE

Integracija odgovorov na raziskovalna vprašanja s teoretičnimi spoznanji.
Matej se je v šoli čutil omejenega. Del posledic omenjenih omejitev lahko iščemo v
vedenjskih posebnostih, ki so izražena simptomatika težav s pozornostjo in/ali
hiperaktivnostjo. Saj vemo, da so te vedenjske posebnosti v navzkrižju s pričakovanji šole
(Mattner, 2002) in se na začetku šolanja kažejo kot izrazite težave (Kariž, 2005) ter vplivajo
na celotno dinamiko v razredu (Pulec Lah, 2002), kar je prepoznati tudi v Matejevem primeru.
V prvem razredu so bili zanj zelo pomembni igra, poslušanje pravljic, pogovor o njih,
raziskovanje in risanje domišljijskih prizorov, pravi sam, s čimer bi lahko povezali njegovo
samoiniciativno izločitev iz skupine in izvajanje teh aktivnosti v kotičku.
Matej meni, da je v drugem razredu znal biti pozoren in se umiriti, kar pripisuje prav
naučenemu branju. S tem lahko razložimo ugotovitev, da je Matej v razredu prepoznal svoje
težave in našel strategije za njihovo rešitev.
Močna negativna čustva je Matej doživljal ob vzgojnem ukrepu I – zabeleženi opomini, ki se
je pojavil v tretjem razredu, deček pa se ga spomni iz prvega razreda.
Matej se je zelo dobro znašel v vlogah animatorja in vodje, s tem se strinja tudi mati. Njegove
nadpovprečne sposobnosti so se kazale na področju jezika, težave pa so nastale pri
matematiki, kar mati razloži z drugačnim delovanjem Matejevih kognitivnih funkcij, ki so
potrebovale spremenjene pristope, ki pa jih deček ni bil deležen.
Pri nalogah, ki so izhajale iz njegovega močnega področja, je bil Matej prizadeven, natančen,
izviren, delo je bilo dovršeno opravljeno. Učiteljica je navajala prav tako njegove dodatne
potrebe pri pouku: spodbude za hitrost opravljanja nalog, v zadnjem obdobju pa spodbude za
ustvarjalnost in domišljijo. O navedenih potrebah po spodbudah ne govorita ne Matej in ne
njegova mati.
Vidimo lahko, da je večina ugotovitev potrjenih in razloženih z mnenjem dečka oz. njegove
matere ali pa celo obeh.
Čutiti je izjemno dinamiko dogodkov, ki kažejo na rast in razvoj, pri čemer se Matejeve
začetne vedenjske posebnosti omilijo na račun krepitve močnih področij in osebnih kvalitet,
ob čemer se krepita tudi njegovi vlogi vodje in animatorja. Ni zaslediti zapisov o nižji
samopodobi, kot jo pri omenjeni populaciji otrok navajata Anica Mikuš Kos (2002) in
Snježana Sekušak-Galešev (2004).
Težave s pozornostjo se pojavljajo pri nalogah, ki Mateja ne zanimajo, sicer pa zanj drži prav
nasprotno, kar za omenjene otroke navaja Snježana Sekušak-Galešev (prav tam), da se ne
vključujejo v skupinske pogovore, odklanjajo naloge, ki zahtevajo intelektualni napor in
trajajo dlje časa. Slednje so namreč Mateju v velik izziv.
Teza Russella A. Barkleyja (1995) o težavah z vrstniki velja za Mateja v začetnem obdobju,
prav tako razlogi zanjo.
Šibke socialne veščine in Matejeve vedenjske posebnosti so botrovale slabi in neuspešni
komunikaciji med njim in sošolci v začetnem obdobju. Dečkovo napredovanje v socialni
zrelosti je pogojevalo izboljšanje odnosov in njegovo sprejetost v razredu. Če hipotetično
govorimo o dečkovi sprejetosti med vrstniki, lahko iz zapisanega iščemo razloge za rast in
razvoj odnosov med njimi v empatiji in večji zrelosti obojih, hkrati pa se je tudi spremenil
učiteljičin odnos, ki je bil model za ravnanje učencev, vsekakor pa Matej sam. Izpostaviti je
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treba prav tako dečkovo pozornost za problematiko sprejetosti in vsa njegova prizadevanja za
naklonjenost sošolcev in njihovo sprejemanje.
O sprejetosti in priljubljenosti dečka med vrstniki govori tudi mati, vendar dodaja, da Matej v
razredu ni imel enakovrednega sogovorca. Ugibam lahko o povezanosti navedenega z
dečkovim občutenjem sprejetosti in tudi nesprejetosti v razredu. Njegova močna želja po
sprejetosti z vsemi prizadevanji zanjo govorijo o nesprejetosti. Del pogojevanja zanjo nosijo
dečkova visoka merila za prijateljstvo in njegove osebne lastnosti, ki so za odnos moteče.
Neimenovanje prijateljev lahko razumem tudi kot njihovo neobstajanje.
Nasprotujoče ugotovitve glede odnosa dečka s sošolci, ko mati in učiteljica v zapisu govorita
o sprejetosti, Matej pa posredno izpostavlja nesprejetost.
Thomas W. Phelan (2005) ugotavlja, da je pogosto odnos med učencem z ADHD in učiteljem
neuspešen. Predstavi pa tudi uspešno interakcijo med njima, in sicer s specifično
karakteristiko učitelja, ko je ta prijazen, dovzeten in neke vrste toleranten do otrokovega
neustreznega vedenja, in posledično učenčevo naklonjenostjo. Odnos med Matejem in
učiteljico je zajel obe dinamiki.
Učiteljica je bila učno manj zahtevna, zaradi česar ni izpolnila Matejevih pričakovanj, deček
pa je bil zadovoljen z njeno strogostjo. Iz omenjenega izhodišča se je začel odnos med
Matejem in učiteljico, ki je nihal od neuspešne k uspešni komunikaciji. Konec učnega procesa
je zagotavljal uspešnost v komunikaciji, prav tako je učiteljičina uporaba pravljic po
Matejevem mnenju zmanjšala težave.
Mati pa odnos med učiteljico in dečkom povezuje z dejavnostjo, in če je bila ta Mateju blizu
in v izziv, je bil odnos dober in nasprotno. S čimer se potrjuje dečkova teza o zmanjšanju
težav zaradi pravljic in ugotovitve o dobrem odnosu med učiteljico in Matejem v tretjem
razredu, ko so bile v ospredju pravljice.
Proces soustvarjanja med dečkom in učiteljico se kaže skozi izvajanje metod dela in vzgojnih
ukrepov, reprezentativno pa je opisan v vzgojnem ukrepu I – zabeleženi opomini, v zadnjem
obdobju. Ko je Matej dejansko dobil priložnost soustvarjalca pomoči, je s tem pripomogel k
zmanjšanju težav in lastni zrelosti.
Torej lahko rečemo, da je bil storjen premik pozornosti od posebnosti, težav, ki so bile za
učiteljico moteče, do lastnosti, področij, ki so navduševale. Premica kaže tudi na učiteljičino
kopičenje izkušenj, zrelosti, tolerantnosti v smer razumevanja, sprejemanja in delovanja.
Učiteljev odnos in njegovo ravnanje sta pomembna za otrokov razvoj in pogojujeta njegov
socialni položaj v razredu (Pečjak, 2008). V našem primeru je tako učiteljičina pomoč
prihajala skozi odnos, intervencije, vzgojne ukrepe, pri čemer so izpostavljene sankcije I –
zabeleženi opomini, načini in metode dela, kjer najdemo spodbude za branje, pravljice ter
opravljanje dodatne dejavnosti. Navedeno je imelo za posledico dečkovo umiritev in
izboljšanje odnosa. Pomembno vlogo je vsekakor imela sprememba učiteljičine pozornosti od
težav k sposobnostim, kar mu je omogočalo pozitivno samovrednotenje.
Suzana Pulec Lah (2002) meni, da je za večina učiteljic učenec z ADHD v razredu
obremenitev, saj ob njem doživljajo negativna občutenja. Podobno je zaslediti v začetnem
doživljanju učiteljice, kar se odraža tudi v njeni interpretaciji dečkovega vedenja. Čustvenost
se kaže prav tako v doživljanju pozitivnih občutenj.
Starši so do svojih otrok z ADHD bolj strogi, pogosto negativno usmerjeni do njihovega
vedenja, dajejo jim več navodil, jih manj upoštevajo v primerjavi s starši otrok brez teh težav
(Barkley, 2005). V našem primeru pa so Mateja starši oz. družina mnogokrat spodbujali,
pohvalili, mu prisluhnili, pomagali, tako se je počutil varnega. Z očetom in bratom je
uresničeval svoje najpomembnejše potrebe po raziskovanju in igri. Neposredno o materi ne
pove ničesar. Vzrok je lahko tudi dečkovo neizražanje negativnih mnenj. Mati namreč govori
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o njunem konfliktnem odnosu, ki je bil v prvi triadi omejen zgolj na nadzorovanje, soočanje z
resničnostjo, izvajanje vzgojnih sankcij. Dodaja tudi, da je znala sina umiriti in mu biti v
čustveno oporo.
Nemoč, utrujenost in zmedenost so občutenja staršev ob otrocih z ADHD, meni Katarina
Kesič Dimic (2009). Do podobnih zaključkov prihajam tudi pri doživljanju Matejeve matere
ob dečkovem vedenju in posledicah njegovih ravnanj, pri čemer pa je treba še izpostaviti
njeno podobno simptomatiko s sinom in njena pozitivna doživljanja ob dečkovih dobrih
lastnostih in vrlinah.
Samozavest, radovednost, potreba po raziskovanju, izvirnost idej in vloga vodje so
označevale Mateja že v predšolskem obdobju, o čemer govori sam in to potrjuje tudi njegova
mati. Likovni interes in izvirno likovno izražanje ter osebne lastnosti, ki nakazujejo
razvijajoča močna področja jezika in literarne umetnosti, je prepoznati pri Mateju v prvem
obdobju. Osebne lastnosti so se v drugem razredu še nadgradile. Zmožen je bil
samozaposlitve in izjemne vztrajnosti v dejavnostih, ki izhajajo iz njegovega močnega
področja, o čemer pripoveduje tudi mati. V tretjem razredu je prepoznati razjasnitev
njegovega močnega področja, ki sta likovna in literarna umetnost, ter razširitev in obogatitev
njegovih osebnih lastnosti.
Večino Matejevih osebnih lastnosti lahko postavimo na naslednja področja:
miselno-spoznavno, ustvarjalno, učno-storilnostno, motivacijsko, socialno-čustveno in
moralno področje. Omenjeno shemo najdemo v slovenskem konceptu Odkrivanja in dela z
nadarjenimi učenci iz leta 1999 (b. d., Odkrivanje). Iz česar lahko sklepam o dečkovi
nadarjenosti. Izhajajoč iz definicije, ti otroci kažejo visoke dosežke ali potenciale na
intelektualnem, ustvarjalnem, specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju
in poleg rednega šolskega programa potrebujejo posebej prilagojene programe ter aktivnosti,
ki jih je bil deček deležen žal le v manjši meri, če upoštevamo njegovo obravnavo pri
psihologinji.
Sanjarjenje, bujna domišljija, lastni notranji svet so z branjem dobili spodbude in širino, ki so
po dečkovem mnenju pomenile motivacijo za raziskovanje. Pravljice so mu prav tako v vseh
treh obdobjih mesto umiritve, spodbuda za likovno in literarno ustvarjanje. Slednje je uporabil
tudi ob konfliktu, ko je s pomočjo zapisane zgodbe razjasnil situacijo in se umiril. Matej
ugotavlja, da je pozneje vse manj ustvarjal. S tem se ujema ugotovitev učiteljice, da se je v
zadnjem obdobju deček umiril, z vedenjem ni bilo težav, potreboval pa je spodbude za
likovno in literarno ustvarjanje. Učiteljica pri tem najde povezavo. Ustvarjanje je kot umiritev
in mesto razrešitve notranjega konflikta, podobno kot pri pravljicah.
Lidija Magajna in Vid Pečjak (2008) prepoznavata močna področja kot vir moči v
posamezniku, ki poleg interesa in varovalnih dejavnikov vodijo kljub vztrajanju težav s
pozornostjo in/ali hiperaktivnostjo do uspešnega izida. Prav tako Suzana Pulec Lah (2005)
poudarja, da močna področja in krepitev otrokovih pozitivnih lastnosti spodbuja samozavest,
ki je bogat vir za premagovanje neuspeha. V primeru Mateja so močna področja dobro
izrabljena in uporabljena, kar se odraža skozi njegovo samopomoč in seveda na njegovi
samopodobi.
Pravljice po Brunu Bettelheim (2002) odgovarjajo na otrokova pereča vprašanja, ki se jih
zave, ko posluša zgodbo. Razume, kar ga je begalo, in se počuti varnega. Pravljice so bile zanj
prav tako zavetje, dajale so mu občutek varnosti in so bile mesto umiritve. Bile so spodbuda
za razvoj domišljije, igre, spomina, ustvarjanja, predstav, raziskovanja, razmišljanja, dejansko
vsega, kar je rad počel. S tem se potrjujejo trditve Bruna Bettelheim (2002) o moči pravljic,
da spodbujajo domišljijo in hkrati pomagajo otroku iz nje poroditi čistejše podobe. Otroka
zabavajo, hkrati pa mu govorijo o njem in pospešujejo razvoj njegove osebnosti. S pomočjo
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poustvarjanja Andersenovih pravljic – interpretacij je namreč Matej razmišljal o sebi in o
pravljicah. Deček meni, da je imel močan vpliv nanj in na njegovo vedenje Andersen, ter
dodaja, da se je v tem času spoznavanja z njegovimi pravljicami zgodilo nekaj nedoločenega
in neimenovanega. Podobnosti s sabo je našel pri Andersenovem samoiniciativnem junaku –
bedaku Jurčku,53 se z njim identificiral in omenjeno lastnost uporabil pri svojih poustvarjalnih
besedilih. V njih prav tako izpostavi vsa pravljična spoznanja, do katerih je prišel ob
poslušanju in interpretacijah Andersenovih pravljic. Matej je bil prav tako samoiniciativni
junak, ko se je lotil pisanja zgodbe in se tako rešil notranjega konflikta. V pravljici je ustvaril
okoliščine, podobne njegovi trenutni situaciji. S čimer se približujemo Regini Lückel (1990),
ki pravi, da posameznik išče v pravljici svojo trenutno situacijo, ki mu omogoča doživetje,
kjer je ozdravitev (Lükel, prav tam), v dečkovem primeru razrešitev.
Najljubša pravljica Divji labodi tako vključujejo vse omenjeno in pomeni zmago vztrajnosti,
vere, ljubezni, upanja in moči.
S pisanjem zgodb, pravljic je Matej sproščal svoje želje, sanjarjenja, se ustvarjalno spopadal z
dolgočasjem, reševal notranje konflikte ter tako izražal samega sebe. Zahtevne dogodke je
pogledal skozi pravljico, tako pravi, in v njej našel rešitev ter predstavo o pravljičnih junakih.
Po Brunu Bettelheimu (2002) lahko pravljica namesto otroka projicira sprijaznjenje z
resničnostjo. V njegovi domišljiji se otroku izpolnijo najveličastnejše želje in se potem lažje
sprijazni z resničnostjo. Hkrati pa daje podobe, s katerimi lahko strukturira svoja dnevna
sanjarjenja in tako usmerja svoje življenje.
Mati še pove, da je Matej iskal vzporednice med pravljicami in življenjem, z njihovo pomočjo
je prišel do spoznanja o ljudeh in življenju.
Interpretacije pravljic in poustvarjalna besedila kažejo na dečkov zelo bogat notranji svet,
prežet z domišljijo, popotovanjem, čudeži, njegovimi srčnimi osebami in pravljico. Pravljica
mu je posodila svoj prostor, da je doživel, izživel in uresničil notranje potenciale in mu je na
neki način pomagala živeti še od znotraj, ali povedano z besedami Bruna Bettelheim (2002),
pravljice bogatijo otrokovo notranje življenje, saj izhajajo iz njegovega psihološkega in
čustvenega stanja. Ni dokazov, da je pravljica vplivala na njegovo vedenje, čeprav lahko na
osnovi sprememb sklepamo o njenem sovplivanju na ugoden izid dečkovih odločitev in
ravnanj. Imela je učinek na razvoj mišljenja, hkrati pa je Matej z njeno pomočjo ubesedil
občutke, izrazil doživetja, rešil svojo stisko in tako napredoval k naslednjemu izzivu. Saj
pravljica otroku ponuja model, kako ravnati v določenih situacijah. S pomočjo identifikacije s
pravljično osebo otrok izživi ali pa podoživi svoja čustva, strahove, kompenzira primanjkljaje
(Bettelheim, 2002). Pravljica ga je razumela in ga spodbujala, da tako kot njegov glavni junak
stori, kar mora, da doseže, kar želi.
Zastavlja se vprašanje, kako. Pravljica mu je dajala prostor, po Vereni Kast (2000) vmesen
pravljični prostor, da je njegova domišljija razprla krila in poletela, ter mu ponudila različne
vloge, s katerimi se je identificiral in dobil pomoč (Kast, prav tam), s čimer je zadovoljil svoje
trenutne potrebe po spodbudi, doživetju, potovanju, poslušanju … Ob koncu ga je pravljica
vrnila tja, kjer je bil na začetku, vendar bogatejšega za vse tisto, kar je potreboval in hkrati
dobil iz pravljice (Bettelheim, 2002). Verena Kast pripisuje velik pomen poleg pravljice tudi
53

Če pogledamo omenjeno pravljico, ugotovimo, da je bedak Jurček kraljevske krvi, kljub temu ga vsi
podcenjujejo v odnosu z njegovima pametnima bratoma. Vendar zaradi svoje samoiniciativnosti, posebnosti in
izvirnosti doseže želeno. To se sklada z Bettelheimom (2002), ki pravi: ko oče ali mati v mnogih pravljicah
podcenjujeta enega izmed svojih otrok – ki ga pogosto kličejo »tepko« – ta pa med dogajanji zgodbe dokaže, da
sta ga napačno ocenila. Tudi v tem je pravljica psihološka resnica. Vsak otrok meni, da so starši pametnejši od
njega, toda z izjemo, njega ne cenijo, tako kot si zasluži. Spodbujanje takega razmišljanja je koristno, saj otroka
opogumlja za razvijanje lastnih sposobnosti – ne zato, da bi bil boljši od očeta ali matere, ampak zato, da bi starši
spremenili svoje mnenje.

109

Šket Kamenšek, L. (2013). Uporaba pravljic pri otrocih s težavami pozornosti in hiperaktivnostjo

posameznikovi domišljiji, zaradi česar ima ta več možnosti za spreminjanje sebe in življenja
(Kast, 2000).
Po Alenki Goljevšček (1991) pravljica otroku omogoča, da se posveti sebi oz. tistim plastem
sebe, ki se najbolj upirajo »vzgojnemu« pritisku. Ponuja mu oddih od disciplinskega pritiska,
tako da se egocentrično potopi v svet, ki se ravna po principu užitka. Pravljica otroka
osrečuje, ker mu pomaga vzdrževati njegov notranji kaos, ko lahko nekaznovano izživi vse
tisto, kar mu je v realnosti strogo prepovedano. Bruno Bettelheim (2002) trdi nasprotno, da
pravljice otroku pomagajo urejati njegovo notranjo zmedo in še dodaja, da o njegovih hudih
notranjih pritiskih pripovedujejo na način, ki ga otrok nezavedno razume, resno vzamejo
njegove notranje boje, ki spremljajo odraščanje in nudijo začasne ali trajne rešitve problemov,
ki ga tarejo. Usmerjene so v prihodnost, omogočajo otrokovo intelektualno življenje,
spodbujajo domišljijo in ponujajo pogled na življenje z druge perspektive (Bettelheim, 2002).

Pravljica je bila v procesu dela z učencem in poleg skupinskih aktivnosti in šolskega
programa tudi priložnost za fantovo umiritev, kanal za komunikacijo, identifikacijo, spodbuda
za raziskovanje, poustvarjanje, s čimer je deček razmišljal o sebi, reševal konflikte in povedal,
kdo je. Bil je nadarjen učenec, iz česar so tudi izhajale njegove posebne potrebe, ki so morale
biti prepoznane in zadovoljene. Pravljice so bile mesto za njegova sanjarjenja, ki so dobila
obliko, barvo in ime. Domišljija je bila jezik, ki je povezoval, oddaljeval in dajal pomen ter
poimenovanja. Tu so še dečkova močna področja: jezik, likovna in literarna umetnost, ki
sovpadajo s pravljicami in hkrati kažejo na velik pomen branja, ki je Mateju omogočal, da je
intimno stopal v pravljični svet in se prepuščal njegovim užitkom, darovom ter močem, in
pozneje tudi služil za spoznavanje druge literature. Skozi dečkova močna področja so se
oblikovale njegove vloge, ki so postale most do sošolcev, učiteljice in drugih. Dejansko je
skozi odnose rastel, saj je bil deležen podpore okolja, zlasti staršev in učiteljice. Prav to
spodbudno okolje je oblikovalo njegovo zavest o sebi in svojem svetu. V součinkovanju
vsega so njegove vedenjske posebnosti zrasle v vrline in sposobnosti, ki so mu bile v veliko
pomoč.
Težave s pozornostjo in hiperaktivnostjo so postale vzvod za odkrivanje sebe in svojega sveta.
Zaradi prizadevnosti vseh vpletenih, predvsem pa pravljic, je bila ta pot lažja, igriva,
bogatejša, a še v veliki meri skrivnostna.
Če se spomnimo, da je Matej 14. januarja 2005 ob Andersenovi pravljici Krastača zapisal:
»Zlati kamen imam v domišljiji. Zame pravljica pomeni zavetje.«
Iz raziskave lahko sklepamo, da je model pomoči s pravljico možen. V raziskovalnem
primeru je bil zaradi prekrivanja z dečkovim močnim področjem ustrezen in učinkovit.
Zanimivo bi bilo raziskati, kako omenjen model pomoči s pravljico, prilagojen pedagoškim
razmeram, učinkuje pri drugih otrocih s podobnimi težavami in kakšna je korelacija z
otrokovim močnim področjem. S tem bi lahko preverili sklep o prekrivanju močnega področja
s pravljico in posledično ustreznosti ter učinkovitosti omenjenega modela pomoči.
Pravljice so kot sanje, meni Goljevščkova (1991), saj otroku omogočajo do poživljajoče
energije njegovega nezavednega in s slikovno artikulacijo želje uravnotežujejo njegovo
duševnost.
Pravljica ne pozna ločnice med otroki z zmanjšano pozornostjo in hiperaktivnostjo ter tistimi,
brez teh težav, ker zanjo so otroci vsi otroci, ki jo potrebujejo. Otroci prav tako v sebi ne
poznajo razlike, oznako jim damo odrasli, da jih prepoznamo in lažje razumemo.
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Priloga 1: Raziskovalno poročilo
Raziskovalno poročilo, prvi sklop: zaključno poročilo, zapisano junija 2003.
Matej je deček, ki se je rodil kot nedonošenček. Ob porodu je imel krvavitve v možganih. Je
edinec. Tudi starši poznajo njegove nenadne izbruhe agresije in jeze. Doma imajo posebno
blazino, po kateri se v takih trenutkih kotali in sprošča energijo. Mati bi hotela vedeti, od kot
tak bes, jeza. Včasih ga v teh trenutkih, ko ne sliši nobene besede, ko prestopi vse meje, tudi
udari. Ugotavlja, da se deček takrat v trenutku umiri in preneha z neustrezno dejavnostjo.
Sicer fant zelo veliko ve, ima zanimiva vprašanja in ga zanima veliko stvari. V nekaterih
dejavnostih vztraja tudi dlje časa. Mati še pravi, da odlično shaja z mlajšimi ali pa starejšimi
od sebe. Z vrstniki se raje ne druži. Ima nenavadne ideje in hoče, da mu drugi sledijo. Ne želi
se igrati vsakdanjih stvari; on bi taboril sredi stanovanja in podobno. Starše je zelo skrbelo,
kako bo z Matejem v šoli.
V prvem razredu je bil še z drugimi devetnajstimi učenci in učenkami. Skupina je bila
vedenjsko nenavadna. Pet otrok je iz omenjenega zornega kota izražalo posebnosti. Med njimi
je bil tudi Matej. Takoj sem ga opazila, ker je bil izjemno zgovoren otrok. Prvi šolski dan si je
upal govoriti z novinarko o svojih vtisih. Pozneje pa so se prijetnosti nekako spremenile v
izjemno samosvojost. Ni zmogel sedeti pri miru. Izjemno rad je nagajal. Šlo je v smer, ko sem
se pošteno spraševala, ali ni v otroku malo zlobe. Čeprav sem vedno zatrjevala, da so nemirni
otroci posebni, da jih samo moraš imeti rad in da nikoli, prav nikoli niso »žleht,« ampak
reagirajo pač tako. V določenih trenutkih sem se pošteno spraševala, bila sem kronično
utrujena od teh dvajset otrok.
Med peterico drugačnih je vsak potreboval svoj pristop, spodbudo in način. Druga
petnajsterica pa je bila včasih priča nenavadnim vedenjskih izpadom. Med njimi je izstopal
Matej. Dovolj mi je bilo, ko je izjavil, da bo sošolko Suzano povabil na rojstni dan samo zato,
da jo bodo lahko »zafrkavali«. Tisti rojstni dan je bil še poseben, saj je Matej žugal sošolcem
in če kdo ni hotel ustreči njegovim muhastim željam, se je odločil, da ga ne želi več na
praznovanju. Bilo mi je dovolj in sem pri priči prepovedala debato o praznovanju. Verjetno se
je dejavnost še nekaj časa nadaljevala. Pozneje sem izvedela, da Matej ni povabil na rojstni
dan nobenega sošolca. Težava je bila, ker sem s fantom želela vzpostaviti neki red, ki pa ni bil
toliko usklajen z načinom, ki ga je posredovala vzgojiteljica. Najini nazori so bili malo
različni, pa tudi sama sem imela težave s prilagajanjem. Otrok je bil verjetno malo zmeden,
saj ni bil točno prepričan, kaj je prav. Težko je dlje časa vztrajal v določeni dejavnosti. Hitro
se je naveličal. Po navadi ni želel početi tega, kar se je zahtevalo. Pogosto je ostajal v kotičku
in se igral. Za doma mu je ostajalo kar nekaj dela. Ko se je naveličal igrati sam, je pristopil k
sošolki, ji ušpičil kaj, da se je ta začela jokati, kričati. Znova je bilo treba vzpostaviti neko
mirno ravnotežje. Kadar smo poslušali pravljice, se je deček zelo umiril in je zmogel
poslušati.
Razred kot celota je bil zelo dovzeten za dejavnosti, ki so se dogajale, in želja po znanju je
bila izjemno velika. Matej je bil v skupini rad sam zase, ukvarjal se je z dejavnostmi, ki niso
bile predvidene. Najraje je bil v kotičku in se igral. Na začetku sva mu z vzgojiteljico dovolili
in mu pozneje, ko se je vrnil k svoji mizici, pomagale narediti tisto, kar je zamudil. Njegovo
vedenje je postalo zelo samosvoje, ni upošteval navodil, nagajal je sošolcem, jih pogosto
udarjal, govoril jim je nesprejemljive povedi, jih žalil in včasih tudi komu uničil kakšen
pripomoček. Imel je slabe in dobre dneve. Prvi se je začel že zgodaj zjutraj, morda že na
hodniku, ko je svoje nezadovoljstvo usmeril v sošolca ali sošolko. Deklico Suzano je dražil
najraje. Ona je sodila tudi v skupinico petih, saj je ob vsaki, po njenem mnenju, žalitvi ali
fizičnem dotiku začela kričati, jokati ali pa tudi z glavo močno udarjati v steno. V situacijah,
ko je deček motil sebe, druge in tudi mene, ko se z ničimer ni mogel umiriti, ko je v kotičku
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povzročal močan hrup, sem ga prisilila, da dela. Seveda ni. Imela sem tolikšen občutek
nemoči in v trenutku nisem več razumela nemirnih otrok. Pošiljala sem ga k psihologinji.
Njegova mati je bila zelo pogosto na govorilnih urah, tako je bila seznanjena z otrokovo
sposobnostjo opravljanja več nalog hkrati, bujno domišljijo, izjemnim besednim zakladom,
iznajdljivostjo ter hkrati z vedenjem, ki je neustrezno, škodljivo in celo nevarno zanj, za
druge, z neupoštevanjem pravil, občasnimi izbruhi jeza in agresije. Zgodilo se je tudi, da so
se starši drugih otrok začeli pritoževati nad njegovim vedenjem, saj je v določnih primerih bil
ogrožen njihov otrok. Učiteljice, pri katerih je obiskoval dodatne dejavnosti, so pogosto
opozarjale na njegov nemir, neizpolnjevanje obveznosti, nagajanje in izbruhe jeze, besa.
Veliko ljudi ni prav nič lepo govorilo o njem in tudi meni je postajalo vse tesneje. V trenutkih
nemoči sem začela kričati, ker ga nisem zmogla več obvladati. Kot kazen je sledila
nedejavnost; sedel je pri mizi brez dela in s časom je prekinil s svojim kričanjem, udarjanjem,
zmerjanjem in se umiril. V njem se je prebudila želja po dejavnosti in tako je smel narediti
prej zahtevane naloge. Zanimivo je bilo tudi to, da je po takem vzgojnem ukrepu naredil v
kratkem času več in ni potreboval nobenih navodil, vse je naredil sam. Izjemno moteče zame
in za celotno skupino je bilo kričanje, grdo govorjenje, udarjanje sošolcev in uničevanje
njihove lastnine. Vedno pa se je znal opravičiti, čeprav sem se spraševala, ali je opravičilo
iskreno. Včasih je šlo tako daleč, da ga po končanem pouku nisem želela več videti, ker je šel
čez rob. In pogosto sem se spraševala, katere vrste nemir je to, da ga ne zmorem obvladati.
Morda pa sem se preveč ukvarjala z obvladovanjem le-tega. Sva pa imela trenutke, ko sva se
razumela, ko sem za tem vedenjem odkrila otroka, ki ima težavo. Ne more sedeti pri miru. V
sebi hrani toliko nemira. In potrebuje neko aktivnost, da ga izloči. Je izjemno zgovoren otrok.
Natančno in napeto pripoveduje zgodbe. Je zelo iskren in prisrčen. Zanima ga toliko stvari.
Zelo rad riše. Njegove slike so posebne. Je zelo prisrčen in učiteljem je zlezel pod kožo. Po
pouku je kar sam šel na obisk k psihologinji, pedagoginji, tudi z ravnateljem se razumeta. Za
svojo starost je izjemno odrasel. V tistem svojem neobvladljivem stanju pa zna tudi globoko
užaliti. Ko je resnično dosegel zanj najvišji vrh nemira in ko sem s svojo jezo in obsojanjem
udarila ob njegov svet, je bilo na robu, da bi fant udaril, ker je bilo zanj preveč. Zavedam se,
da sem ga izzvala. Pozneje sem začela razumeti in ločiti vedenje od njegove osebnosti. Uvedla
sva semaforček za vedenje, kjer je bila zelena luč za dejavnost, rdeča za nedejavnost. En čas,
ko je še to bilo sveže, je delovalo. Pozneje se je naveličal. Treba je bilo poiskati nov način
motivacije in umirjanja. Zbirali smo znake za vedenje. Deček se je trudil, a zgodilo se je, da je
tik pred koncem pouka odpovedal. In znova je bil brez. Zbral jih je najmanj. Poskusila sva
tako, da je imel sam proste aktivnosti, ko je dokončal zahtevano, če pa mu naloge niso bile
preveč všeč, jih je potem naredil doma z materjo. Seveda so se začeli upirati njegovi sošolci.
Sledil je pogovor in diskusija, sklep, ki smo ga sprejeli, da Matej počne tudi druge stvari, ker
v nekih trenutkih ne zmore početi tistega, kar počnemo mi. Seveda ima zato več domače
naloge. Takrat se je izpostavila tudi misel, da imam Mateja rajši kot druge. Stavek me je
močno vznemiril. Znova je sledil pogovor, ugotovili smo, da ga večkrat na dan pokličem in da
se veliko ukvarjam z njim. Diskusija se je nadaljevala in spoznali smo, da je njegovo vedenje
neustrezno, zato ga kličem in opozarjam in ga ne hvalim. Želim pa, da bi se vedel ustrezno.
Ugotovili smo tudi, da je Matej prav prijeten in zanimiv fant, le svoje obnašanje bo moral še
malo prilagoditi. Mislim, da ga je ta debata postavila v neko novo razmišljanje, kot da se je
malo zamislil nad svojim ravnanjem. Za Mateja so bili poseben balzam trenutki s pravljico.
Takrat je stopil v svet, ki ga je pomirjal. Seveda je morala biti vsebina njemu zanimiva in ne
predolga. Nekakšno olajšanje zanj so bili tudi gozd in drevesa, pa vodena vadba. Odkrila
sem, da ko sem bila sama zelo vznemirjena, v nekih trenutkih negotova, se je vse to odražalo v
njegovem vedenju. Po navadi je hotel celo učiteljico in množino njene pozornosti. Šolsko leto
se je zaključevalo, nekako sva si prihajala bliže, pa se zopet oddaljila. Bila sva prijatelja, pa
znova besna drug na drugega. Ko se je zaključil pouk, konfliktov ni bilo in sva se izjemno
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razumela. Pogosto je še ostajal z mano, se pogovarjal in včasih tudi dejal, da bo še ostal, da
mi ne bo dolgčas. Ko smo zaključili pouk, mi je prinesel darilo, dejal je, da se mi opravičuje,
ker ni bil najbolj priden in da ima zato nekaj zame. Besede so se me zelo dotaknile. Sledile so
počitnice in dečka sem včasih srečevala. Po navadi je bil malo neroden, ko me je zagledal,
meni pa je bilo prijetno, spominjala sem se njegovih iskrenih besed.
V drugem razredu je malo drugače. Sama sem v razredu. Tempo in način je čisto moj. Matej
še vedno sedi v klopi ob meni, občasno se mu prisede sošolka ali kakšen sošolec. Nihče ne
diskutira o njegovih obstranskih dejavnostih. Fant je še vedno priljubljen v razredu, ko ga
zgrabi njegov trenutek nemira, mu sošolci pomagajo, ga spodbujajo in tudi diskretno
opozarjajo. Po pogovorih z materjo smo se skupaj odločili, da bo Matej redno obiskoval
šolsko psihologinjo in napotili smo ga v Center za otroke in mladostnike v Celje. Matej si je v
tem času močno želel bratca ali sestrico. In čez čas je ves vesel povedal novico, da bodo
dobili dojenčka. To sporočilo se me je znova dotaknilo. Tako se je v njegovem življenju začela
dogajati še nova zgodba. Njegova mati pripoveduje, da Matej izjemno rad hodi v šolo. Prej ni
želel govoriti o ničemer, kar je bilo z njo povezano, tudi ne o učiteljici. Danes veselo
pripoveduje in večkrat reče: »Moja učiteljica pa zna to bolje narediti.«
Odkrila sem, da Matej potrebuje svoj čas in prostor. Potrebuje pravila. Ne prenese nereda,
nervoze. Potrebuje pozornost drugih, predvsem pa odraslih. Je zelo ustvarjalen in izviren.
Rad hodi v šolo. Potrebuje svoje sošolce. Želi se učiti. Ko ga ujame njegov nemir, potrebuje
način, da se ga reši. Zgodi pa se tudi druga skrajnost, ko je izjemno nemotiviran. Takrat
potrebuje mnogo spodbud. Zna pa se tudi sam zaposliti. V nekaterih dejavnostih zmore
vztrajati dlje časa. Pri delu je zelo natančen.
Zadnje srečanje z materjo se je zaključilo z besedami: »Psihologinja v Celju mi je rekla, da
ima Matej veliko srečo, da je v vašem razredu.«
Matej zmore opravljati naloge in veselo hodi v šolo. Sedi skupaj z drugimi sošolci. Ve, da ima
težave z vedenjem. Ko je resnično hudo, me prosi za pomoč. Z različnimi telesnimi vajami
izločiva nemir ali pa tudi spodbudiva dejavnost. Je zadovoljen otrok. Občasne vedenjske
izbruhe skušamo razumeti, jih po potrebi prediskutirati, sicer pa nam je lepo, se razumemo in
se imamo radi. Jaz pa se v vsaki drugi situaciji znova učim, prepoznavam in ločim vedenje od
osebnosti.
Raziskovalno poročilo, drugi sklop: zaključno poročilo, zapisano junija 2004.
Prvi šolski dan v tretjem razredu in stari učilnici. Otroci navdušeno pripovedujejo o svojih
počitniških potepih. Matej pa pripoveduje o bratcu Žanu in da letos niso bili na morju, ker je
bratec še premajhen. Kljub temu je bil Matej navdušen in vesel ter v tem razpoloženju
pripovedoval o dogodivščinah in o svojem bratcu Žanu. Nekega dne je mati prišla v šolo in s
sabo pripeljala Žana. Matej je bil zelo ponosen in vesel, ko smo dojenčka ogledovali. Sam je
želel biti čisto blizu in »glavni«, pripovedoval je o svojem bratcu in razlagal. Mati je bila zelo
zadovoljna. Potem so vsi skupaj odšli domov. Na začetku šolskega leta sva v razredu imela
težave. Imela sem občutek, da nisva stopila na isto raven, da se še nisva našla. Sama sem še
morala opraviti druge stvari, ki so bile povezane z začetkom šolskega leta, tako da še nisem
bila v ritmu pouka in odnosov. Posledica je bilo nerazumevanje, Matej ni poslušal, je
klepetal, porabil več časa za naloge. Mater sem povabila v šolo na razgovor. Pogovarjali sva
se predvsem o Matejevem vedenju. Povedala sem ji, da se še nisva čisto ujela, da verjetno še
potrebujeva čas in da je posledično potem tako tudi vedenje. Sledil je dogovor o pravilu:
Matejev prehod čez mejo (tri opozorila) zapišem v beležko in bodo doma sledili ukrepi
(prepoved igranja z Žanom, prepoved sedenja za računalnikom, prepoved izhodov). Takrat se
mi je to zdelo sprejemljivo.
Drugi dan je bil Matej v šoli seznanjen s pravili in se je izjemno trudil. Dve opozorili sta bili
zanj že preveč. Dobila sem občutek, da je bilo drugo opozorilo zanj preveč grozeče. Odločila
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sem se, da se z Matejem pogovoriva o pravilih in vedenju. Želela sem vedeti, kako se počuti.
Skupaj sva prišla do ugotovitve, da je bolje, da ima namesto mojega opozarjanja in pisanja v
beležko sam notranja opozorila, ki ga spomnijo, kaj je prav in kaj je narobe. V primeru, da bo
le preveč, če ne bo zmogel, mu bom pomagala, najprej s pogledom, potem z besedo. Da pa se
bo potrudil, da materi v beležki ne bo treba ničesar podpisovati. Zdela se mi je tudi pregroba
kazen, da ne bi smel biti z Žanom, če je v šoli počel neumnosti.
Matej se je držal dogovora in ni bilo treba ničesar zapisovati. Včasih je dobil dve opozorili,
potem pa kot da se je zresnil in težav ni bilo.
Dogodek 1
Nekega petka, ko ni zmogel obvladati svojega nemira, je klepetal, nagajal svojim sošolcem,
opozoril je bilo več, sem zahtevala beležko. Mateju so se vlile solze, bil je ves rdeč in obraz je
bil spačen od groze. Prestrašila sem se, saj sem dojela, da fant doživlja resnično stisko. »Ne
bom smel biti z Žanom,« je še rekel. Dogovor se je moral zgoditi, kaj pa se je zgodilo doma,
ne vem.
V prihodnjih dneh opozoril ni bilo. Ob nekem kasnejšem nemiru, kravalu in neposlušnosti sva
se ob koncu pouka dogovorila, da ne bom ničesar zapisovala v beležko, da se naj sam pri sebi
umiri in ne počenja neumnosti. Matej se po navadi obvlada. Zanimivo je, da ko zakuha
kakšno neumnost, se zelo prestraši in pohiti odpravit škodo, včasih tudi z opravičili. Glede
vedenja se je zelo umiril, včasih se mi zdi, kot da ga ni. S tem pa sta se zmanjšali tudi njegova
ustvarjalnost, domišljija, kot da ju zdaj ne potrebuje več. Ko ga kakšne stvari dolgočasijo,
tiho vstane in si poišče zaposlitev. Rad bere, riše in piše. Zapisane zgodbice opisujejo
predvsem dogodivščine, ki jih bosta preživela z Žanom. Kot da se ves Matejev svet vrti okoli
Žana in da komaj čaka, da bo odrasel.
V šoli so otroci dobili jabolka, Matej je vzel najmanjšo, rekel je, da jo bo nesel bratcu Žanu.
Matej je še vedno prisrčen, prijeten fant, zazna stisko in je vedno pripravljen pomagati.
Dogodek 2
Spomnim se še dogodka, ko sta z materjo prišla v šolo vsa objokana. Objemala sta se in
jokala. Mati je skušala Mateju nekaj dopovedati, a je ni zmogel razumeti. V grozi je hodil po
hodniku in zdelo se je, da se je zgodilo nekaj groznega. Po pogovoru sem razumela, da bi
morali na smučanje, pa so vsi zboleli, Matej je ostal zdrav in si ne da dopovedati, da ne
morejo oditi na smučanje. Matej je dokazoval, da ati ni tako bolan, da bi lahko šla sama,
drugi pa bi prišli pozneje. Vznemirjenega Mateja sem odpeljala v razred, kjer smo se
pripravili na poslušanje pravljice. Pogovarjali smo se o svojih odpovedih, o občutkih. Matej
je čez čas napisal, kako bi bilo, če se bi šli smučat. Res so ta dopust načrtovali že dlje časa in
Matej se ga je že prav pošteno veselil. V šoli je dobil prosto in v petek se je poslovil za cel
teden. Mogoče mu je bilo težko zaradi sošolcev. Na koncu pouka je povedal, da njegovi
mamici ni lahko, ko je tako trmast. Da jo razume in da bo počakal, da bo Žan ozdravel. Matej
je bil pomirjen. Po četrti uri pa je prišla mati, Mateja je objela in rekla, da gredo smučat.
Pri reševanju nalog je še vedno natančen, dokler ne reši določene naloge, ne rešuje naprej.
Njegove risbe so nekaj posebnega, ima zanimiv stil, ki je razpoznaven. Prav taka je njegova
pisava. Domišljija je še prisotna, le da potrebuje spodbude, tudi pri pisanju zgodb. Kot da
njegova notranjost, ki je zdaj dokaj mirna, ne potrebuje več tega.
V situaciji, ko sem pohvalila sošolko, da zelo dobro smuča, je izjavil, da to zmore vsak.
Začutila sem malo zavisti. Sicer pa je dokaj počasen, kot da ga klepet, misli in razpravljanje
odpeljejo stran od zahtevane naloge in je ne opravi v določenem času. Stanje, ko ga zgrabi
nemir, je zanimivo. Zdi se, kot da se norčuje iz samega sebe, da se mu drugi smejijo. Še vedno
najde zanimive interpretacije literarnih besedil ob branju pravljic. Sicer pa je pri razlaganju
razumevanja pravljičnega besedila tih, njegov zapis, ki ga zapiše po poslušanju, je zanimiv. V
razredu je še vedno priljubljen, tudi pri učiteljih in drugih strokovnih delavcih na šoli. Sama
imam občutek, da se lahko zanesem nanj, da bo opravil nalogo, kot se zahteva. Za govorni
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nastop sta z očetom izdelala lutke. Predstavitev je bila zelo zanimiva. Literarni predlogi je
dodal še nekaj svojega besedila. Videlo se je, da uživa. Opazoval je občinstvo in se nanj
odzival. Govorni nastop sem ocenila kot zelo dober in ni bil naučen na pamet. S sošolcem
Sebastjanom hodita skupaj domov. Matej ni nikoli brez naloge. Zelo dobro tudi bere. Mati je
bila na govorilnih urah in sem Mateja lahko pohvalila ter namignila, da pogrešam njegov
nemir, ki vodi v domišljijo in ustvarjalnost. Imel je energijo, ki jo je bilo treba porabiti, to pa
se je zgodilo tudi ob ustvarjanju.
Po navadi je vesel in veder deček. Popoldan hodi z materjo in bratcem na sprehod.
V šoli zdaj potrebuje spodbude, da v krajšem času opravi naloge, in dodatne naloge, da
ohrani svojo ustvarjalnost, zgodbe in domišljijo. Je še vedno radoveden, ampak zdi se mi, ae
je vse bolj njegov svet Žan. Da živi samo še zanj.
Zelo ga prizadene fizična bolečina, ko se udari, ko mu je slabo. Takrat je izjemno umirjen,
opazi se, kako se trudi, da ne bi bilo preveč očitno, da ga zelo močno boli. Tako skriva
bolečino in slabost. Zelo dobro zazna stisko drugega in mu takoj pomaga. Če spozna, da koga
poškoduje ali kaj uniči, je takoj pripravljen odpraviti napako, se opravičiti, še preden uspe
pristopiti kod drug. Nikoli ne tožari. Vse želi razumeti. Ni mu težko ostati po pouku in opraviti
dodatnega dela. Zelo rad nastopa. Je zelo natančen in iznajdljiv. Bere zelo gladko in s
poudarki. Malo ima težav s poštevanko. Zelo se ujezi, če ima preveč računov narobe.
Na cesti sem ga srečala, ko je govorili s popolnim tujcem. Malo me je zaskrbelo. Naslednji
dan sva se pogovarjala o tem. Matej je rekel, da je začutil, da je človek dober in sta klepetala.
Večkrat ima zelo zanimive izjave, odgovore, ki so že otroška spoznanja. Zelo rad riše. Izdeluje
in ustvarja. Kot da je teh aktivnost zdaj žal manj.
Zdi se mi, da je Matej v tem času dosegel neko zrelost, ki so od otrok njegove starosti lahko
pričakuje. Ne potrebuje več nežnosti, bližine in toliko pozornosti. Tudi zaposliti se zna sam.
Postal je odgovoren, ostal prisrčen, iskren, igriv in ob spodbudi še vedno ustvarjalen. Kot tak
zaključuje tretji razred in je pripravljen na novo šolsko leto z novo učiteljico in novimi izzivi,
saj je dosegel čustveno zrelost in ohranil večino zelo dobrih lastnost (izjemna empatičnost,
intelektualna razgledanost, literarna in likovna sposobnost, dobre retorične sposobnosti,
izjemna komunikativnost, prisrčnost), dober učni uspeh. Moral bo še obvladati moteče
faktorje, ki mu skrenejo pozornost, hitreje reševati naloge, s telesno vadbo in fizično
aktivnostjo izboljšati koordinacijo in motoriko. Matej je postal aktiven otrok z vsemi
pozitivnimi lastnostmi hiperaktivnega.
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Priloga 2: Analiza poročila po časovni osi s kodiranjem
Izpis relevantnih delov besedila – enot kodiranja in postopek odprtega kodiranja, ki zajema
prvi in drugi sklop raziskovalnega poročila.
Deli besedila – enote kodiranja

Kode I. reda

Kode II. reda –
kategorije

PREDŠOLSKO OBDOBJE (pripoved
matere)
[S]e je rodil kot nedonošenček. Ob Prezgodnji porod in zapleti ob Napoved morebitnih
porodu je imel krvavitve v možganih.
porodu.
kasnejših težav.

Je edinec.

Družina z enim otrokom.

Tudi starši poznajo njegove nenadne Starši poznajo njegovo vedenje.
izbruhe agresije in jeze.
Doma imajo posebno blazino, po kateri se
v takih trenutkih kotali in sprošča
energijo.

Sproščanje energije na blazini.

Včasih ga mati v teh trenutkih, ko ne sliši
nobene besede, ko prestopi vse meje, tudi
udari. Ugotavlja, da se deček takrat v
trenutku umiri in preneha z neustrezno
dejavnostjo.

Občasno represivno posredovanje
starša.

Sicer fant zelo veliko ve, ima zanimiva
vprašanja in ga zanima veliko stvari.

Razgledanost, raziskovalni duh,
radovednost.

V nekaterih dejavnostih vztraja tudi dlje
časa.

Občasna vztrajnost.

[O]dlično shaja z mlajšimi ali pa
starejšimi od sebe. Z vrstniki se raje ne
druži.

Mlajši ali starejši, ne vrstniki.

Tričlanska družina.
Seznanjenost
težavami.

staršev

Načini umiritve.

Osebne lastnosti.

Socialni krog.

Ima nenavadne ideje in hoče, da mu drugi Izvirnost, vloga vodje.
sledijo.
Ne želi se igrati vsakdanjih stvari; on bi
taboril sredi stanovanja in podobno.

Osebne lastnosti.

Starše je zelo skrbelo, kako bo z Matejem
v šoli.

Skrb staršev.

Negotova prihodnost.

Vedenjske posebnosti otrok v
razredu.

Vedenjske posebnosti
otrok v razredu.

1. RAZRED (zapis učiteljice)
V prvem razredu je bil še z drugimi
devetnajstimi učenci in učenkami. /…/ Pet
otrok je iz omenjenega zornega kota
izražalo
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posebnosti. Med njimi je bil tudi Matej.
[J]e bil izjemno zgovoren otrok.
Pozneje pa so se prijetnosti nekako
spremenile v izjemno samosvojost.

Komunikativnost.
Prijetnost, trmoglavost.

Osebne lastnosti.

Ni zmogel sedeti pri miru. Izjemno rad je Nemirnost.
nagajal.
Nagajivost.
Šlo je v smer, ko sem se pošteno
spraševala, ali ni v otroku malo zlobe.
/…/ [S]o nemirni otroci posebni, da jih
samo moraš imeti rad in da nikoli, prav
nikoli niso »žleht«, ampak reagirajo pač
tako.
[B]ila sem kronično utrujena …

Vedenjske posebnosti.

Nihanje v razumevanju nemirnosti:
nemirnost kot posebnost, kot
potreba po ljubezni,
kot način reagiranja
ali kot negativna značajska lastnost.
Kronična utrujenost.

Učiteljičina negotovost.

Začetna šolska izčrpanost
učiteljice.

Med peterico drugačnih je vsak Diferencirane potrebe otrok.
potreboval svoj pristop, spodbudo in
način.

Posebnosti v razredu.

Ostala petnajsterica pa je bila včasih
priča nenavadnim vedenjskih izpadom.
Med njimi je izstopal Matej.
Vedenjski izbruhi.

Vedenjske posebnosti.

Težava je bila, ker sem s fantom želela
vzpostaviti neki red,
Želja po vzpostavljanju reda.
ki pa ni bil toliko usklajen z načinom, ki
ga je posredovala vzgojiteljica.
Najini nazori so bili malo različni, pa tudi
sama sem imela težave s prilagajanjem.

Organiziranost.

Neusklajenost z vzgojiteljico.
Težave v timu.
Različni
nazori
in
težava
prilagajanja.

Otrok je verjetno bil malo zmeden, saj ni
bil točno prepričan, kaj je prav.

Otrokova zmedenost.

Težko je dlje časa vztrajal v določeni
dejavnosti.

Zmanjšana pozornost.

Vedenjske posebnosti.

Izbira igre namesto učne dejavnosti,
kar botruje obsežnim domačim
nalogam.

Neizpolnjevanje
zahtevanih šolskih nalog.

Po navadi ni želel početi tega, kar se je
zahtevalo. Pogosto je ostajal v kotičku in
se igral. Za doma mu je ostajalo kar nekaj
dela.
Ko se je naveličal igrati sam, je pristopil k
sošolki, ji ušpičil kaj, da se je ta začela
jokati, kričati.

Dolgočasje
sošolki.

vodi

v

nagajanje

Kadar smo poslušali pravljice, se je deček Poslušanje pravljice.
zelo umiril in zmogel poslušati.
Matej je bil v skupini rad sam zase,
počenjal je dejavnosti, ki niso bile
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Načini umiritve.

Socialna posebnost.
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predvidene.
Najraje je bil v kotičku in se igral.

aktivnost.
Pogosta izbira samostojne igre v
kotičku.

Na začetku sva mu z vzgojiteljico dovolili
in mu pozneje, ko se je vrnil k svoji mizici,
pomagale narediti tisto, kar je zamudil.

Dovoljenje za igro.
Kasnejša pomoč pri zaostalih
nalogah.

Intervencija vzgojiteljice
in učiteljice.

Neupoštevanje pravil.
Nagajivost.
Verbalna in fizična agresivnost do
sošolcev.
Žaljenje.
Uničevanje tuje lastnine.

Vedenjske posebnosti.

Njegovo vedenje je postalo zelo
samosvoje. /…/ [N]i upošteval navodil,
nagajal je sošolcem,
jih pogosto udarjal, govoril jim je
nesprejemljive povedi,
jih žalil
in včasih tudi komu uničil kakšen
pripomoček.
Imel je slabe in dobre dneve.
Deklico Suzano je dražil najraje.
V situacijah, ko je deček motil sebe, druge
in tudi mene,

Slabi in dobri dnevi.
Izbiranje »žrtve«.
Moteč za sebe,
druge in učiteljico.

ko se z ničimer ni mogel umiriti,

Nemirnost.

Načini povzročanja
motenj.

ko je v kotičku povzročal močan hrup,

Močan hrup.

sem ga včasih prisilila, da dela.
Seveda ni.
Imela sem tolikšen občutek nemoči in v
trenutku nisem več razumela nemirnih
otrok.

Prisila.
Dečkova nedejavnost.
Učiteljičina nemoč.

Vzgojni ukrep I .

Pošiljala sem ga k psihologinji.

Pošiljanje k psihologinji.

Vzgojni ukrep II.

Njegova mati je bila zelo pogosto na
govorilnih urah,

Obiski govorilnih ur.

Materina skrbnost.

tako je bila seznanjena z otrokovo
sposobnostjo opravljanja več nalog
hkrati,
bujno domišljijo, izjemnim besednim
zakladom,
iznajdljivostjo…

Sposobnost opravljanje več nalog
hkrati.

Osebne lastnosti.

[V]edenjem, ki je neustrezno, škodljivo in
celo nevarno zanj, za druge,
z neupoštevanjem pravil,
občasnimi izbruhi jeze in agresije.

Neustrezno, škodljivo in nevarno
vedenje.
Neupoštevanje pravil.
Občasni izbruhi jeze, agresije.

Vedenjske posebnosti.

[S]tarši drugih otrok začeli pritoževati
nad njegovim vedenjem …

Pritožbe drugih staršev nad
vedenjem.

Pritožbe.

Učiteljice so pogosto opozarjala na
njegov nemir, neizpolnjevanje obveznosti,
nagajanje in izbruhe jeze, besa.

Pritožbe drugih učiteljev zaradi
nemira,
neizpolnjevanja nalog,
nagajivosti, izbruhov jeze in besa.

Bogata domišljija in besedni
zaklad.
Iznajdljivost.
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V trenutkih nemoči sem začela kričati, ker
ga nisem zmogla več obvladati.

Kričanje zaradi neobvladovanja.

Učiteljičina nemoč.

[J]e bila tudi njegova nedejavnost;

Nedejavnost.

Vzgojni ukrep III.

sedel je pri mizi brez dela in s časom je
prekinil s svojim kričanjem, udarjanjem,
zmerjanjem in se umiril.

Prekinitev neustreznega vedenja
(prekinitev kričanja, udarjanja,
zmerjanja, umiritev).

V njem se je prebudila želja po dejavnosti
… [N]aredil v kratkem času več in ni
potreboval nobenih navodil, vse je naredil
sam.

Spodbujeno ustrezno vedenje in
njegova učinkovitost (želja po
dejavnosti, krajši čas za opravljeno
nalogo, samostojnost).

[K]ričanje,
grdo govorjenje,
udarjanje sošolcev …
uničevanje njihove lastnine.

Kričanje.
Žaljenje.
Agresivnost do sošolcev.
Uničevanje tuje lastnine.

Vedno pa se je znal opravičiti,
čeprav sem se spraševala,
opravičilo iskreno.

ali

Zna se opravičiti.
je Dvom o iskrenosti.

Včasih je šlo tako daleč, da ga po
končanem pouku nisem želela več videti,
ker je šel čez rob.
Sva pa imela trenutke, ko sva se razumela
...
[O]dkrila otroka, ki ima
Ne more sedeti pri miru.
V sebi hrani toliko nemira.

Vedenjske posebnosti.

Obžalovanje.

Nesprejemanje in zavračanje otroka Dvopolno doživljanje
po pouku.
učiteljice.
Razumevanje
otroka.

in

sprejemanje

težavo. Ima težavo.
Ne zmore sedeti.
Nemirnost.

Vedenjska posebnost.

In potrebuje neko aktivnost, da ga izloči.
Je izjemno zgovoren otrok.
Natančno in napeto pripoveduje zgodbe.
Je zelo iskren in prisrčen.

Aktivnost za izločanje nemira.
Dobre retorične sposobnosti.
Dramatičnost pripovedovanja.
Iskrenost in prisrčnost.

Načini umiritve.
Osebne lastnosti.

Zanima ga toliko stvari.
Zelo rad riše.
Njegove slike so posebne.

Ustvarjalna radovednost.
Likovni interes in izvirno likovno
izražanje.

Ustvarjalne aktivnosti.

Po pouku je kar sam šel na obisk k Samoiniciativni
sogovornik
psihologinji,
pedagoginji,
tudi
z odraslimi.
ravnateljem se razumeta.
Za svojo starost je izjemno odrasel.
Intelektualna zrelost.

z Osebnostne lastnosti.

V tistem svojem neobvladljivem stanju pa Zadajanje čustvene bolečine.
zna tudi globoko užaliti.

Čustvena ranljivost.

[K]o sem s svojo jezo in obsojanjem Občutek nesprejemanja.
udarila ob njegov svet,
je bilo na robu, da bi fant udaril, ker je Možnost fizičnega nasilja.

Nesprejetost.
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bilo zanj preveč.
Zavedam pa se, da sem ga izzvala.

Učiteljičino izzivanje.

Pozneje sem začela razumeti in ločiti
vedenje od njegove osebnosti.

Ločevanje vedenja od osebnosti.

Učiteljičino napredovanje
v razumevanju.

Uvedla sva semaforček za vedenje, kjer je
bila zelena luč za dejavnost, rdeča za
nedejavnost. En čas, ko je še to bilo sveže,
je delovalo.
Pozneje se je naveličal.
Treba je bilo poiskati nov način
motivacije in umirjanja.

Pomoč
za
ustrezno
izbiro Uvajanje
dejavnosti
oz.
nedejavnosti dela I.
(semafor).

Zbirali smo znake za vedenje. Deček se je
trudil, a zgodilo se je, da je tik pred
koncem pouka odpovedal. In znova je bil
brez.
Zbral jih je najmanj.

Spodbude za ustrezno
(zbiranje znakov).

nove

metode

vedenje Uvajanje
dela II.

nove

metode

Poskusila sva tako, da je imel sam proste Nagrada za opravljeno delo in Uvajanje
aktivnosti, ko je dokončal zahtevano, če neželeno delo opravi doma.
dela III.
pa mu naloge niso bile preveč všeč, jih je
potem naredil doma z materjo.
Seveda so se začeli upirati njegovi Nezadovoljstvo sošolcev.
sošolci.

nove

metode

Naveličanost.
Iskanje novih metod.

Neuspešnost metode.

Konstruktivno
zapleta.

reševanje

Sledil je pogovor in diskusija, sklep, ki
smo ga sprejeli,

Pogovor in diskusija.

da Matej počne tudi druge stvari, ker v
nekih trenutkih ne zmore početi tistega,
kar mi.
Seveda ima zato več domače naloge.

Težave z opravljanjem nalog.
Razjasnjevanje
Omogočanje opravljanja druge Matejevega položaja.
naloge.
Več domačih nalog.

Takrat se je izpostavila tudi misel, da
imam Mateja rajši kot druge.
/…/ [V]ečkrat na dan pokličem in da se
veliko ukvarjam z njim.
/.../ [N]jegovo vedenje neustrezno, zato ga
kličem in opozarjam in ga ne hvalim.
Želim pa, da bi se vedel ustrezno.

Ugibanje o večji učiteljičini Razjasnjevanje napačnega
naklonjenosti do Mateja.
razumevanja.
Učiteljičina večja pozornost in
osredotočenost nanj.
Opozarjanje zaradi neustreznega
vedenja.
Učiteljičina želja po ustreznem
vedenju.
Učiteljičino sprejemanje Mateja.

[D]a pa je Matej prav prijeten in zanimiv
fant,
le svoje obnašanje bo moral še malo
prilagoditi.
[S]e je malo
ravnanjem.

zamislil

nad

svojim

Za Mateja so bili poseben balzam trenutki
s pravljico. Takrat je stopil v svet, ki ga je
pomirjal. /…/ Vsebina njemu zanimiva in
ne predolga.

Želja po prilagoditvi vedenja.

Razmislek o svojem ravnanju.

Matejeva
percepcija.

kognitivna

Pravljica z zanimivo in krajšo
vsebino.

Načini umiritve.
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Nekakšno olajšanje zanj so bili tudi gozd Sprostitev v gozdu in umiritev ob
in drevesa,
drevesih.
pa vodena vadba.
Vodena vadba.
Odkrila sem, da ko sem bila sama zelo Izjemna senzibilnost.
vznemirjena, v nekih trenutkih negotova,
se je vse to odražalo v njegovem vedenju.

Osebnostne lastnosti.

Po navadi je hotel celo učiteljico in
množino njene pozornosti.

Potrebe.

Pozornost celotne osebnosti.

Šolsko leto se je zaključevalo, nekako sva Nihanje od neuspešne k uspešni Komunikacija.
si prihajala bliže, pa se zopet oddaljila. komunikaciji.
Bila prijatelja, pa znova besna drug na
drugega.
Ko se je zaključil pouk, konfliktov ni bilo Uspešna komunikacija po
in sva se izjemno razumela. Pogosto je še zaključenem
ostajal z mano, se pogovarjal in včasih vzgojno-izobraževalnem procesu.
tudi dejal, da bo še ostal, da mi ne bo
dolgčas.
ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA OBDOBJA
Ko smo zaključili pouk, mi je prinesel
darilo, dejal je, da se mi opravičuje, ker Opravičilo in nagrada učiteljici.
ni bil najbolj priden in da ima zato nekaj
zame.
Besede so se me zelo dotaknile.

Čustvena ganjenost.

Obžalovanje vedenja in
odkupnina.
Doživljanje učiteljice.

POČITNICE
Sledile so počitnice in dečka sem včasih Zadrega.
srečevala. Po navadi je bil malo neroden,
ko me je zagledal,

Vedenjske posebnosti ob
srečanju.

meni pa je bilo prijetno, spominjala sem Preplavljanje čustev.
se njegovih iskrenih besed.

Doživljanje učiteljice ob
srečanju.

2. RAZRED
Sama sem v razredu. Tempo in način je Učiteljica brez vzgojiteljice.
čisto moj.

Kadrovske spremembe.

Matej še vedno sedi v klopi ob meni, Dečkovo
samostojno
občasno se mu prisede sošolka ali kakšen spredaj ali sedenje v paru.
sošolec.
Nihče ne diskutira o njegovih obstranskih
dejavnostih.
Fant je še vedno priljubljen v razredu,
ko ga zgrabi njegov trenutek nemira, mu
sošolci pomagajo,
ga spodbujajo
in tudi diskretno opozarjajo.
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Sprejetost.
Priljubljenost.
Pomoč sošolcev ob nemiru.
Spodbude.
Diskretna opozorila.

sedenje Spremembe
reda.

sedežnega

Spremenjen odnos
Mateja v razredu.
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Po pogovorih z materjo
/…/, da bo Matej redno obiskoval šolsko
psihologinjo,
smo ga napotili v Center za otroke in
mladostnike v Celje.

Dogovor z materjo.
Mreža sodelovanja.
Sodelovanje s šolskimi in tudi
zunanjimi strokovnimi sodelavci.

Matej si je v tem času močno želel bratca
ali sestrico. In čez čas je ves vesel povedal
novico, da bodo dobili dojenčka.

Nov družinski član.

Pričakovanje sprememb v
družini.

Njegova mati pripoveduje, da Matej
izjemno rad hodi v šolo.

Pozitiven odnos do šole.

Matejeva
sprememba
odnosa do šole in
učiteljice.

Prej ni želel govoriti o ničemer, kar je
bilo z njo povezano, tudi ne o učiteljici.
Danes veselo pripoveduje in večkrat reče:
»[M]oja učiteljica pa zna to bolje
narediti.«

Pozitiven odnos do učiteljice.

Odkrila sem, da Matej potrebuje svoj čas
in prostor. Potrebuje pravila.

Potreba po
pravilih.

Potrebuje pozornost drugih, predvsem pa
odraslih.

Potreba po pozornosti.

Je zelo ustvarjalen in izviren.

Ustvarjalnost, izvirnost.

Rad hodi v šolo. Potrebuje svoje sošolce.
Želi se učiti.

Pozitiven odnos do šole, sošolcev Matejeve spremembe
in učenja.
odnosa do šole, sošolcev
in učenja.

Ko ga ujame njegov nemir, potrebuje
način, da se ga reši.

Pomoč pri reševanju nemirna.

[I]zjemno nemotiviran. Takrat potrebuje
mnogo spodbud.

Spodbude ob nemotiviranosti.

Zna pa se tudi sam zaposliti.
V nekaterih dejavnostih zmore vztrajati
dlje časa.
Pri delu je zelo natančen.

Samozaposlitev.
Vztrajnost
pri
dejavnostih.
Natančnost.

Zadnje srečanje z materjo se je zaključilo
z besedami: »Psihologinja v Celju mi je
rekla, da ima Matej veliko srečo, da je v
vašem razredu.«

Pozitivno mnenje psihologinje.

Potrditev
dela.

ZAKLJUČEK 2. RAZREDA
Matej sedi skupaj z drugimi sošolci.

Sedenje s sošolci.

Spremembe
reda.

Ve, da ima težave z vedenjem.

Zavedanje težav z vedenjem.

Prepoznavanje težav in
uporaba
strategij
za

času,

prostoru

in Odkrivanje in
razumevanje Matejevih
potreb.

Osebne lastnosti.

Odkrivanje in
razumevanje Matejevih
potreb in neugodnih
situacij.

Veščina.
nekaterih Osebne lastnosti.

učiteljičinega

sedežnega
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njihovo rešitev.
Ko je resnično hudo, me prosi za pomoč.
Prosi za pomoč.
Z različnimi telesnimi vajami izločiva Način umirjanja in spodbujanja s
nemir ali pa tudi spodbudiva dejavnost.
telesnimi vajami.
Je zadovoljen otrok.

Zadovoljstvo.

Osebna lastnost.

Občasne vedenjske izbruhe skušamo Odprta komunikacija.
razumeti, jih po potrebi prediskutirati,
sicer pa nam je lepo, se razumemo in se
imamo radi.

Komunikacija.

Še vedno sodelujemo s strokovnimi
delavci, materjo in drugimi učitelji.

Mreža sodelovanja.

Sodelovanje s strokovnjaki, učitelji,
materjo.

Jaz pa se v vsaki drugi situaciji znova Učenje učiteljice in
učim, prepoznavam in ločim vedenje od vedenja od osebnosti.
osebnosti.

ločevanje Učiteljičino napredovanje
v razumevanju.

3. RAZRED
Otroci navdušeno pripovedujejo o svojih Počitniška potepanja.
počitniških potepih.

Preživljanje počitnic.

Matej pa pripoveduje o bratcu Žanu,

Nov družinski član.

Povečana družina.

letos niso bili na morju, ker je bratec še
premajhen.
Kljub temu je bil Matej navdušen in vesel
ter v tem razpoloženju pripovedoval o
dogodivščinah in o svojem bratcu Žanu.

Odpovedovanje.

Spremembe pri Mateju.

Nekega dne je mati prišla v šolo in s sabo
pripeljala Žana.
Matej je bil zelo ponosen in vesel, ko smo
dojenčka ogledovali.
Sam je želel biti čisto blizu in »glavni«,
pripovedoval je o svojem bratcu in
razlagal.
Mati je bila zelo zadovoljna.

Srečanje z Žanom.

Novo zadovoljstvo.
Nov objekt navdušenja.
Predstavitev
novega
družinskega člana.

Ponos in veselje Mateja.
Navdušen
razlagalec.

pripovedovalec

in

Materino zadovoljstvo.

Na začetku šolskega leta sva v razredu Težave.
imela težave.
Imela sem občutek, da nisva stopila na Neuspešna komunikacija.
isto naraven, da se še nisva našla.

Odnos z učiteljico.

Sama sem še morala opraviti druge stvari,
ki so bile povezane z začetkom šolskega
leta, tako da še nisem bila v ritmu pouka
in odnosov.

Zaposlenost učiteljice z dodatnimi Učiteljičina
obveznostmi.
obremenjenost.

Posledica je bilo nerazumevanje,

Nerazumevanje.
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Matej ni poslušal, je klepetal, porabil več
časa za naloge.

Neposlušnost, klepetavost,
počasnost.

Vedenjske posebnosti.

Mati je morala celo v šolo.

Povabilo matere na razgovor.

Vzgojni ukrep IV.

Pogovarjali sva se predvsem o Matejevem
vedenju.
Povedala sem ji, da se še nisva čisto
ujela, da verjetno še potrebujeva časa ...

Matejevo vedenje.

Razgovor z materjo.

Sledil je dogovor o pravilu, ki je
naslednji: Matejev prehod čez mejo (tri
opozorila) zapišem v beležko
in bodo doma sledili ukrepi (prepoved
igranja z Žanom, prepoved sedenja za
računalnikom, prepoved izhodov).
Takrat se mi je to zdelo sprejemljivo.

Pravilo treh opozoril.
Sankcija I: zapis v beležko.

Primerjala sva še Mateja v prvem,
drugem in zdaj v tretjem razredu.
Ugotovili sva izjemen napredek.

Kronološko primerjanje vedenja: Razgovor z materjo.
napredek.

Drugi dan je bil Matej v šoli seznanjen s
pravili in
se je izjemno trudil.
Dve opozorili sta bili zanj že preveč.
Dobila sem občutek, da je bilo drugo
opozorilo zanj preveč grozeče.
Odločila sem se, da se z Matejem
pogovoriva o pravilih in vedenju.
Želela sem vedeti, kako se počuti.
Skupaj sva prišla do ugotovitve, da je
bolje, da ima namesto mojega
opozarjanja in pisanja v beležko sam
notranja opozorila, ki ga spomnijo, kaj je
prav in kaj je narobe. V primeru, da bo le
preveč, če ne bo zmogel, mu bom
pomagala, najprej s pogledom, potem z
besedo.

Seznanjenost s pravili.

Da pa se bo potrudil, da materi v beležki
ne bo treba ničesar podpisovati.

Vložen napor.

Zdela se mi je tudi pregroba kazen, da ne
bi smel biti z Žanom, če je v šoli počel
neumnosti.
Matej se je držal dogovora, ni bilo treba
ničesar zapisovati.
Včasih je dobil dve opozorili, potem pa
kot da se je zresnil in težav ni bilo.

Nehumana sankcija II.

Spoznanje učiteljice.

Upoštevanje dogovora.

Matejevo sodelovanje.

Ugotovitve potreb po času in
iskanju komunikacije.
Vzgojni ukrep IV/1.

Sankcija II: ukinitev ugodnosti:
Žan, računalnik, izhodi.
Učiteljičino strinjanje.

Matejeva vloga objekta.

Vložen napor.
Ogrožajoče drugo opozorilo.

Odprta komunikacija.

Matejeva vloga subjekta.

Razumevanje Matejevih občutkov.
Skupni sklep: ugodnejša notranja
kontrola,
možnost zunanje
pomoči (z
dogovorjenimi znaki).

Prekinitev
opozorilih.

Dogodek 1
[N]i zmogel obvladati svojega nemira, je Nemir.
klepetal,
Klepetavost.
nagajal svojim sošolcem,
Nagajivost.

vedenja

po

dveh

Izbruh
vedenja.

neustreznega
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opozoril je bilo več,
sem zahtevala beležko.
Mateju so se vlile solze,
bil je ves rdeč
in obraz je bil spačen
od groze.
Prestrašila sem se, saj sem dojela, da fant
doživlja resnično stisko.

Neupoštevanje dogovora.
Posledica: napoved sankcije I.
Močan čustven odziv: jok,
rdečica na obrazu, spačenost
obraza, občutek groze.

»Ne bom smel biti z Žanom,« je še rekel.

Dečkovo navajanje sankcije II.

Dogovor se je moral zgoditi,
kaj pa se je zgodilo doma, ne vem.

Izvajanje sklepa: sankcija I.
Ni poročila o izvajanju sankcije II.

V prihodnjih dneh opozoril ni bilo.

Sprejemljivo vedenje.

Matejevo dušeno stanje neugodja:
dečkova stiska.

Ob nekem kasnejšem nemiru, kravalu in Nemir,
povzročanje
neposlušnosti,
neposlušnost.
sva se ob koncu pouka dogovorila, da ne
bom ničesar zapisovala v beležko, da se
naj sam pri sebi umiri in ne počenja
neumnosti.
Matej se po navadi obvlada.
Zanimivo je, da ko zakuha kakšno
neumnost, se zelo prestraši
in pohiti odpravit škodo,

Opazne vedenjske
druge spremembe.

in

hrupa,

Učiteljičina spodbuda dečkove
lastne kontrole in notranje umiritve.

Obvladovanje.
Strah po neustreznem vedenju.

Takojšnja
samointervencija
(odprava škode).
včasih tudi z opravičili.
Opravičilo.
Glede vedenja se je zelo umiril …
Odsotnost nemira.
S tem pa sta se zmanjšali tudi njegova Zmanjšana
potreba
po
ustvarjalnost, domišljija, kot da ju zdaj ustvarjalnosti in domišljiji.
ne potrebuje več.
Ko ga kakšne stvari dolgočasijo, tiho Samozaposlitev.
Veščina.
vstane in si poišče zaposlitev.
Rad bere, riše in piše.
Izbere
likovno
in
literarno Ustvarjalne aktivnosti.
umetnost.
Zapisane zgodbice opisujejo predvsem Literarni zapisi o prihodnosti z
dogodivščine, ki jih bosta preživela z Žanom.
Žanom.
Kot da se ves Matejev svet vrti okoli Žana Objekt čudenja je Žan.
in
Želja po hitrem odraščanju brata.
da komaj čaka, da bo odrasel.

Usmerjena pozornost.

V šoli so otroci dobili jabolka, Matej je
vzel najmanjšo, rekel je, da jo bo nesel
bratcu Žanu.

Svojo malico shranil za brata.

Zmožnost odpovedovanja.

Matej je še vedno prisrčen,
prijeten fant,
zazna stisko in je vedno pripravljen
pomagati.

Prisrčnost.
Prijetnost.
Empatičnost.
Pripravljenost pomagati.

Osebnostne lastnosti.

136

Šket Kamenšek, L. (2013). Uporaba pravljic pri otrocih s težavami pozornosti in hiperaktivnostjo

Dogodek 2
[K]o sta z mamico prišla v šolo vsa
objokana. Objemala sta se in jokala.
Mamica je skušala Mateju nekaj
dopovedati,
a je ni zmogel razumeti.
V grozi je hodil po hodniku in

Čustveni odzivi (jok, objemanje).
Materino dopovedovanje.

Matejevo nerazumevanje.
Matejevo sproščanje groze
premikanjem po hodniku.
zdelo se je, da se je zgodilo nekaj Občutek grozljivosti.
groznega.

Neverbalna in verbalna
komunikacija (mati, sin).

s

Po pogovoru sem razumela, da bi morali
na smučanje, pa so vsi zbolel,
Matej je ostal zdrav
in si ne da dopovedati, da se ne morejo
odpraviti na smučanje.
Matej je dokazoval, da ati ni tako bolan,
da bi lahko šla sama, drugi pa bi prišli
pozneje.
Vznemirjenega Mateja

Odpoved smučanja zaradi bolezni
drugih družinskih članov.
Matejevo nesprejemanje odpovedi.

sem odpeljala v razred,
kjer smo se pripravili na poslušanje
pravljice.
Pogovarjali smo se o svojih odpovedih, o
občutkih.
Matej je čez čas napisal, kako bi bilo, če
se bi šli smučat.

Spremljanje Mateja v razred.
Priprava na poslušanje pravljice.

Res so ta dopust načrtovali že dlje časa

Načrtovan dopust.

Razjasnitev dogodka.

in Matej se ga je že prav pošteno veselil,
v šoli je dobil prosto

Veselje.
Opravičil izostanek v šoli.

Matejevi
občutki
aktivnosti teden prej.

in v petek se je poslovil za cel teden.

Poslovil od sošolcev.

Mogoče mu je bilo težko zaradi sošolcev.

Slab občutek zaradi sošolcev.

Na koncu pouka je povedal, da njegovi
mamici ni lahko, ko je tako trmast.

Prisotnost trme.
Povzročanje težav materi.

Matejeva spoznanja.

Da jo razume in da bo počakal, da bo Žan
ozdravel.
Matej je bil pomirjen.

Razumevanje in potrpežljivost.

Matejevo čustveno
fizično stanje.

Po četrti uri pa je prišla mati,

Prihod v šolo.

Mateja je objela in
rekla, da gredo smučat.

Objem Mateja.
Sprememba stališča.

Pri reševanju nalog je še vedno natančen,

Natančnost.

dokler ne reši določene naloge, ne rešuje

Vztrajnost pri iskanju rešitev.

Razjasnitev dogodka.

Dečkovo iskanje dokazov
in ugodne rešitve.
Matejeva vznemirjenost.
Intervencija učiteljice.

Pogovor o odpovedih in občutkih.
Zapis literarnega dela, vezanega na Matejeva samoiniciativna
prihodnost.
aktivnost.

in

in

Pomirjenost.
Neverbalna
in verbalna komunikacija
(mati).

Reševanje nalog.
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naprej.
Njegove risbe so nekaj posebnega, ima Izvirne risbe.
zanimiv stil, ki je razpoznaven.
Prepoznaven slog.

Likovna umetnost.

Prav taka je njegova pisava.

Izvirna in prepoznavna.

Pisava.

Domišljija je še prisotna,

Razvita domišljija.

Osebne lastnosti.

le da potrebuje spodbude, tudi pri pisanju
zgodb.
/.../ [N]jegova notranjost, ki je zdaj dokaj
mirna,
ne potrebuje več tega.

Potreba po spodbudi za likovno in Ustvarjalne aktivnosti.
literarno ustvarjanje
Čustvena umirjenost.
Osebna lastnost.
Zmanjšana potreba po predelavi Pomoč
z
čustev, dogodkov s pomočjo umetnostjo.
literarne umetnosti.

literarno

[S]em pohvalila sošolko, da zelo dobro Priznanje učenki.
smuča,

Učiteljičina
drugim.

je izjavil, da to zmore vsak. Začutila sem Podcenjevanje sošolke.
malo zavisti.
Zavist.

Matejev odziv.

[J]e dokaj počasen,

Matejeve lastnosti
dejavnostih.

Počasno opravljanje nalog.

kot da ga klepet,
Klepetavost.
misli
Zamišljenost.
in razpravljanje odpeljejo stran od Razpravljanje.
zahtevane naloge in je ne opravi v
določenem času.
Stanje, ko ga zgrabi nemir … [ K]ot da se
norčuje iz samega sebe, da se mu drugi Norčevanje iz sebe.
smejijo.
Smešen drugim.

spodbuda

pri

Vzrok
za
počasno
opravljanje nalog.

Stanje nemira.

Še vedno najde zanimive interpretacije Zanimive interpretacije.
literarnih besedil ob branju pravljic.
/…/ [J]e pri razlaganju razumevanja Raje odgovarja pisno.
pravljičnega besedila tih, njegov zapis, ki
ga zapiše po poslušanju, je zanimiv.

Poustvarjanje literarnega
besedila (pravljic).

V razredu je še vedno priljubljen,
tudi pri učiteljih in drugih strokovnih
delavcih na šoli.

Matejev položaj v razredu
in na šoli.

Priljubljen.

Sama imam občutek, da se lahko zanesem Zanesljivost.
nanj, da bo opravil nalogo, kot se zahteva.

Osebne lastnosti.

Za govorni nastop sta z očetom izdelala Uporaba doma izdelanih
lutke.
pripomočkov.
Predstavitev je bila zelo zanimiva.
Zanimiv.

Govorni nastop.

Literarni predlogi je dodal še nekaj Ustvarjalen.
svojega besedila.
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Videlo se je, da uživa.
Opazoval je občinstvo in se nanj odzival.

Matejevo doživljanje užitka.
Komunikacija z občinstvom.

Govorni nastop sem ocenila kot zelo
dober
in ni bil naučen na pamet.

Zelo dobra ocena nastopa.
Izpostavljena spontanost.

S sošolcem Sebastjanom hodita skupaj Sošolec Sebastjan.
domov.

Prijateljski odnos.

Matej ni nikoli brez naloge.
Zelo dobro tudi bere.

Nikoli brez naloge.
Branje je zelo dobro.

Šolske obveznosti.

Mati je bila na govorilnih urah
in sem Mateja lahko pohvalila ter
namignila, da pogrešam njegov nemir, ki
vodi v domišljijo in ustvarjalnost.

Govorilne ure.
Matej pohvaljen.
Pogrešanje nemira, posledično
ustvarjalnosti in domišljije.

Razgovor z materjo.

Imel je energijo, ki jo je bilo treba Nemir kot energija za ustvarjalnost.
porabiti, to pa se je zgodilo tudi ob
ustvarjanju.
Po navadi je vesel in veder deček.

Veselost, vedrost.

Osebna lastnost.

Popoldan hodi z materjo in bratcem na Sprehodi z materjo in bratom.
sprehod.

Popoldanske aktivnosti.

V šoli zdaj potrebuje spodbude,
da v krajšem času opravi naloge,

Spodbude
nalog.

in dodatne naloge, da ohrani svojo
ustvarjalnost, zgodbe in domišljijo.

Dodatne naloge za ohranjanje
ustvarjalnosti in domišljije.

Je še vedno radoveden,

Radovednost.

Osebne lastnosti.

[J]e vse bolj njegov svet Žan. Da živi
samo še zanj.

Objekt čudenja je Žan.

Usmerjena pozornost.

Zelo ga prizadene fizična bolečina, ko se
udari, ko mu je slabo.

Prizadetost ob fizični bolečini.

Doživljanje fizične
bolečine.

Takrat je izjemno umirjen.
Tako skriva bolečino in slabost.

Umirjenost.
Skrivanje bolečine.

Zelo dobro zazna stisko drugega
in mu takoj pomaga.

Empatičnost.
Pripravljenost pomagati.

Osebne lastnosti.

Če spozna, da koga poškoduje ali kaj
uniči,
je takoj pripravljen odpraviti napako, se
opravičiti, še preden uspe pristopiti kdo
drug.

Takojšna samointervencija
(odprava škode)
in opravičilo.

Opazne vedenjske in
druge spremembe.

Nikoli ne tožari.

Ne tožari.

Osebne lastnosti.

za

hitro

opravljanje Dodatne
pouku.

potrebe

pri
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Vse želi razumeti.

Želja po razumevanju vsega.

Ni mu težko ostati po pouku in opraviti
kakšnega dodatnega dela.
Zelo rad nastopa.

Pripravljenost opraviti
dela.
Želja po nastopanju.

Je zelo natančen in iznajdljiv.

Natančnost. Iznajdljivost.

Osebne lastnosti.

Bere zelo gladko in s poudarki.

Bere natančno in s poudarki.

Jezikovna in matematična
znanja.

Malo ima težav s poštevanko.

Manjše napake pri poštevanki.

Zelo se ujezi, če ima preveč računov
narobe.
[J]e govorili s popolnim tujcem.
/…/ Matej je rekel, da je začutil, da je
človek dober in sta klepetala.
Večkrat ima zelo zanimive izjave,
odgovore, ki so že otroška spoznanja.

Samokritičnost.

Zelo rad riše. Izdeluje in ustvarja. Kot da
je teh aktivnost zdaj žal manj.

Rad riše, izdeluje, ustvarja.
Zmanjšana aktivnost.

Opazne vedenjske
druge spremembe.

dodatna

Osebna lastnost.

Pogumnost.
Razvijajoča intuitivnost.
Zanimivost izjav, ki so
otroška spoznanja.
Likovna umetnost.

Zdi se mi, da je Matej v tem času dosegel Dosežena zrelost glede na leta.
neko zrelost, ki so od otrok njegove
starosti lahko pričakuje.
Ne potrebuje več nežnosti, bližine in toliko Zmanjšana potreba po nežnosti,
pozornosti.
bližini in pozornosti.

Osebne lastnosti.

Tudi zaposliti se zna sam.

Samozaposlitev.

Vrlina.

Postal je odgovoren,
ostal prisrčen,
iskren,
igriv in
ob spodbudi še vedno ustvarjalen.

Odgovornost.
Prisrčnost.
Iskrenost.
Igrivost.
Ob spodbudah ustvarjalen.

Osebne lastnosti.

ZAKLJUČEK 3. RAZREDA
[Z]aključuje tretji razred (9) in je Nova učiteljica.
pripravljen na novo šolsko leto z novo Nova učna snov.
učiteljico in novimi izzivi,

Pripravljen na prihodnost.

saj je dosegel čustveno zrelost in ohranil
večino zelo dobrih lastnosti
(izjemna empatičnost,
intelektualna razgledanost,
literarna in likovna sposobnost,

Čustvena zrelost.

Osebne lastnosti.

Izjemna empatičnost.
Intelektualna širina.
Literarna in likovna ustvarjalnost.

Ustvarjalne aktivnosti.

dobre retorične sposobnosti,
izjemna komunikativnost,
prisrčnost),

Retorične sposobnosti.
Izjemna komunikativnost.
Prisrčnost.

Osebne lastnosti.

dober učni uspeh.

Dober učni uspeh.

Učna uspešnost.
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Moral bo še obvladati moteče faktorje, ki
mu skrenejo pozornost,
hitreje reševati naloge,
s telesno vadbo in fizično aktivnost
izboljšati koordinacijo in motoriko.

Pozornost.
Hitrost.

Matej je postal aktiven otrok z vsemi
pozitivnimi lastnosti hiperaktivnega.

Aktiven.
Pozitivne lastnosti.

Področja, ki jih je še treba
razvijati.

Koordinacija in motorika.
Osebne lastnosti.
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Priloga 3: Primer opredelitve skupnih kategorij raziskovalnega poročila
Določitev in opredelitev skupnih kategorij na izbranih področjih (Matej, učiteljica, razred in
družina) v okviru časovne osi.

PODROČJE


ČASOVNA OS

MATEJ
 PREDŠOLSKO OBDOBJE
Napoved morebitnih poznejših težav.
– Prezgodnji porod in zapleti ob porodu.
Načini umiritve.
– Sproščanje energije na blazini.
– Občasno represivno posredovanje staršev.
Osebne lastnosti.
– Razgledanost, raziskovalni duh, radovednost.
– Občasna vztrajnost.
– Izvirnost, vloga vodje.
Socialni krog.
– Mlajši ali starejši, ne vrstniki.


1. RAZRED

Osebne lastnosti.
– Komunikativnost.
– Prijetnost, trmoglavost.
– Sposobnost opravljanje več nalog hkrati.
– Bogata domišljija in besedni zaklad.
– Iznajdljivost.
– Dobre retorične sposobnosti.
– Dramatičnost pripovedovanja.
– Iskrenost in prisrčnost.
– Samoiniciativni sogovornik z odraslimi.
– Intelektualna zrelost.
– Izjemna senzibilnost.
Čustvena ranljivost.
– Zadajanje čustvene bolečine.
Nesprejetost.
– Občutek nesprejemanja.
– Možnost fizičnega nasilja.
– Učiteljičino izzivanje.
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Vedenjske posebnosti.
– Nemirnost.
– Nagajivost.
– Vedenjski izbruhi.
– Verbalna, fizična agresivnost do sošolcev.
– Izbruhi jeze.
– Zmanjšana pozornost.
– Neupoštevanje pravil.
– Ne zmore sedeti.
– Slabi in dobri dnevi.
– Izbiranje »žrtve«.
– Moteč zase, za druge in učiteljico.
– Neustrezno, škodljivo in nevarno vedenje.
– Uničevanje tuje lastnine.
Potrebe.
– Pozornost celotne osebnosti.
Komunikacija.
– Nihanje od neuspešne k uspešni komunikaciji.
– Uspešna komunikacija po zaključenem vzgojno-izobraževalnem procesu.
Obžalovanje.
– Zna se opravičiti.
– Dvom o iskrenosti.
Načini povzročanja motenj.
– Nemirnost.
– Ustvarjanje hrupa.
Vzgojni ukrep I.
– Prisila.
– Dečkova nedejavnost.
– Učiteljičina nemoč.
Vzgojni ukrep II.
– Pošiljanje k psihologinji.
Vzgojni ukrep III.
– Nedejavnost.
– Prekinitev neustreznega vedenja (prekinitev kričanja, udarjanja, zmerjanja, umiritev).
– Spodbujeno ustrezno vedenje in njegova učinkovitost (želja po dejavnosti, krajši čas
za opravljeno nalogo, samostojnost).
Neizpolnjevanje zahtevanih šolskih nalog.
– Izbira igre namesto učne dejavnosti, kar botruje obsežnim domačim nalogam.
– Dolgočasje vodi v nagajanje sošolki.
Načini umiritve.
– Poslušanje pravljice z zanimivo in krajšo vsebino.
– Aktivnost za izločanje nemira.
– Sprostitev v gozdu in umiritev ob drevesih.
– Umirjanje z vodeno vadbo.
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Socialna posebnost.
– Lastna izločitev iz skupine in samoiniciativna nenačrtovana aktivnost.
– Pogosta izbira samostojne igre v kotičku.
Intervencija vzgojiteljice in učiteljice.
– Dovoljenje za igro.
– Poznejša pomoč pri zaostalih nalogah.
Uvajanje nove metode dela I.
– Pomoč za ustrezno izbiro dejavnosti oz. nedejavnosti (semafor).
– Naveličanost.
– Iskanje novih metod.
Uvajanje nove metode dela II.
– Spodbude za ustrezno vedenje (zbiranje znakov).
– Neuspešnost metode.
Uvajanje nove metode dela III.
– Nagrada za opravljeno delo in neželeno delo opravi doma.
– Nezadovoljstvo sošolcev.
Konstruktivno reševanje zapleta.
– Pogovor in diskusija.
Razjasnjevanje Matejevega položaja.
– Težave z opravljanjem nalog.
– Omogočanje opravljanja druge naloge.
– Več domačih nalog.
Matejeva kognitivna percepcija.
– Razmislek o svojem ravnanju.
Pritožbe.
– Pritožbe drugih staršev nad vedenjem.
– Pritožbe drugih učiteljev zaradi nemira, neizpolnjevanja nalog, nagajivosti, izbruhov
jeze in besa.
Ustvarjalne aktivnosti.
– Ustvarjalna radovednost.
– Likovni interes in izvirno likovno izražanje.
ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA OBDOBJA
Obžalovanje vedenja in odkupnina.
– Opravičilo in nagrada učiteljici.
POČITNICE
Vedenjske posebnosti ob srečanju.
– Zadrega.
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2. RAZRED

Spremembe sedežnega reda.
– Dečkovo samostojno sedenje spredaj ali sedenje v paru.
Mreža sodelovanja.
– Dogovor z materjo.
– Sodelovanje s šolskimi in tudi zunanjimi strokovnimi sodelavci.
Matejeva sprememba odnosa do šole, učiteljice, sošolcev in učenja.
– Pozitiven odnos do šole.
– Pozitiven odnos do učiteljice.
– Pozitiven odnos do sošolcev in učenja.
Odkrivanje in razumevanje Matejevih potreb in neugodnih situacij.
– Potreba po času, prostoru in pravilih.
– Ne mara nervoze, nereda.
– Potreba po pozornosti.
– Pomoč pri reševanju nemirna.
– Spodbude ob nemotiviranosti.
Osebne lastnosti.
– Ustvarjalnost, izvirnost.
– Vztrajnost pri nekaterih dejavnostih.
– Natančnost.
Veščina.
– Samozaposlitev.
ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA OBDOBJA
Spremembe sedežnega reda.
– Sedenje s sošolci.
Prepoznavanje težav in uporaba strategij za njihovo rešitev.
– Zavedanje težav z vedenjem.
– Prosi za pomoč.
– Način umirjanja in spodbujanja s telesnimi vajami.
Osebna lastnost.
– Zadovoljstvo.
Mreža sodelovanja.
– Sodelovanje s strokovnjaki, učitelji, materjo.


3. RAZRED

Spremembe pri Mateju.
– Odpovedovanje.
– Novo zadovoljstvo.
– Nov objekt navdušenja.
Predstavitev novega družinskega člana.
– Srečanje z Žanom.
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–
–
–

Ponos in veselje Mateja.
Navdušen pripovedovalec in razlagalec.
Materino zadovoljstvo.

Odnos z učiteljico.
– Težave.
– Neuspešna komunikacija.
Vedenjske posebnosti.
– Neposlušnost, klepetavost, počasnost.
Vzgojni ukrep IV.
– Povabilo matere na razgovor.
Razgovor z materjo.
– Matejevo vedenje.
– Ugotovitve potreb po času in iskanju komunikacije.
– Kronološko primerjanje vedenja: napredek.
– Matej pohvaljen.
– Pogrešanje nemira, posledično ustvarjalnosti in domišljije.
– Nemir kot energija za ustvarjalnost.
Vzgojni ukrep IV/1.
– Pravilo treh opozoril. Sankcija I: zapis v beležko.
– Sankcija II: ukinitev ugodnosti: Žan, računalnik, izhodi.
– Učiteljičino strinjanje.
Matejeva vloga objekta ob reševanju konfliktov v razredu.
– Seznanjenost s pravili.
– Vložen napor.
– Ogrožajoče drugo opozorilo.
Matejeva vloga subjekta ob reševanju konfliktov v razredu.
– Odprta komunikacija.
– Razumevanje Matejevih občutkov.
– Skupen sklep: ugodnejša notranja kontrola, možnost zunanje pomoči (z
dogovorjenimi znaki).
– Vložen napor.
Matejevo sodelovanje.
– Upoštevanje dogovora.
– Prekinitev vedenja po dveh opozorilih.
Dogodek 1
Izbruh neustreznega vedenja.
– Nemir.
– Klepetavost.
– Nagajivost.
– Neupoštevanje dogovora.
– Posledica: napoved sankcije I.
– Močan čustven odziv: jok, rdečica na obrazu, spačenost obraza, občutek groze.
– Matejevo duševno stanje neugodja: dečkova stiska.
– Dečkovo navajanje sankcije II.
– Izvajanje sklepa: sankcija I.
– Ni poročila o izvajanju sankcije II.
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–

Sprejemljivo vedenje.

Neustrezno vedenje.
– Nemir, povzročanje hrupa, neposlušnost.
– Učiteljičina spodbuda dečkove lastne kontrole in notranje umiritve.
Opazne vedenjske in druge spremembe.
– Obvladovanje.
– Strah po neustreznem vedenju.
– Takojšnja samointervencija (odprava škode).
– Opravičilo.
– Odsotnost nemira.
– Zmanjšana potreba po ustvarjalnosti in domišljiji.
– Želja po razumevanju vsega.
– Pripravljenost opraviti dodatna dela.
– Želja po nastopanju.
Veščina.
– Samozaposlitev.
Ustvarjalne aktivnosti.
– Izbere likovno in literarno umetnost.
– Literarni zapisi o prihodnosti z Žanom.
– Potreba po spodbudi za likovno in literarno ustvarjanje.
Pomoč z literarno umetnostjo.
– Zmanjšana potreba po predelavi čustev, dogodkov s pomočjo literarne umetnosti.
Usmerjena pozornost.
– Objekt čudenja je Žan.
– Želja po hitrem odraščanju brata.
Zmožnost odpovedovanja.
– Svojo malico shranil za brata.
Osebnostne lastnosti.
– Prisrčnost.
– Prijetnost.
– Empatičnost.
– Pripravljenost pomagati.
– Razvita domišljija.
– Čustvena umirjenost.
– Zanesljivost.
– Veselost, vedrost.
– Radovednost.
– Ne tožari.
– Natančnost.
– Iznajdljivost.
– Samokritičnost.
– Pogumnost.
– Razvijajoča intuitivnost.
– Zanimivost izjav, ki so otroška spoznanja.
– Dosežena zrelost glede na leta.
– Zmanjšana potreba po nežnosti, bližini in pozornosti.
– Odgovornost.
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–
–
–

Iskrenost.
Igrivost.
Ustvarjalnost ob spodbudah.

Dogodek 2
Neverbalna in verbalna komunikacija (mati, sin).
– Čustveni odzivi (jok, objemanje).
– Materino dopovedovanje.
– Matejevo nerazumevanje.
– Matejevo sproščanje groze s premikanjem po hodniku.
– Občutek grozljivosti.
Razjasnitev dogodka.
– Odpoved smučanja zaradi bolezni drugih družinskih članov.
– Matejevo nesprejemanje odpovedi.
– Dečkovo iskanje dokazov in ugodne rešitve.
– Matejeva vznemirjenost.
Intervencija učiteljice.
– Spremljanje Mateja v razred.
– Priprava na poslušanje pravljice.
– Pogovor o odpovedih in občutkih.
Matejeva samoiniciativna aktivnost.
– Zapis literarnega dela, vezanega na prihodnost.
Razjasnitev dogodka in Matejevi občutki ter aktivnosti teden prej.
– Načrtovan dopust.
– Veselje.
– Opravičil izostanek v šoli.
– Poslovil od sošolcev.
– Slab občutek zaradi sošolcev.
Matejeva spoznanja.
– Prisotnost trme.
– Povzročanje težav materi.
Matejevo čustveno in fizično stanje.
– Razumevanje in potrpežljivost.
– Pomirjenost.
Neverbalna in verbalna komunikacija (mati).
– Prihod v šolo.
– Objem Mateja.
– Sprememba stališča.
Reševanje nalog.
– Natančnost.
– Vztrajnost pri iskanju rešitev.
Likovna umetnost.
– Izvirne risbe.
– Prepoznaven slog.
– Rad riše, izdeluje, ustvarja.
– Zmanjšana aktivnost.
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Pisava.
– Izvirna in prepoznavna.
Učiteljičina spodbuda drugim.
– Priznanje učenki.
Matejev odziv.
– Podcenjevanje sošolke.
– Zavist.
Matejeve lastnosti pri dejavnostih.
– Počasno opravljanje nalog.
Vzrok za počasno opravljanje nalog.
– Klepetavost.
– Zamišljenost.
– Razpravljanje.
Stanje nemira.
– Norčevanje iz sebe.
– Smešen je drugim.
Poustvarjanje literarnega besedila (pravljic).
– Zanimive interpretacije.
– Raje odgovarja pisno.
Matejev položaj v razredu in na šoli.
– Priljubljen.
Prijateljski odnos.
– Sošolec Sebastjan.
Govorni nastop.
– Uporaba doma izdelanih pripomočkov.
– Zanimiv.
– Ustvarjalen.
– Matejevo doživljanje užitka.
– Komunikacija z občinstvom.
– Zelo dobra ocena nastopa.
– Izpostavljena spontanost.
Šolske obveznosti.
– Nikoli brez naloge.
Jezikovna in matematična znanja.
– Bere natančno in s poudarki.
– Manjše napake pri poštevanki.
Dodatne potrebe pri pouku.
– Spodbude za hitro opravljanje nalog.
– Dodatne naloge za ohranjanje ustvarjalnosti in domišljije.
Doživljanje fizične bolečine.
– Prizadetost ob fizični bolečini.

149

Šket Kamenšek, L. (2013). Uporaba pravljic pri otrocih s težavami pozornosti in hiperaktivnostjo

–
–

Umirjenost.
Skrivanje bolečine.

ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA OBDOBJA
Pripravljen na prihodnost.
– Nova učiteljica.
– Nova učna snov.
– Čustvena zrelost.
Osebne lastnosti.
– Izjemna empatičnost.
– Intelektualna širina.
– Retorične sposobnosti.
– Prisrčnost.
– Aktivnost.
– Pozitivne lastnosti.
Ustvarjalne aktivnosti.
– Literarna in likovna ustvarjalnost.
Učna uspešnost.
– Dober učni uspeh.
Področja, ki jih je še treba razvijati.
– Pozornost.
– Hitrost.
– Koordinacija in motorika.
UČITELJICA
 1. RAZRED
Učiteljičina negotovost.
– Nihanje v razumevanju nemirnosti: nemirnost kot posebnost, kot potreba po ljubezni,
kot način reagiranja ali kot negativna značajska lastnost.
Začetna šolska izčrpanost učiteljice.
– Kronična utrujenost.
Organiziranost.
– Želja po vzpostavljanju reda.
Težave v timu.
– Neusklajenost z vzgojiteljico.
– Različni nazori in težava prilagajanja.
– Otrokova zmedenost.
Učiteljičina nemoč.
– Kričanje zaradi neobvladovanja.
Dvopolno doživljanje učiteljice.
– Nesprejemanje in zavračanje otroka po pouku.
– Razumevanje in sprejemanje otroka.
Učiteljičino napredovanje v razumevanju.
– Ločevanje vedenja od osebnosti.
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ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA OBDOBJA
Doživljanje učiteljice.
– Čustvena ganjenost.
POČITNICE
Doživljanje učiteljice ob srečanju.
– Preplavljanje čustev.


2. RAZRED

Kadrovske spremembe.
– Učiteljica brez vzgojiteljice.
Potrditev učiteljičinega dela.
– Pozitivno mnenje psihologinje o učiteljici.
ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA OBDOBJA
Učiteljičino napredovanje v razumevanju.
– Učenje učiteljice in ločevanje vedenja od osebnosti.


3. RAZRED

Učiteljičina obremenjenost.
– Zaposlenost učiteljice z dodatnimi obveznostmi.
– Nerazumevanje.
Spoznanje učiteljice.
– Nehumana sankcija II.
SOŠOLCI
 1. RAZRED
Struktura v razredu.
– Vedenjske posebnosti otrok v razredu.
Posebnosti v razredu.
– Diferencirane potrebe otrok.
Razjasnjevanje napačnega razumevanja.
– Ugibanje o večji učiteljičini naklonjenosti do Mateja.
– Učiteljičina večja pozornost in osredotočenost nanj.
– Opozarjanje zaradi neustreznega vedenja.
– Učiteljičina želja po ustreznem vedenju.
– Učiteljičino sprejemanje Mateja.
– Želja po prilagoditvi vedenja.
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2. RAZRED

Spremenjen odnos do Mateja v razredu.
– Sprejetost.
– Priljubljenost.
– Pomoč sošolcev ob nemiru.
– Spodbude.
– Diskretna opozorila.
ZAKLJUČEK ŠOLSKEGA OBDOBJA
Komunikacija.
– Odprta komunikacija.


3. RAZRED

Preživljanje počitnic.
– Počitniška potepanja.
DRUŽINA
 PREDŠOLSKO OBDOBJE
Tričlanska družina.
– Družina z enim otrokom.
Seznanjenost staršev s težavami.
– Starši poznajo njegovo vedenje.
Negotova prihodnost.
– Skrb staršev.


1. RAZRED

Skrbnost matere.
– Obiski govorilnih ur.


2. RAZRED

Pričakovanje družinskih sprememb.
– Nov družinski član.


3. RAZRED

Povečana družina.
– Nov družinski član.
Popoldanske aktivnosti.
– Sprehodi z materjo in bratom.
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Priloga 4: Portfolio učenca
Dokumentarni zapis – portfolio učenca je nastajal od novembra 2004 do aprila 2005.
H. C. ANDERSEN: CESARJEVA NOVA OBLAČILA
Zapisano 9. novembra 2004.
Matej je ob vprašanju resnice in laži razmišljal:
»Resnica je ena sama. Laž je zelo grda.«
H. C. ANDERSEN: ZAROČENCA
Zapisano 22. novembra 2004.
Matej je ob vprašanjih »Kaj je zaljubljenosti in kaj je ljubezen?« zapisal:
»Zaljubljenost pomeni, biti zaljubljen in skupaj ležati v postelji, tako kot vrtavko in žogica.«
H. C. ANDERSEN: STANOVITNI KOSITRNI VOJAK
Zapisano 24. novembra 2004.
Matej je ob vprašanjih »Kaj je najpomembnejše, kaj je tvoja ljubezen, kaj najraje počneš?«
razmišljal:
»Moja ljubezen je računalnik.«
S. KOŠČAK: ŽUR IN LILA54
Zapisano 26. novembra 2005.
Matej je ob vprašanju »Kdo te potolaži?« menil:
»Žan me potolaži. Ali pa grem v sobo, se pokrijem z dekico, še prej pa zazvonim z delfinčki.«
H. C. ANDERSEN: SREČNA DRUŽINA
Zapisano 29. novembra 2004.
Po poslušanju pravljice Srečna družina je Matej zapisal svojo pravljico.
Polžja družina
Nekoč je bila polžja hrana priljubljena in polži so bili najbolj okusni v dvorcu pri Sveti
Jožefini. Tam si lahko naročil pražene, kuhane in surove polže. Ampak dvorca že dolgo ni
več. Zdaj rastejo namesto dvorca magična drevesa. Ta imajo pod vejami skrite polže. Trije
polži se imajo zelo radi. Si skupaj delijo hrano, pijačo in podobno. Prvemu je ime Hinko,
drugemu Žak in tretjemu Kango. Hinko rad žvižga, Žak rad poje in Kango rad kaka. Tako
živijo ti trije polži še danes.
H.C. ANDERSEN: DEKLICA Z VŽIGALICAMI
Zapisano 15. decembra 2004.
Matejevo razmišljanje ob vprašanju »Kaj si želiš?«:
»Želim si, da bi z Žanom poletela. Želim si hišico na drevesu.«
H. C. ANDERSEN: KRASTAČA
Zapisano 14. januarja 2005.
Matej je ob vprašanjih »Kje imaš ti zlati kamen, kaj pomeni zate ta pravljica, o čem
razmišljaš?« zapisal:
»Zlati kamen imam v domišljiji. Zame pravljica pomeni zavetje.«

54

V raziskavo sem vključila tudi literarno delo Simone Koščak: Žur in Lila zaradi zanimivosti odgovora na
zastavljeno vprašanje o tolažbi.

153

Šket Kamenšek, L. (2013). Uporaba pravljic pri otrocih s težavami pozornosti in hiperaktivnostjo

H. C. ANDERSEN: DIVJI LABODI
Zapisano januarja 2005. Pravljica je bila prebrana v dveh delih.
Matej je ob vprašanjih »Kaj se je Elisa morala naučiti, kaj je spoznala in kaj ti je prišepnil
odlomek?« zapisal:
»Elisa se je morala naučiti plavati. Spoznala je naravo. Odlomek mi je prišepnil, da voda
umiva.«
Matej je bo vprašanjih in nedokončanem stavku »Kakšna je ljubezen v tej pravljici? Kaj je v
tej pravljici najpomembnejše? Jaz sem …« napisal:
»V tej pravljici je ljubezen do bratov. Najpomembnejše je, da je Elisa rešila brata.
Jaz sem junak.«
H. C. ANERSEN: LAN
Zapisano 7. januarja 2005.
Matej je ob vprašanjih »Kaj ti je lan s svojim življenjem povedal, kaj je zate pomembno v
življenju?« menil:
»Lan mi je povedal, da je življenje lahko težko. Meni je v življenju pomembno, da se lahko v
miru igram.«
H. C. ANDERSEN: BEDAK JURČEK
Zapisano 21. januarja 2005.
Matej je ob vprašanju in nedokončani povedi »Kdaj si se počutil kot bedak Jurček?
Zdaj verjamem …« zapisal:
»Spomnim se Jurčkove večerje. Počutim se iznajdljivega. Verjamem, da je dobro biti
iznajdljiv.«
H. C. ANDERSEN: HRANILNIK
Zapisano 24. januarja 2005.
Matej je ob vprašanju »Kakšen pomen ima zate ta pravljica?« zapisal:
»Za življenje mi pomeni, da vsak človek umre. Za drugo: zame pomeni zabavo s hrano.«
H. C. ANDERSEN: SVINJSKI PASTIR
Zapisano 10. in 11. februarja 2005.
Matej je ob vprašanjih »Kaj ostaja po tej pravljici, kaj bi povedal princu, kaj bi svetoval
princesi?« razmišljal:
»Po tej pravljici ostane poroka. Princu bi povedal, naj se poroči. Princesi bi svetoval, da ne
sme biti prevzetna.«
H. C. ANDERSEN: KAKOR STARI NAREDI, JE ZMERAJ PRAV
Zapisano 11. marca 2005.
Matej je ob vprašanjih »Kaj se ti zdi pomembno, kaj ti ostane po prebrani zgodbi?« zapisal:
»Pomembna se mi zdi zamenjava, zato ker je z zamenjavo dosegel denar.
Ostajata mi Angleža.«
H. C. ANDERSEN: MALA MORSKA DEKLICA
Zapisano marca 2005.
Matej je bo vprašanjih »Kaj še zveni po prebrani pravljici, za kaj si se pripravljen potruditi,
kolikšen pomen ima to zate, kaj bi si sposodil od morske deklice?« razmišljal:
»Zelo sem se pripravljen potruditi za bratca Žana. Žan mi pomeni, da se lahko igram.
Želim si, da bi živel 300 let.«
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VPLIV H. C. ANDERSENA NA VEDENJE
Matej je ob vprašanjih »Kako si se vedel, ko še nisi poznal H. C. Andersena, kateri junak v
Andersenovih pravljicah ti je najbolj podoben, ko si bil v težavah, si pomislil na Andersenovo
pravljico, katero, ti je pomagala, kako, kakšno pravljico bi Andersen zapisal zate?« zapisal:
»Ko še nisem poznal Andersena, ne vem, kako sem se vedel. Potem ne vem, kaj se je zgodilo.
V Andersenovih pravljicah sem podoben bedaku Jurčku. Ko sem bil v težavah, nisem pomislil
na nobeno pravljico. Rešil sem se kar sam, ker se nisem spomnil nobene pravljice.«
Matej je še zapisal pravljico Pogumen Žan
Živel je Žan, ki je bil pogumen, in je imel brata Mateja, ki je bil isti kot Žan. Enkrat sta šla v
pustolovščino. Ko sta se vrnila, ju je doma čakalo presenečenje.
PORTRETI H. C. ANDERSENA
Matej je ob vprašanju »Kakšen je H. Christian Andersen?« zapisal:
»Andersen je reven in je pisatelj.«
H. C. ANDERSEN: BEZGOVA MAMKA
Zapisano 8. aprila 2005.
Matej je ob povedi in vprašanju »Spomin mi je dal zlato krono, zakaj?« razmišljal:
»Zato, ker sem rešil Žana, ker bi lahko zelo padel.«
H. C. ANDERSEN: SNEŽNA KRALJICA
Literarno besedilo je bilo poslušano po delih.
Zapisano 13. aprila 2005.
Matej je ob nedokončanih povedi in vprašanju »Ko je tudi meni padel košček stekla v oko,
sem … Steklo se je zarilo tudi v srce, počutila sem se … Kaj si potem storil?« zapisal:
»Ko je tudi meni padel košček stekla v oko, sem skoval peklenski načrt.
Steklo se je zarilo tudi v srce, počutil sem se zelo slabo. Snežno kraljico sem dal v koš in šel
domov. Doma sem ogrel pečico na 1000 °C in vrgel kraljico v pečico. Stopila se je. Potem
sem šel še sam v pečico. Koščki stekla so se stopili. Potem sem živel do konca svojih dni. Od
kraljice je ostala le voda.«
Zapisano 15. aprila 2005.
Matej je ob vprašanjih »Kaj si pozabil, zakaj si pozabil?« razmišljal:
»Jaz ne pozabim nobene reči.«
Ob naslednjih vprašanjih »Kaj je v pravljici najpomembnejše, želiš odrasti, zakaj, kaj boš vse
moral storiti, da boš odrastel?« je Matej še zapisal:
»Najpomembnejše je, ko Gerda poljubi Kaja. Želim odrasti, da se bom lahko poročil.
Da odrastem, moram opraviti šole.«
VPRAŠANJA ZA KONEC
Zapisano 26. aprila 2005.
Matej je ob vprašanjih »Katera Andersenova pravljica je najlepša, zakaj, ali si danes kaj
drugačen kot takrat, ko si začel spoznavati pravljičarja H. C. Andersena, kdo tako pravi, si kaj
novega spoznal, odkril, si zaželel, kaj je to, kaj bi rad povedal Andersenu, kaj bi povedal
otrokom, kaj bi še povedal odraslim?« zapisal:
»Moja najljubša pravljica je Divji labodi, zato ker je to pravljica veliko potovanje.
Jaz sem se zelo spremenil, odkar spoznavamo Andersena. Jaz sam pravim, da sem drugačen.
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Zaželel sem si, da bi imel lepe počitnice.
Jaz bi Andersenu povedal, da je dober človek, kljub temu da je slaven.
Drugim otrokom bi povedal, da so Andersenove pravljice lepe.
Odraslim bi povedal, da je Andersen dober človek.«
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Priloga 5: Analiza portfolia s kodiranjem
Izpis relevantnih delov izjav, besedila – enot kodiranja in postopek odprtega kodiranja.
Deli besedila – enote kodiranja

Kode I. reda

Kode II. reda –
kategorije

H. C. ANDERSEN: CESARJEVA NOVA
OBLAČILA
Resnica je ena sama.
Laž je zelo grda.

Enost resnice.
Negativno označena laž.

Vrednote.

Biti oz. obstajati
in nahajati se v določenem
stanju.
Primerjava s pravljičnima
junakoma (vrtavko in žogica).

Čustvo –
zaljubljenost.

H. C. ANDERSEN: STANOVITNI KOSITRNI
VOJAK
Moja ljubezen je računalnik.

Vezano na predmet.

Čustvo – ljubezen.

S. KOŠČAK: ŽUR IN LILA
Žan me potolaži.
Ali pa grem v sobo,
se pokrijem z dekico,
še prej pa zazvonim z delfinčki.

Vezana na osebo
ali prostor,
predmet
in dejavnost.

Tolažba.

Družina.
Hrana.
Dvorec.
Jedi iz polžev.

Pravljični elementi.

H. C. ANDERSEN: ZAROČENCA
Zaljubljenost pomeni, biti zaljubljen
in skupaj ležati v postelji, tako kot vrtavko in
žogica.

H. C. ANDERSEN: SREČNA DRUŽINA
Matejeva avtorska pravljica.
Polžja družina
Nekoč je bila polžja hrana priljubljena in polži
so bili najbolj okusni v dvorcu pri Sveti Jožefini.
Tam si lahko naročil pražene, kuhane in surove
polže. … Zdaj rastejo namesto dvorca magična
drevesa.
Ta imajo pod vejami skrite polže.
Trije polži se imajo zelo radi.
Si skupaj delijo hrano, pijačo in podobno.
Hinko rad žvižga, Žak rad poje in Kango rad
kaka. Tako živijo ti trije polži še danes.
H. C. ANDERSEN: DEKLICA Z
VŽIGALICAMI
Želim si, da bi z Žanom poletela.
Želim si hišico na drevesu.
H. C. ANDERSEN: KRASTAČA
Zlati kamen imam v domišljiji.
Zame pravljica pomeni zavetje.

Magična drevesa.
Skriti polži.
Ljubezen med polži.
Deljenje dobrin.
Dejavnosti polžev.
Živijo še danes.

Dejavnost.
Imetje.

Želja.

Domišljija.
Zadovoljevanje potrebe po
varnosti.

Vrednota.
Vrednost pravljice.
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H. C. ANDERSEN: DIVJI LABODI
Elisa se je morala naučiti plavati.

Znati plavati.

Nalogi glavne
junakinje.

Spoznala je naravo.
Odlomek mi je prišepnil, da voda umiva.

Spoznanje narave.
Očiščevalna moč vode.

Pravljično spoznanje.

V tej pravljici je ljubezen do bratov.
Najpomembnejše je, da je Elisa rešila brate.
Jaz sem junak.

Vezana na sorodstvo.
Reševanje bratov.
Junak.

Čustvo – ljubezen.
Najpomembnejše.
Samovrednotenje.

Možnost težkega življenja.

Pravljično spoznanje.
Pomembno.

H. C. ANERSEN: LAN
Lan mi je povedal, da je življenje lahko težko.
Meni je v življenju pomembno, da se lahko v
miru igram.

Mir. Igra.

H. C. ANDERSEN: BEDAK JURČEK
Spomnim se Jurčkove večerje.
Počutim se iznajdljivega.
Verjamem, da je dobro biti iznajdljiv.

Jurčkova večerja.
Iznajdljiv.
Iznajdljivost.

Pravljični element.
Samovrednotenje.
Pomembno.

H. C. ANDERSEN: HRANILNIK
Za življenje mi pomeni, da vsak človek umre.
Za drugo: zame pomeni zabavo s hrano.

Občutek minljivosti.
Zabava s hrano.

Pravljično spoznanje.
Pravljični element.

H. C. ANDERSEN: SVINJSKI PASTIR
Po tej pravljici ostane poroka.
Princu bi povedal, naj se poroči.
Princesi bi svetoval, da ne sme biti prevzetna.

Poroka.
Sprejeti odločitev.
Izogibanje slabim lastnostim.

Pravljični element.
Pravljično spoznanje.

H. C. ANDERSEN: KAKOR STARI NAREDI,
JE ZMERAJ PRAV
Pomembna se mi zdi zamenjava, zato ker je z
zamenjavo dosegel denar.
Ostajata mi Angleža.

Menjava.
Pridobljen denar.
Angleža.

Pomembno.
Pravljični element.

Brat Žan.

Pomembno.

Zadovoljevanje potrebe po
igri.
Dolgo življenje.

Želja.

H. C. ANDERSEN: MALA MORSKA
DEKLICA
Zelo sem se pripravljen potruditi za bratca
Žana.
Žan mi pomeni, da se lahko igram.
Želim si, da bi živel 300 let.
VPLIV H. C. ANDERSENA NA VEDENJE
Ko še nisem poznal Andersena, ne vem, kako
sem se vedel.
Potem ne vem, kaj se je zgodilo.
V Andersenovih pravljicah sem podoben bedaku
Jurčku.
Ko sem bil v težavah, nisem pomislil na nobeno
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Neznan.

Odnos do ljudi in
okolja.

Neznan dogodek.
Bedak Jurček.

Identifikacija.

Brez pomoči pravljice.

Intervencija.
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pravljico.
Rešil sem se kar sam, ker se nisem spomnil
nobene pravljice.

Lastna.

Pogumen Žan
Živel je Žan, ki je bil pogumen,
in je imel brata Mateja, ki je bil enak kot Žan.
Enkrat sta šla v pustolovščino.
Ko sta se vrnila,
ju je doma čakalo presenečenje.

Pogumen.
Brat.
Pustolovščina.
Vrnitev.
Presenečenje.

Pravljični elementi.

PORTRETI H. C. ANDERSENA
Andersen je reven
in je pisatelj.

Reven.
Pisatelj.

Opis Andersena.

H. C. ANDERSEN: BEZGOVA MAMKA
Zato, ker sem rešil Žana, ker bi lahko zelo
padel.

Rešitev brata.

Priznanje za dobro
delo.

H. C. ANDERSEN: SNEŽNA KRALJICA
Ko je tudi meni padel košček stekla v oko, sem
skoval peklenski načrt.
Steklo se je zarilo tudi v srce.
Počutila sem se zelo slabo.

Peklenski načrt.

Pravljični elementi.

Slabo počutje.

Snežno kraljico sem dal v koš
in šel domov.
Doma sem ogrel pečico na 1000 °C in
vrgel kraljico v pečico.
Stopila se je.
Potem sem šel še sam v pečico.
Koščki stekla so se stopili.
Potem sem živel do konca svojih dni.
Od kraljice je ostala le voda.

Snežna kraljica v košu.
Dom.
Pečica.
Vrgel kraljico.
Stopila.
Sam v pečico.
Steklo stopilo.
Živel.
Od kraljice le voda.

Telesno in duševno
stanje.
Pravljični elementi.

Jaz ne pozabim nobene reči.

Dober spomin.

Lastnost.

Najpomembnejše je, ko Gerda poljubi Kaja.
Želim odrasti,
da se bom lahko poročil.

Sestrski poljub bratu.
Telesna in duševna zrelost.
Zrelost za poroko.

Najpomembnejše.
Želje.

Da odrastem, moram opraviti šole.

Zaključek šolanja.

Merilo zrelosti.

VPRAŠANJA ZA KONEC
Moja najljubša pravljica so Divji labodi,
zato ker je to pravljica veliko potovanje.
Jaz sem se zelo spremenil,
odkar spoznavamo Andersena.
Jaz sam pravim, da sem drugačen.

Divji labodi.
Potovanje.
Lastna sprememba
zaradi spoznavanja
pravljičarja.

Najljubša pravljica.
Pomembno.
Samovrednotenje.

Lepo preživete počitnice.
Andersen je dober človek
kljub slavi.
Andersenove pravljice so lepe.

Želja.
Pravljično spoznanje.

Zaželel sem si, da bi imel lepe počitnice.
Jaz bi Andersenu povedal, da je dober človek,
kljub temu da je slaven.
Drugim otrokom bi povedal, da so Andersenove
pravljice lepe.
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Odraslim bi povedal, da je Andersen dober
človek.
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Andersen je dober človek.

Šket Kamenšek, L. (2013). Uporaba pravljic pri otrocih s težavami pozornosti in hiperaktivnostjo

Priloga 6: Vprašanja za polstrukturirana intervjuja
Vprašanja za polstrukturirani intervju z Matejem.
Pomisli na dogajanje v 1., 2. in 3. razredu. Kaj ti najprej pride na misel? Kakšen si bil takrat v
šoli? Kaj pa doma? Če se spomniš 1. razreda, kako si se takrat počutil? Je bilo v 2. razredu kaj
drugače? Kaj pa v 3. razredu? Kakšna je bila tvoja vloga v razredu? Si se počutil med sošolci
sprejetega? Se je od 1. do 3. razreda kaj spremenilo v tvojem doživljanju med vrstniki? Kaj
konkretno je bilo drugače, če se spomniš?
Kakšen odnos si imel z učiteljico? Česa se najbolj spomniš iz tistega obdobja? Ali je bil odnos
vedno tak? Ali ti je učiteljica pri čem posebej pomagala? Kaj ti je bilo všeč pri njej in kaj te je
motilo?
Kakšen odnos si imel s sošolci? Ali se je tudi ta kaj spreminjal? Kdo so bili tvoji prijatelji?
Zakaj prav ti? Česa pri svojih sošolcih nisi maral?
Se spomniš, kaj si v tistem obdobju najraje počel? V čem si užival? Ali se s tem ukvarjaš še
danes?
Kaj ti pomenijo pravljice? Katera Andersenova pravljica ti je bila najljubša? Zakaj? Ali
meniš, da so ti pravljice s čim pomagale?
Ali ti je bilo kaj drugega v pomoč, ko si obiskoval prve tri razrede? Kaj pa risanje in pisanje
zgodb? Kaj ti pomeni ustvarjanje? Ali še vedno ustvarjaš?
Kako danes doživljaš šolo? Kako se potolažiš, ko si žalosten? Se spopadaš s kakšnimi
težavami? Kako jih rešuješ? Kakšni so tvoji sošolci? Kateri so tvoji prijatelji? Kakšen značaj
imajo? Kakšne so učiteljice? Katera ti je najljubša? Zakaj? Kaj ti je všeč pri njej?
Vprašanja za polstrukturirani intervju z Matejevo materjo.
Kakšen je bil Matej v prvi triadi? Kako ste ga doživljali kot sina in učenca? Kakšen odnos sta
vzpostavljala? Se je ta spreminjal? Na katerih področjih je Matej posebej potreboval vašo
pomoč?
Kako se je po vašem mnenju Matej počutil v 1., 2. in 3. razredu in kakšno vlogo je imel?
Kakšen odnos je imel s sošolci? Kakšen odnos je vzpostavljal z učiteljico? Se je ta
spreminjal? S čim ga je učiteljica posebej podpirala? Pri čem ga je omejevala? Kaj je Matej
takrat najraje počel, kaj je bilo njegovo močno področje?
Kaj so mu takrat pomenile pravljice in pravljičar H. C. Andersen? Se morda spomnite njegove
najljubše pravljice? Kaj menite, s čim si je Matej pomagal, ko je imel težavo? Kaj so bile
njegove težave v prvi triadi? Kaj so bile njegove prednosti? Kako je s tem danes?
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Priloga 7: Transkripcija pogovora z dečkom
Transkripcija je razdeljena po temah.
ŠOLA
Nisem bil prestrašen prvošolček. Bil sem bolj razigran. Bil sem željn odkrivanja. Meni je šlo
vse to na živce, ker nisem mogu raziskovat, tak kot sem si js zamislu. Zato sem bil večinoma
dneva v šoli zdolgočasen. Js sm si zamislu mal drugač, da bo kak izziv, kaj bol praktičnega za
nardit. Ker js sem bil vajen delat vsemogoče, ne pa nekak sedet, pisat in poslušat. Rajš sem
bil zuni. Zato sem bil tud bolj nagajiv, sem pa vseen rad prisluhnu kaki pravljici. Ker sem
takrat mel zelo bujno domišljijo. … Sem se pa vedno rad igral.
Razlike v prvem razredu med šolo pa domom nisem opazu. Bil sem rad v šoli. Bil sem rad
doma. Doma sem bil v svojem svetu, pa v šoli sem bil spet v enem svojem svetu. Nisem imel
ločena svetova. Doma sem bil veliko bolj sproščen. 1. razred … se najprej nisem ujel z
razredničarko. Blo je treba kr veliko opominov, da sem se mal umiril. Blo je zanimiv, ker je
bilo nekaj drugačnega kot vrtec. Rad sem se igral s prijatli predvsem. Pravljice. … Mi je bilo
zanimivo, ker smo se veliko pogovarjali o teh pravljicah. Rad sem raziskoval vse drugo, razen
tistih formalnih delov. Dolgočasnih delovnih zvezkov v prvem razredu nisem maral. Večina
stvari sem vedel. Dolgočasno mi je bilo ponavljat, pa dolgočasne risbe risat na teme. Rad pa
sem risu domišljijske prizore pravljic, ilustracije zgodb ali pa konec neke zgodbe. V 2.
razredu. Mal sem se umiru. Prisluhnu, kaj se dogaja. V 2. razredu sem že znal kr v redu brat.
Začel sem odkrivat svet črk, svet knjig. Kar mi je precej odprlo pogled na življenje, na širše.
Takrat je bil tist korak, v katerem sem se umiril. Začel razvijat mal globljo širino mojega
znanja. Začel sem brati vse, kar mi je pod roke prišlo. Od pravljic. Ko sem se poglobil v
strokovno literaturo, sem šel preprosto v knjižnico in si izbral knjige, ki so me zanimale.
Nekaj popolno nevsakdanjega. Znanost. Kar koli. Izdelava okraskov, likovno ustvarjanje. Vse
kar ni bilo monotono. Da je bilo drugače od ostalega.
(Naučil brati) Odprl se mi je svet. Posegu sem po knjigah. Bral sem sam za sebe. Nisem tolk
na glas bral. Naučil sem se brat v trenutku. Zanimale so me praktične stvari. …
(Tretji razred) Spomnim se, da smo še dovolj brali zgodbice. Bral sem še vedno veliko več kot
v drugem. Od 2. do 6. sem ogromno bral. Potem ni bilo tulk časa, da bi js si vzel čas zase, ker
je bilo treba še kaj druga. Začel sem bolj v naravo hodit.
Prihajal sem iz ozadja. Mel sem glavno vlogo, atraktivno vlogo, ker sem popestril pouk, ko je
bil najbolj dolgočasen. Ko mi je bilo dolgčas, sem šel do svoje omarice. Na poti sem koga
srečal in ga pozdravil. … Mi je popestrilo dan.
Sem bil pripravljen delati sam in tudi v skupini. Oboje sem imel rad, nisem bil osredotočen na
eno. Rad sem bil vodja …, da sem js imel pod kontrolo, da sem razporedil delo med druge
učence. V večih primerih mi je to dobro uspevalo.
UČITELJICA
Pričakoval sem, da bo razredničarka bolj stroga z vidika učenja. Glede discipline mi je bilo
všeč, da je bilo … razigrano, veliko mi je bilo dopuščenega. Nisem mogu bit pri miru.
Pravijo, da sem hiperaktiven. … Razredničarka se mi je prijazna zdela, je bila drugačna od
ostalih. Predvsem zaradi teh pravljic, ki jih je prinesla v vsakdanji pouk. Kaj v dolgočasnem
smislu je prikazala s primeri iz vsakdanjega življenja …
Težave so se pol nekak uravnovesile. En drugem sva se morala prilagodit. … Ko smo se
navadli en drugega, to je bilo že kje v 2. razredu, je stvar tekla, kot je morala. Z nekaj izpadi,
seveda. Drugače imam pa lepe izkušnje na prvo triado.
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Še vedno nam je razredničarka pustila dovolj svobode. Igranja za tisti čas. Marsikateri odmor
smo porabili za pravljice, kar mi je bilo izredno všeč. Mislim, da je razredničarka pripomogla
k temu, da imam jaz razvito domišljijo, da še zdaj rad kaj posanjarim.
Razjezilo pa me je … Ker sem bil tak živahen, sem večkrat dobil opomin v beležko. Men je
bilo to zelo, zelo, zelo zoprno, ker sem moral to beležko pokazat doma mami in nazaj prinest.
… Sem menil, da bi se s preprosto besedo oprosti ali z nekim mal daljšim opravičilom dalo
zglihat spor. Ne pa da je bilo treba pogovore, pa pisna obvestila. To me pa je razjezilo in
užalilo, ker so to vidli vsi moji sošolci in sošolke. Sevede sem se sramoval, češ Matej je spet
dobil beležko, prav mu je. Žalosten sem bil, ker sem vedel, da bo moja mama žalostna, če bom
prinesu spet beležko, v kateri bo pisalo, češ, ni bil pridn. Sam sem si mislu, mal sem šel čez
mejo. Nisem se tolk sekiral, kot se je moja mama. Blo mi je vseen, češ, sej dans sem bil
poredn, jutr pa bom poskusu bit bol pridn. Ni to enotedenskega efekta na mene povzročil.
Imela sma poseben odnos. Po eni strani res dober. Po drugi strani glede obnašanja, težko
rečem. Všeč mi je bilo, ko se je začela naša radijska oddaja. Zelo sem bil ponosen, ker je
razredničarka vodila oddajo in sem bil velikrat v tej oddaji. Kar mi je bilo zelo všeč, ker so mi
starejši ljudje govorili: »Aha, spet si bil na radiu. Super. Lepo si govoril.« Sem bil res
hvaležen razredničarki, ker me tolikokrat povabla v oddajo.
Zaradi tega se je odnos veliko bolj okrepil, izboljšal. V težjih trenutkih, je bil slabši. Mi je šla
takrat učiteljica na živce.
(Učiteljica je pomagala) pri vzgoji. Glede same snovi niti ne. Glede obnašanja, duševnega
razvoja mi je pomagala dopovedati, da se šola bo v prihodnjih letih zaostrila, ne pa ostala
bolj otročja. Živel sem v svojem svetu, v svetu domišljije.
(Zmotilo pri učiteljici) to dolgovezenje. Kar bi lahko povedala s tremi besedami, je bilo treba
razložit v nekaj stavkih. Js pa sem večinoma vse dojel v prvem poskusu.
SOŠOLCI
Pri sošolcih nisem maral, da so me zafrkavali, ko so se za prazno stvar stepli, ko so naredli
svoj klan in me niso sprejeli v družbo, zahrbtnosti nisem maral, trme, želel sem meti absolutno
prav, nisem maral, če se mi je nasprotovalo. Neka odstopanja sem toleriral. … Bil sem
nepotrpežljiv, precej nepotrpežljiv, preveč. Nisem maral, če je kir vedel o neki stvari več kot
js. Sem se hitro poučil o njej in mu drug dan dopovedal, da ni to to, kar si je on predstavljal.
Takrat mi je bilo zoprno, kadar so me izključli zaradi pametovanja. Kadar sem jih hotu kaj
dopovedat, pa me niso poslušal. Pa sem včasih imel prav, pa me niso poslušal
(Sprejetost pri sošolcih) Kakor kdaj. To je pa nekoliko temna plat. Sprejetega, takrat ko sem s
svojim znanjem odprl kako temo, ki jo drugi niso vedli. … So me z zanimanjem poslušali in pa
tud vprašal pol. Kadar pa sem bil preveč nagajiv, pa so me porinli na stran. Znal sem z
besedami, pa lepimi dejanji se opravičit in pridet nazaj v krog ljudi. Sem skušal nazaj bit
sprejet. Za tretji, drugi razred bi to rekel.
Nimam js prijateljev pa sovražnikov. Želel sem biti sprejet med vsemi. Čutil sem se tud sprejet
med vsemi. Pri enih bolj, pri enih manj. Če sem opazil, da sem bil pri nekomu malo manj
sprejet, sem mu posvetil več pozornosti, zato da sem dobil še pri njem nekoliko večje
odobravanje.
(Prijatelji) Ne bom raje izpostavljal imen. Prijatelji so bili predvsem tisti, ki so mi zaupali, ki
so se veliko pogovarjali radi z mano. Prijatelji so vedno nekoliko rekli: »Ja, prav maš.« Ko
sem bil kdaj sam, so prišli do mene, pa so mi rekl: »Se greš igrat z nami?« Z vsemi sem bil
prijatelj. Odvisno. Vedno sem hotel bit prijatelj z najboljšimi, tistimi sebi enakimi. To se ne
nanaša toliko na prvo triado, temveč kasneje. … Družbo našel pri deklicah. V kakih drugih
stvareh pa pri fantih. …
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V prvi triadi sem si najbolj želel brata, s katerim bi se igral cele dneve. … Sosed Rok, s
katerim sma se igrala skoraj vsak da, najrazličnejše domišljijske igre. Pa imel sem tud enga
prijatla, s katerim sma prijatla še zdaj. … Z njim sem se zelo rad srečeval, pa četudi smo igral
samo računalniške igrice. …
MOČNO PODROČJE
(Rad počel) Rad sem sanjaril. Znal sem se tud sam zaposlit. Večkrat sem se igral take igre, ki
se od otroka moje starosti niso pričakovale. Npr. imel sem svojo agencijo, kjer sem
organiziral potovanja na različne dele sveta. … Imel sem zvezek, ki je bil nekoliko moj
dnevnik. Risal sem not stvari, ki so mi bile všeč. Tudi pisal. Če se mi je kaka izjava v šoli
zdela smešna. (Zgodbice?) Zgodbice pa sem imel v glavi. Predvsem v glavi sem si izmišljeval
dolge, zapletene zgodbe. Vse sem skušal prestaviti v realni svet. Seveda sem rad počel tudi
običajne stvari. Sestavljal sestavljanke. Risal nekoliko manj. Tudi pisal nisem velik. Rad pa
sem prebral kako knjigo. Pogledal kako risanko in jo podoživel. Kako akcijsko. Ne nasilne.
Kjer so ble kakšne čarobne sile. Kakšne znanstvene risanke.
Rad sem bral in raziskoval. Iz branja je sledilo raziskovanje in raziskovanja je sledila igra.
Kar sem prebral, sem se vživel.
DRUŽINA
Ogromno mi je pomagala družina. Starši so me bili pripravljeni vedno in veliko poslušat. Oče
mi je o naravi povedal ogromno stvari, zanimivih. Pomagal mi je raziskovat. Tist, kar nisem
vedel, sem kar njega vprašal. In potem sem razlagal. Kasneje tud bratu. Velik so bli z mano.
Hvaležen sem jim, da so bli. Ne bi si predstavljal, da bi imel ene take starše, dolgočasne.
Mene je razganjalo od znanja. Kar izvem novga o neki stvari, želim dopovedat velik ljudem.
Ne učiteljski duh, da vejo, on pa to ve.
PRAVLJICE
Svet, ki bi se po mojem mnenju čisto z lahkoto dogajale tudi v sedanjosti, v realnem življenju.
Še zdaj včasih sanjam, da bi res obstajala neka čarovnija, magija. Pravljica zame pomeni
vsako delo, morda tudi iz resničnega življenja, le da nekoliko nadgrajeno. Ni nujno, da v njih
nastopajo neke nadnaravne moči. Lahko je pravljica, ki jo živiš sam. Tud življenje je ena
gromozanska pravljica. Pravljica je vsaka stvar, v kateri imaš ti neko svojo predstavo. …
Pravljica je lahko tud nek dosežek človeka. … (Brez pravljic bi bil prikrajšan.) Za celo mojo
domišljijo. Ne bi znal se igrat. Ne bi se mogu spomnit in zamislit svojega kraja na svetu, kjer
je vse idealno. Je na tone stvari, ki jih imam rad. … Ne bi si mogu zamislit plaže, čarobnega
otočka sredi morja, na katerem sem se igral.
(Najljubša) Spomnim se pravljice Divji labodi. Bla je žalostna, ampak zanimiva. Bilo je
nekako tako, po trnovi poti do zvezd. So prišli do zaključka, kaj pomeni ljubezen do bratov in
sester. Ta nesebična. Ljubše so: Vžigalnik, Kositrni vojaček, Leteči kovček, Deklica z
vžigalicami.
Pravljice so poleg domišljije doprinesle še pri likovnem ustvarjanju. V resničnem življenju
sem videl slabše dogodke kot pravljico, sem želel pravljično rešit. Včasih sem iz pravljic
citiral kakšne stavke komu, da bi se opravičil. Včasih sem dobil o junakih pravljičnih
predstavo, da sem znal bolj opisat. … Pravljica mi je dala tudi ljubezen do raziskovanja.
(V pomoč) Kaka tema, ki smo v šoli se pogovarjali o njej, iztočnica za nadaljnje raziskovanje
doma. Prijatelji, da nisem bil osamljen, da sem imel s kom kaj počet. … Oče mi je pomagal
risat. Me je nauču risat.
(Ustvarjanje) En beg iz realnosti, vsakdana, iz dolgočasnosti. Lahko izraziš vse, kar hočeš.
Drugje ne moreš, tu pa lahko.
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Priloga 8: Transkripcija pogovora z dečkovo materjo
Transkripcija je razdeljena po temah.
ŠOLA
(Matejevo počutje) Omejen. Pričakoval je več od osnovne šole, … on v šoli po učnem
programu dobil, da mu je to bilo premalo.
V razredu še zdaj želi biti glaven. Išče pozornost. Jo bo dobil na pozitiven ali pa negativen
način, je pač stvar, kako se bo razvila. To vlogo, zelo dobro opravi. Je tisti, ki bo lahko vodil
skupino ljudi, ki bo določal naloge in tudi zahteval, da se naloge naredijo.
(Materino doživljanje dečka kot učenca) Zelo težavnega. Beležka. Katastrofa, kolkrat je
pisalo, da se mamica naj zglasi v šolo. Še sama nisem vedla, ali je res tak. To so bile tiste
prve stvari. Dokler ne ugotoviš, da je to normalno. Kot učenec se mi je zdel zelo bister.
Njegovi možgani delujejo drugače kot naši. Pri matematiki. On številke dojema, sešteva,
odšteva, računa na drug način kot mi normalni ljudje. Pri njem je bil problem, da mu je treba
matematiko predstaviti pač na drugačen način, kot mu je bilo v osnovni šoli.
UČITELJICA
(Odnos z Matejem) Bolj ste imeli težave vi z njim, ker je iskal pozornost. Hotel je bit glavni.
Hotel je vedeti, za kaj se gre. To počne še zdaj. Vendar se stvari normalizirajo. Je bil moteči
element za marsikoga. Mogoče ste ga vi vidla drugače. Tako so ga videle učiteljice ostale v
osnovni šoli. Prva tri leta moram zdaj drugače govorit. Na splošno je bilo tako.
Bil je iznajdljiv, komunikativen, ni mu bilo nikoli nerodno nobene stvari povedat, če je neki
potreboval. Če je vidu cilj, ga je dosegu. Ni važen na kak način. Bil je vztrajen. Bil je tak
odprte glave, da ga je vse zanimal. Je že našu kako stvar, da mu ni bilo dolgčas. V tem smislu,
da se je lahko tud zamoto.
Z vsemi učitelji je imel enak odnos. Če se mu je neki lublo, ja, če ne, ne. Nikoli ni rekel, da ne
bi šel v šolo, tudi če sma mela tiste, pa beležka, pa to. On je pač to tak vzel, tak je. Težko bi
rekla, da ste bla priljubljena učitelja, sploh prvi razred, al pa drugi. Pol pa ko so se začele
pravljice, ko je vidu, da se stvari premikajo, tud to, da je njemu tud neki tam všeč. Potem mu
je bila tud učiteljica všeč. Nikoli ni izpostavljal učiteljico, da je tečna, zoprna.
Omejevala, vedenjske norme, ki so postavljene. Se je pač pokazalo, da on pač tega ne bo.
Vsekakor pa je dobu pri vas to, da je lahko on razmišljal. Kaj se tiče pa razmišljanja, iskanje
podobnosti v pravljicah, to je bil sigurno napredek. Če gledama, da ste ga naučil, da se je v
tem času naučil brat in to uporabit in kaj brat. Sigurno mu je bilo v teh prvih letih prava pot
odprta.
SOŠOLCI
So bili taki in drugačni. Težko so se ujeli. Po pripovedovanju je imel par takih, ki so ga
poslušali, ampak on je vedno iskal neke druge pogovore. Ni se igral z igračami, s katerimi so
se igrali drugi. V osnovni šoli je najbolj trpel, ker ni imel v generaciji, v generaciji že, v
razredu nekoga, s katerim bi lahko se pogovarjal normalne stvari. On se ne pogovarja o
računalnikih, ne o motorjih, ne o najnovejših teh napravah. Socialna omrežja ga ne zanimajo.
»Ne, jaz se bom rajš pogovarjal. Jaz rabim osebo, da se z njo pogovarjam.« On ne mara
žargona, ki ga uporabljajo otroci. SMS-sporočilo za njega, še edino, to gre skoz. Kar bi jaz
rekla kot mama, sem vesela, ponosna. Je pa tuki problem. Sam vidi, da mora popustit, čez
kako tako stvar novejšo it, da bo prišel med otroke. V OŠ je to bil kr problem. Ga spoštujem in
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sem ponosna na njega. Kak je on znal ovinkat med temi negativnimi in pozitivnimi, da je bil
na obeh straneh priljubljen, bom rekla, da ni imel sovražnikov. Ti, ki so z njim bili prej, so ga
poznali, so ga razumeli in so rekli: »Zdaj ima Matej te svoje minute.«
MOČNO PODROČJE
Kaj pa vem, otrok je vse počel. Non stop poslušam, kaj bi on še počel. Že to je on, pa še to bi
probal. Že takrat se je znal vživet v drugega in to pripovedovat. Al pa to, igranje. Lahko se
hitro tekst nauči, si ga prilagodi in ga naprej izživi drugače.
DRUŽINA
(Materino doživljanje sina) Otrok, ki ni bil nikoli zadovoljen s povprečjem, z enostavnim
odgovorom. Vedno in povsod je moralo biti drugače, in pri sami igri, pri šoli, pri odnosu do
stvari, pri odnosu do prijateljev. Vedno je iskal pozornost in jo išče.
Nima treme, da je rad v središču pozornosti, rad nastopa, rad izstopa iz skupine. Kar nekaj
časa kot starš rabiš, da to sprejmeš. Se je pokazalo, da so bile odločitve, ki sma jih z možem
sprejela in odnosom do njega, da so naredila človeka, ki bo lahko naprej živel normalno.
Vedno sva na bojni nogi, to je logično, ker v njem vidim sama sebe, ampak mene nobeden ni
razumel, da sem bila drugačna. Mislim, da sem hiperaktivna bla že odkar se spomnim. Zdaj
to obvladuješ na drug način. Zato sem ga lažje razumela do neke točke. Pol naprej sem
pričakovala, da bo z njegove strani kako potrpljenje, bolj vložen trud tam kjer mu ne paše. To
je največji problem. Kar je njemu všeč, kar njemu leži, on je zmožen 24 ur počet to. Doseči
cilj v nulo. Jaz pa ga probam navadit, da v življenju bo mogu nardit ali pa delat tudi stvari, ki
mu niso všeč. Najin odnos se je spreminjal. Če primerjam otroka od 1. do 3. razreda, ga imaš
še vedno pod kontrolo. Z rastjo otroka in njegove osebnosti se je zgradil odnos, da sva
ugotovila, da sva postavila meje, predvsem jaz. Potem je bilo daj-dam. Ogromno grdih besed,
ki jih jaz kot starš nikoli v življenju ne bi želela slišat. Boljš da on to meni pove na tak način in
mu jaz probam na drug način nazaj vrnat, da ugotovi, da ni prav, kaj počne. Da ne more
imeti on vedno prav. Sem bila velikokrat žalostna, sem še velikrat žalostna. Včasih proba
razumet, kaj jaz mislim. Ampak redko kdaj on meni prizna, da sem imela prav. Tak kot je,
takega sem vzela. O sebi ima zelo izoblikovano samopodobo. Da je več, kot je. V tistih časih
smo ga probal preveč spodbujat, preveč hvalit, kak ti dober gre. In dobil je občutek, da res
več ve. Včasih sem imela občutek, da res več ve. Če pogledam njegovo domišljijo, njegovo
širino, znanje, ki ga ima, kapo dol. To je dosegel s trudom staršev, učiteljev, takih kot ste bli,
in samega sebe, ker je imel interes brat, spoznavat nove stvari. Lažje sama sebe tolažim, da je
pač tak, kot je bil, da smo takega vzel, da smo takega sprejel. Ni mi pa žal za nobeno besedo,
za nobeno dejanje, ki sem ga naredila na njemu. Čeprav mogoče kdaj ni bilo to njemu všeč.
(Materina pomoč) Čustveno. Je izredno čustvena oseba, to ne bo pokazal. On izredno izredno
rabi veliko pozornosti. To pomeni, da ga poslušaš. S tem me je v življenju najbolj utrudil. On
je bil zmožen govorit in govorit o stvareh, pa še zdaj je, o svojih hobijih. O golfu. O stvareh,
ki jih ne morem več sprejemat. In se moram ogromnokrat prisilit, da ga še poslušam. Zdaj
ima večji krog ljudi, ki ga lahka poslušajo. Od mlajšega brat. Mož. Midva pa se najdeva na
svojih področjih. On je postavljal vprašanja in nikol ni bil zadovoljen, če si mu ti rekel, to je
rdeče. Želel je vedeti, zakaj. »Pozneje.« Čez dve minuti je prišel in rekel: »Prej si mi oblubla,
da mi boš povedala.« Rezultat verjetno tega je to, da je pač tak, kot je.
(Intervencije doma) Takrat smo naredili več poskusnih stvari za njegovo jezo. … Vem, da je
bila doma blazina, pojšter, v katerega je tolko, grizu, čačkal, metal. Že takrat se vidi, da
njemu sprostitev, da gre lahka ven, da leti. Potem je boljš. Včasih, ko je bil res tak agresiven v
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tisti svojem hiperaktivnostjo, ali kakr kol že, da si ga poslušu, da si ga k sebi stisnal in umiril.
Čeprav mislim, da se je pojavlo tudi kasneje, taki izbruhi jeze.
PRAVLJICE
Pravljice so mu ble vedno knjige pred spanjem. Ogromno smo prebral pravljic. Ne zaradi
Andersena kot takega ali zaradi vloge pravljic, ki ste jo vnesli vi v njegovo življenje. Že pred
tem je on velik pravljic poslušal. Takrat, se mi zdi, da je že začel o pravljicah, katere ste
obravnavali, razmišljati, da tudi vedno niso prijazni ljudje, da se vsaka pravljica konča
srečna ali pa tudi manj srečno in povezovati stvari z življenjem.
Najljubša labodi, Divji labodi.
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Priloga 9: Analiza transkripcij s kodiranjem
Izpis relevantnih delov besedila – enot kodiranja in postopek odprtega kodiranja transkripcije
pogovora z dečkom.
Deli besedila – enote kodiranja

Kode I. reda

Kode
II.
kategorije

ŠOLA
Nisem bil prestrašen prvošolček.
Bil sem bolj razigran.
/…/ [Ž]eljn odkrivanja.

Samozavesten.
Vesel.
Raziskujoč.

Osebne lastnosti.

Meni je šlo vse to na živce, ker nisem
mogu raziskovat,
tak kot sem si js zamislu.

Onemogočanje raziskovanja.
Neizpolnjenost pričakovanja.

Šola.

Zato sem bil večinoma dneva v šoli
zdolgočasen.
Js sm si zamislu mal drugač, da bo kak
izziv, kaj bol praktičnega za nardit.

Zdolgočasenost.
Pričakovanje izziva,
praktičnega dela.

Osebne lastnosti.

Ker js sem bil vajen delat vsemogoče,
ne pa nekak sedet, pisat in poslušat.

Izkušnje različnih del.
Manj izkušenj pasivnega
sedenja, pisanja in poslušanja.

Delovne izkušnje.

Rajš sem bil zuni.
Zato sem bil tud bolj nagajiv, sem pa
vseen
rad prisluhnu kaki pravljici.

Ljubši zunanji prostor.
Notranji prostor navdaja z
nagajivostjo.
Sprejemljivost pravljic.

Doživljanje prostora.

Ker sem takrat mel zelo bujno
domišljijo.

Bujna domišljija.

Osebne lastnosti.

[S]em se pa vedno rad igral.

Igra.

Ljubša dejavnost.

Bil sem rad v šoli. Bil sem rad doma.
Doma sem bil v svojem svetu, pa v šoli
sem bil spet v enem svojem svetu. Nisem
imel ločena svetova.
Doma sem bil veliko bolj sproščen.

Sekundarni – šola.
Primarni – dom.

Ljuba socialna prostora.

1. RAZRED
[S]e najprej nisem ujel z razredničarko.

reda

Doživljanje kot celota.
Sproščenost doma.
Težave pri komunikaciji z
razredničarko.

Komunikacija.

Blo je treba kr veliko opominov,
da sem se mal umiril.

Sankcije – opomin.
Umiritev.

Intervencija.

Blo je zanimiv, ker je bilo nekaj
drugačnega kot vrtec.

Zanimivo zaradi drugačnosti.

Šola.

Rad sem se igral s prijatli predvsem.
Pravljice. /…/ Mi je bilo zanimivo, ker
smo se veliko pogovarjali o teh

Igra s prijatelji.
Pravljice – pogovor o njih.

Ljubša dejavnost.
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pravljicah.
Rad sem raziskoval vse drugo, razen
tistih formalnih delov.
Dolgočasnih delovnih zvezkov v prvem
razredu nisem maral.

Raziskovanje.
Reševanje delovnih zvezkov.

Neljuba dejavnost.

Večina stvari sem vedel.

Preseganje pričakovanega
znanja.

Kognitivne sposobnosti.

Dolgočasno mi je bilo ponavljat,
pa dolgočasne risbe risat na teme.

Ponavljanje.
Risanje na teme.

Neljuba dejavnost.

Rad pa sem risu domišljijske prizore
pravljic,
ilustracije zgodb ali pa konec neke
zgodbe.

Risanje domišljijskih prizorov,
ilustracije zgodb ali pa koncev
zgodb.

Ljubša dejavnost.

2. RAZRED
Mal sem se umiru.
Prisluhnu, kaj se dogaja.
[S]em že znal kr v redu brat.

Umiritev.
Večja pozornost.
Dobro branje besedil.

Sposobnosti.

Začel sem odkrivat svet črk, svet knjig.

Branje.

Ljubša dejavnost.

Kar mi je precej odprlo pogled na
življenje, na širše.
Takrat je bil tist korak, v katerem sem se
umiril.
Začel razvijat mal globljo širino mojega
znanja.

Širitev pogleda na življenje.

Branje.

Začel sem brati vse, kar mi je pod roke
prišlo.
Od pravljic.
Ko sem se poglobil v strokovno
literaturo,

Naključni izbor literature.

sem šel preprosto v knjižnico in si izbral
knjige, ki so me zanimale.
Nekaj popolno nevsakdanjega.
Znanost.
Izdelava okraskov,
likovno ustvarjanje.

Literatura glede na zanimanje.

(Naučil brati) Odprl se mi je svet.
Posegu sem po knjigah.
Bral sem sam za sebe.
Nisem tolk na glas bral.
Naučil sem se brat v trenutku.
Zanimale so me praktične stvari. …

Odkritje novega sveta.
Seganje po knjigah.
Branje zase.
Tiho branje.
Hitro učenje branja.
Branje literature o praktičnih
stvareh.

Znati brati.

Branje zgodbic.

Dejavnost v 3. razredu.

3. RAZRED
Spomnim se, da smo še dovolj brali
zgodbice.

Umiritev.
Razvoj znanja.

Neselektivni bralec.

Pravljice.
Strokovna literatura.

Selektivni bralec.

Nevsakdanja literatura.
Znanstvena literatura.
Dekorativna literatura.
Likovna umetnost.
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Bral sem še vedno veliko več kot v
drugem. Od 2. do 6. sem ogromno bral.
Pote ni bilo tulk časa, da bi js si vzel
čas zase, ker je bilo treba še kaj druga.
Začel sem bolj v naravo hodit.

Več lastnega branja.

Prihajal sem iz ozadja.
Mel sem glavno vlogo,
atraktivno vlogo,
ker sem popestril pouk, ko je bil najbolj
dolgočasen.

Aktiven v ozadju.
Glavna vloga.
Atraktivna vloga.
Vloga animatorja.

Vloga v razredu.

Ko mi je bilo dolgčas, sem šel do svoje
omarice.
Na poti sem koga srečal in ga pozdravil.

Sprehod do omarice.

Dolgočasje.

[M]i je popestrilo dan.

Ljube dejavnosti.

Branje kot čas zase.
Sprehodi v naravo.

Navezovanje stikov z
mimoidočimi.
Zadovoljitev in preseganje
dolgočasja.

Sem bil pripravljen delati sam in tudi v
skupini.

Individualno ali skupinsko.

Ugodne oblike dela.

Rad sem bil vodja /…/, da sem js imel
pod kontrolo, da sem razporedil delo
med druge učence.
V večih primerih mi je to dobro
uspevalo.

Vodja.
Nadziranje in razporejanje
nalog.
Uspešnost.

Ljubša vloga.

Učno zahtevna.

Pričakovanja do
učiteljice.

Glede discipline mi je bilo všeč, da je
bilo /…/ razigrano, veliko mi je bilo
dopuščenega.

Manjše zahteve.
Večja svoboda.

Disciplina.

Nisem mogu bit pri miru.
Pravijo, da sem hiperaktiven.

Nemir.
Hiperaktivnost.

Vedenjske posebnosti.

[R]azredničarka se mi je prijazna zdela,
je bila drugačna od ostalih.
Predvsem zaradi teh pravljic, ki jih je
prinesla v vsakdanji pouk.
Kaj v dolgočasnem smislu je prikazala s
primeri iz vsakdanjega življenja /…/
Težave so se pol nekak uravnovesile.

Prijazna.

Razredničarka.

En drugem sva se morala prilagodit.
/…/ Ko smo se navadli en drugega,
to je bilo že kje v 2. razredu,
je stvar tekla, kot je morala. Z nekaj
izpadi, seveda.
Drugače imam pa lepe izkušnje na prvo

Nuja po prilagodljivosti obeh.
Udomačitev vlog, 2. razred.
Usklajenost z občasnimi
motnjami.

UČITELJICA
Pričakoval sem, da bo razredničarka
bolj stroga z vidika učenja.
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Drugačna.
Prinos pravljic v pouk.
Dolgočasnost obogatila s
praktičnostjo.
Težave umirile.

Prijetni spomini prve triade.

Odnos.
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triado.
Še vedno nam je razredničarka pustila
dovolj svobode.

Omogočanje svobode.

Igranja za tisti čas.
Marsikateri odmor smo porabili za
pravljice, kar mi je bilo izredno všeč.

Igra.

Mislim, da je razredničarka pripomogla
k temu,
da imam jaz razvito domišljijo, da še
zdaj rad kaj posanjarim.

Spodbujanje razvoja domišljije.

Zasluga razredničarke.

Razvita domišljija.
Sanjarjenje.

Osebne lastnosti.

Razjezilo pa me je … Ker sem bil tak
živahen, sem večkrat dobil opomin v
beležko.
Men je bilo to zelo, zelo, zelo zoprno,
ker sem moral to beležko pokazat doma
mami in nazaj prinest.
sem menil, da bi se s preprosto besedo
oprosti, ali z nekim mal daljšim
opravičilom dalo zglihat spor.
Ne pa da je bilo treba pogovore …
To me pa je razjezilo in užalilo,
ker so to vidli vsi moji sošolci in
sošolke.
Sevede sem se sramoval,
češ Matej je spet dobil beležko, prav mu
je.
Žalosten sem bil,
ker sem vedel, da bo moja mama
žalostna, če bom prinesu spet beležko
/…/.
Sam sem si mislu, mal sem šel čez mejo.
Nisem se tolk sekiral, kot se je moja
mama.
Blo mi je vseen,
češ, sej dans sem bil poredn, jutr pa
bom poskusu bit bol pridn.
Ni to enotedenskega efekta na mene
povzročil.
Imela sma poseben odnos.
Po eni strani res dober.
Po drugi strani glede obnašanja, težko
rečem.
Všeč mi je bilo, ko se je začela naša
radijska oddaja. Zelo sem bil ponosen,
ker je razredničarka vodila oddajo in
sem bil velikrat v tej oddaji.
Kar mi je bilo zelo všeč, ker so mi
starejši ljudje govorili: »Aha, spet si bil

Ljubše dejavnosti.

Pravljice.

Živahnost.

Sankcije – zabeležen
opomin.

Neprijetni občutki.
V vednost materi.
Opravičilo.
Poravnati škodo.

Sankcije – milejša oblika.

Razgovori.
Čustva jeze in užaljenosti.
V vednost sošolcem in
sošolkam.
Občutek sramu.
Privoščljivost sošolcev.

Sankcije – zabeležen
opomin.

Občutki žalosti.
Empatičnost z materjo.
Samorazlaga situacije.
Manjša čustvena obremenjenost
v primerjavi z materjo.
Ravnodušnost.
Vložen trud za izboljšanje
vedenja.
Ni bilo dolgoročnega
izboljšanja.

Poseben.
Dober.
Vedenjsko je odnos
neopredeljen.
Pomen dodatnih dejavnosti.

Odnos z učiteljico.

Občutenje ponosa.
Potrditve in pohvale zaradi
sodelovanja.

Dodatna dejavnost.
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na radiu. Super. Lepo si govoril.«
Sem bil res hvaležen razredničarki, ker
me tolikokrat povabla v oddajo.

Hvaležnost učiteljici.

Zaradi tega se je odnos veliko bolj
okrepil, izboljšal.
V težjih trenutkih je bil slabši.
Mi je šla takrat učiteljica na živce.

Ojačitev in izboljšanje odnosa.

(Učiteljica je pomagala) pri vzgoji.
Glede same snovi niti ne.
Glede obnašanja, duševnega razvoja

Vzgojna.
Manj učna.
Pri vedenju, osebnem razvoju.

mi je pomagala dopovedati, da se šola
bo v prihodnjih letih zaostrila, ne pa
ostala bolj otročja.

K zrelosti.

Živel sem v svojem svetu, v svetu
domišljije.

Lastni svet domišljije.

Osebne lastnosti.

(Zmotilo pri učiteljici) to dolgovezenje.
Kar bi lahko povedala s temi besedami,
je bilo treba razložit v nekaj stavkih.

Način podajanja snovi.

Moteče pri učiteljici.

Js pa sem večinoma vse dojel v prvem
poskusu.

Hitra dojemljivost.

Osebne lastnosti.

Norčevanje.
Agresivnost brez razloga.

Moteče lastnosti sošolcev.

SOŠOLCI
Pri sošolcih nisem maral, da so me
zafrkavali,
ko so se za prazno stvar stepli,
ko so naredli svoj klan in me niso
sprejeli v družbo,
zahrbtnosti nisem maral,
trme,
želel sem meti absolutno prav,
nisem maral, če se mi je nasprotovalo.
Neka odstopanja sem toleriral. /…/
Bil sem nepotrpežljiv, precej
nepotrpežljiv, preveč.
Nisem maral, če je kir vedel o neki
stvari več kot js. Sem se hitro poučil o
njej in mu drug dan dopovedal, da ni to
to, kar si je on predstavljal.
Takrat mi je bilo zoprno, kadar so me
izključli zaradi pametovanja.
Kadar sem jih hotu kaj dopovedat, pa
me niso poslušal. Pa sem včasih imel
prav, pa me niso poslušal.
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Odnos z učiteljico.

Slabšanje odnosa v zahtevnih
situacija in nesprejemanje
učiteljice.
Pomoč učiteljice.

Egoizem.
Neiskrenost.
Trma.
Netolerantnost do drugačnih
mnenj.
Netolerantnost do nasprotovanj.
Nizka tolerantnost.
Ničelna potrpežljivost.

Osebne lastnosti.

Egoizem pri znanju.

Izključevanje zaradi dominantne
vloge.
Neprijetni občutek.
Ignoranca ob dopovedovanju.

Odnos s sošolci.
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(Sprejetost pri sošolcih) Kakor kdaj.
To je pa nekoliko temna plat.
Sprejetega, takrat ko sem s svojim
znanjem odprl kako temo, ki jo drugi
niso vedli. /…/ [S]o me z zanimanjem
poslušali in pa tud vprašal pol.

Nedoločenost.
Boleč spomin.
Koristoljubnost.

Sprejetost med sošolci.

Kadar pa sem bil preveč nagajiv,
pa so me porinli na stran.

Nesprejemljivo vedenje.
Izločitev iz skupine.

Nesprejetost med sošolci.

Znal sem z besedami, pa lepimi dejanji
se opravičit in pridet nazaj v krog ljudi.
Sem skušal nazaj bit sprejet. Za tretji,
drugi razred bi to rekel.
Nimam js prijateljev pa sovražnikov.
Želel sem biti sprejet med vsemi.
Čutil sem se tud sprejet med vsemi.
Pri enih bolj, pri enih manj.

Sprejetost med sošolci.
Opravičilo.
Vložen trud.
Neločevanje med prijatelji in
sovražniki.
Želja po sprejetosti.
Občutenje sprejetosti.
Različna intenzivnost
sprejetosti.

Če sem opazil, da sem bil pri nekomu
malo manj sprejet, se mu posvetil več
pozornosti, zato da sem dobil še pri
njem nekoliko večje odobravanje.

Vložena trud in pozornost.

Večanje sprejetosti.

(Prijatelji) Ne bom raje izpostavljal
imen.
Prijatelji so bili predvsem tisti, ki so mi
zaupali,
ki so se veliko pogovarjali radi z mano.
Prijatelji so vedno nekoliko rekli: »Ja,
prav maš.«

Neimenovani.

Prijatelji.

Ko sem bil kdaj sam, so prišli do mene,
pa so mi rekl: »Se greš igrat z nami?«
Z vsemi sem bil prijatelj.

Zaupanje.
Diskutiranje.
Sprejemanje.
Dovoljevanje absolutnega prav.
Druženje.
Vabljenje k dejavnosti.
Neselektivno prijateljstvo.

Odvisno. Vedno sem hotel bit prijatelj z
najboljšimi,
tistimi sebi enakimi. To se ne nanaša
toliko na prvo triado, temveč kasneje.
/…/
[D]ružbo našel pri deklicah. V kakih
drugih stvareh pa pri fantih.

Učno uspešnimi.

V prvi triadi sem si najbolj želel brata, s
katerim bi se igral cele dneve.

Brat.
Igra.

Želje.

[S]osed Rok,

Rok.

Prijatelji.

s katerim sma se igrala skoraj vsak dan,
najrazličnejše domišljijske igre.

Domišljijske igre.

Dejavnost.

Pa imel sem tud enga prijatla, s katerim

Neimenovan.

Prijatelj.

Selektivno prijateljstvo.

Osebno doraslimi.

Po spolu glede na dejavnost.
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sma prijatla še zdaj.
[Z] njim sem se zelo rad srečeval, pa če
tudi smo igral samo računalniške igrice.

Srečevanja.
Računalniške igre.

Dejavnost.

MOČNO PODROČJE
Rad sem sanjaril.

Sanjarjenje.

Osebna lastnost.

Znal sem se tud sam zaposlit.

Samozaposlitev.

Veščina.

Večkrat sem se igral take igre, ki se od
otroka moje starosti niso pričakovale.
Npr. imel sem svojo agencijo, kjer sem
organiziral potovanja na različne dele
sveta. …

Zahtevnejše dejavnosti glede na
starost.
Ustvarjalne, izvirne in
domišljijske.

Dejavnosti.

Risanje.
Pisanje smešnih izjav.

Ustvarjalne aktivnosti.

Izmišljanje v spominu.

Zgodbice.

Imel sem zvezek, ki je bil nekoliko moj
dnevnik. Risal sem not stvari, ki so mi
bile všeč. Tudi pisal. Če se mi je kaka
izjava v šoli zdela smešna.
Zgodbice pa sem imel v glavi. Predvsem
v glavi sem si izmišljeval dolge,
zapletene zgodbe.
Vse sem skušal prestaviti v realni svet.

Prenos v resnični svet.

Seveda sem rad počel tudi običajne
stvari. Sestavljal sestavljanke.

Sestavljanje sestavljank.

Dejavnosti.

Risal nekoliko manj. Tudi pisal nisem
velik.

Manj risal in pisal.

Ustvarjalne aktivnosti.

Rad pa sem prebral kako knjigo.
Pogledal kako risanko in jo podoživel.

Branje.
Ogled risanke in njeno
podoživljanje.

Dejavnosti.

Kako akcijsko. Ne nasilne.
Kjer so ble kakšne čarobne sile.
Kakšne znanstvene risanke.

Nenasilne akcijske.
Prisotnost čudežnega.
Znanstvena nota.

Risanke.

Rad sem bral in raziskoval.
Iz branja je sledilo raziskovanje in
raziskovanja je sledila igra.
Kar sem prebral, sem se vživel.

Branje in raziskovanje.
Povezovanje obojega in
opredeljevanje igre.
Vživljanje.

Dejavnosti.

DRUŽINA
Ogromno mi je pomagala družina.

Pomoč.

Družina.

Starši so me bili pripravljeni vedno in
veliko poslušat.

Brez izjeme in veliko
poslušanja.

Starši.

Oče mi je o naravi povedal ogromno
stvari, zanimivih. Pomagal mi je
raziskovat.
Tist, kar nisem vedel, sem kar njega

Stik z naravo.
Pomoč pri raziskovanju.

Oče.
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vprašal.
In potem sem razlagal.

Razlaganje.

Osebna lastnost.

Velik so bli z mano.
Hvaležen sem jim, da so bli.
Ne bi si predstavljal, da bi imel ene take
starše, dolgočasne.

Nenehna prisotnost.
Sinova hvaležnost.
Ustvarjalna.

Družina.

Mene je razganjalo od znanja. Kar
izvem novga o neki stvari, želim
dopovedat velik ljudem.

Množina znanja.
Potreba po njegovem podajanju.

Osebna lastnost.

PRAVLJICE
Svet, ki bi se po mojem mnenju čisto z
lahkoto dogajale tudi v sedanjosti, v
realnem življenju.

Možnost dogajanja v sedanjosti,
realnosti.

Pravljice.

Še zdaj včasih sanjam, da bi res
obstajala neka čarovnija, magija.

Sanjanje, občutek prisotnosti
mističnosti.

Ljuba dejavnost.

Pravljica zame pomeni vsako delo,
morda tudi iz resničnega življenja, le da
nekoliko nadgrajeno.
Ni nujno da v njih nastopajo neke
nadnaravne moči.

Nadgrajena resničnost.

Pravljice.

Lahko je pravljica, ki jo živiš sam. Tud
življenje je ena gromozanska pravljica.
Pravljica je vsaka stvar, v kateri imaš ti
neko svojo predstavo. /…/ Pravljica je
lahko tud nek dosežek človeka.

Življenje.

(Brez pravljic bi bil prikrajšan.) Za celo
mojo domišljijo.
Ne bi znal se igrat.
Ne bi se mogu spomnit in zamislit
svojega kraja na svetu, kjer je vse
idealno.
Je na tone stvari, ki jih imam rad.

Brez nujne prisotnosti
nadnaravnih sil.

Lastna predstava.
Dosežek.
Prikrajšanost za domišljijo.
Igro.
Spomin.
Predstave.

Brez pravljic.

Ljube stvari.

(Najljubša) Spomnim se pravljice Divji
labodi.
Bla je žalostna, ampak zanimiva.

Divji labodi.

Najljubša pravljica.

Zanimiva, žalostna pripoved.

Divji labodi.

Bilo je nekako tako, po trnovi poti do
zvezd.
So prišli do zaključka, kaj pomeni
ljubezen do bratov in sester. Ta
nesebična.

Sporočilnost.

Ljubše so: Vžigalnik, Kositrni vojaček,
Leteči kovček, Deklica z vžigalicami.

Vžigalnik, Kositrni vojaček,
Leteči kovček, Deklica z
vžigalicami.

Brezpogojna bratsko sestrska
ljubezen.

Ljube pravljice.
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Pravljice so poleg domišljije doprinesle
še pri likovnem ustvarjanju.
V resničnem življenju sem videl slabše
dogodke kot pravljico,
sem želel pravljično rešit.
Včasih sem iz pravljic citiral kakšne
stavke komu, da bi se opravičil.
Včasih sem dobil o junakih pravljičnih
predstavo, da sem znal bolj opisat.
Pravljica mi je dala tudi ljubezen do
raziskovanja.

Razvoj domišljije.
Spodbude k likovnemu
ustvarjanju.
Pravljična predstavljivost
zahtevnih dogodkov.
Želja po njihovih pravljičnih
rešitvah.
Citati v opravičilo.
Prestavo pravljičnih junakov.
Ljubezen do raziskovanja.

(V pomoč) Kaka tema, ki smo v šoli se
pogovarjali o njej, iztočnica za
nadaljnje raziskovanje doma.
Prijatelji, da nisem bil osamljen, da sem
imel s kom kaj počet.
Oče mi je pomagal risat. Me je nauču
risat.

Šolske teme za raziskovanje.

(Ustvarjanje) En beg iz realnosti,
vsakdana,
iz dolgočasnosti.
Lahko izraziš vse, kar hočeš. Drugje ne
moreš, tu pa lahko.

Pobeg iz realne vsakdanjosti.
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Prispevek pravljic.

V pomoč.

Prijatelji.
Oče.

Kratkočasnost.
Polje izražanja.

Ustvarjanje.
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Izpis relevantnih delov besedila – enot kodiranja in postopek odprtega kodiranja transkripcije
pogovora z materjo.
Deli besedila – enote kodiranja

Kode I. reda

Kode
II.
kategorije

ŠOLA
(Materino doživljanje dečka kot učenca)
Zelo težavnega.

Zahteven.

Učenec.

Beležka. Katastrofa, kolkrat je pisalo,
da se mamica naj zglasi v šolo.

Pogosto pojavljanje.

Sankcije – zabeleženi
opomini.

Še sama nisem vedla, ali je res tak. To
so bile tiste prve stvari.

Negotovost.

Materino doživljanje.

Dokler ne ugotoviš, da je to normalno.

Sprejemanje.

Mati.

Kot učence se mi je zdel zelo bister.
Njegovi možgani delujejo drugače kot
naši.
Pri matematiki. On številke dojema,
sešteva, odšteva, računa na drug način
kot mi normalni ljudje.
Pri njem je bil problem, da mu je treba
matematiko predstaviti pač na drugačen
način, kot mu je bilo v osnovni šoli.

Kognitivno nadpovprečen.
Drugačno delovanje možganov.

Učenec.

Dojemanje matematičnih
operacij na svoj način.
Potreba po drugačnih pristopih.

(Počutil) Omejen. Pričakoval je več od Omejevanje.
osnovne šole, /…/ on v šoli po učnem Neizpolnjenost pričakovanj.
programu dobil, da mu je to bilo
premalo.
V razredu še zdaj želi biti glaven. Išče
pozornost. Jo bo dobil na pozitiven ali
pa negativen način, je pač stvar, kako se
bo razvila.

reda

Šola.

Vodilna vloga.
Vloga v razredu.
Iskanje pozornosti ne glede na
način.

To vlogo, zelo dobro opravi. Je tisti, ki Uspešen vodja.
bo lahko vodil skupino ljudi, ki bo
določal naloge in tudi zahteval, da se
naloge naredijo.

Osebne lastnosti.

Že takrat se je znal vživet v drugega in
to pripovedovat.
Al pa to, igranje.
Lahko se hitro tekst nauči,
si ga prilagodi in ga naprej izživi
drugače.

Empatičnost.
Pripovedovalska sposobnost.
Igralske sposobnosti.
Hitro učenje besedila,
osebna prilagoditev in
podoživljanje.

V tem smislu, da se je lahko tud zamoto.

Samozaposlitev.

Veščina.

DRUŽINA
Vedno sva na bojni nogi,
to je logično, ker v njem vidim sama

Konflikti.
Logična posledica zaradi

Odnos z materjo.
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sebe,

podobnosti.

ampak mene nobeden ni razumel,
da sem bila drugačna.
Mislim, da sem hiperaktivna bla, že od
kar se spomnim.
Zdaj to obvladuješ na drug način.
Zato sem ga lažje razumela do neke
točke.
Pol naprej sem pričakovala, da bo z
njegove strani kako potrpljenje, bolj
vložen trud tam, kjer mu ne paše.

Nerazumljenost.
Drugačnost.
Hiperaktivnost.

To je največji problem.
Kar je njemu všeč, kar njemu leži, on je
zmožen 24 ur počet to. Doseči cilj v
nulo.

Neopravljanje nezaželenih
dejavnosti.
Perfekcionizem pri dejavnostih
in stvareh zanimanja.

Mati.

Naučena obvladljivost.
Empatičnost s sinom.
Pričakovanje potrpljenja in več
truda pri nezaželenih
dejavnostih.
Osebne lastnosti.

Jaz pa ga probam navadit, da v Soočanje sina z resničnostjo.
življenju bo mogu nardit ali pa delat
tudi stvari, ki mu niso všeč.

Mati.

Najin odnos se je spreminjal.
Če primerjam otroka od 1. do 3.
razreda, ga imaš še vedno pod kontrolo.
Z rastjo otroka in njegove osebnosti se
je zgradil odnos, da sva ugotovila, da
sva postavila meje, predvsem jaz.
Potem je bilo daj-dam.
Ogromno grdih besed,

Spremembe.
Nadzor v prvi triadi.

Odnos z materjo.

ki jih jaz kot starš nikoli v življenju ne bi
želela slišat.

Prizadetost.

Zorenje.
Postavljanje mej.
Materino postavljanje mej.
Odnos daj-dam.
Mnoštvo žalitev.

Boljš da on to meni pove na tak način in Vzgojne sankcije.
mu jaz probam na drug način nazaj
vrnat, da ugotovi, da ni prav, kaj počne. Sinovo izkušenjsko učenje.

Doživljanje matere.

Mati.

Da ne more imeti on vedno prav.

Želja po absolutnem prav.

Osebne lastnosti.

Sem bila velikokrat žalostna, sem še
velikrat žalostna.

Pogostost čustva žalosti.

Materino doživljanje.

Včasih proba razumet, kaj jaz mislim.
Ampak redko kdaj on meni prizna, da
sem imela prav.

Poskušanje razumevanja
materinih misli.
Redko priznanje zmot.

Osebne lastnosti.

Tak kot je, takega sem vzela.

Sprejemanje.

Mati.

O sebi ima zelo izoblikovano
samopodobo.
Da je več, kot je.

Izoblikovana samopodoba.

Osebne lastnosti.

V tistih časih smo ga probal preveč
spodbujat,

Pretirana motivacija.
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preveč hvalit, kak ti dober gre.

Pretirana hvala.

In dobil je občutek, da res več ve.

Občutek večvrednosti.

Osebne lastnosti.

Včasih sem imela občutek, da res več
ve.

Prepoznavanje sinove
večvrednosti.

Mati.

Če pogledam njegovo domišljijo,
njegovo širino, znanje, ki ga ima, kapo
dol.

Razvita domišljija, bogato
znanje.

Osebne lastnosti.

To je dosegel s trudom staršev,

Vložen trud.

Starši.

učiteljev, takih kot ste bli,

Vložen trud.

Učitelji.

in samega sebe,
ker je imel interes brat, spoznavat nove
stvari.

Truditi se.
Notranja motivacija za branje,
spoznavanje.

Osebne lastnosti.

Lažje sama sebe tolažim, da je pač tak, Samotolažba.
kot je bil, da smo takega vzel, da smo Sprejemanje.
takega sprejel.
Ni mi pa žal za nobeno besedo, za Ustrezne vzgojne odločitve.
nobeno dejanje, ki sem ga naredila na
njemu.

Mati.

Čeprav mogoče kdaj ni bilo to njemu
všeč.

Nevšečnost vzgojnih odločitev.

Osebne lastnosti.

(Materina pomoč) Čustveno.

Čustvena podpora sinu.

Pomoč matere.

Je izredno čustvena oseba,
to ne bo pokazal.
On izredno izredno rabi
pozornosti.
To pomeni, da ga poslušaš.

Čustvenost.
Tlačenje čustev.
Potreba po pozornosti.

Osebne lastnosti.

veliko

Potreba po poslušanju.

S tem me je v življenju najbolj utrudil.

Utrujenost od poslušanja.

Doživljanja matere.

On je bil zmožen govorit in govorit o
stvareh, pa še zdaj je, o svojih hobijih.
O golfu.

Pripovedovanje o notranjih
interesih, hobijih.

Osebne lastnosti.

O stvareh, ki jih ne morem več
sprejemat.
In se moram ogromnokrat prisilit, da ga
še poslušam.

Nezmožnost sprejemanja tem
pogovora.
Prisiljevanje k poslušanju.

Mati.

Zdaj ima večji krog ljudi, ki ga lahka
poslušajo.
Od mlajšega brata. Mož.

Širši.

Socialni krog.

Midva pa
področjih.

Lastna področja za pogovor.

se

najdeva

na

svojih

Možnost za poslušanje.

Mati.
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On je postavljal vprašanja in nikol ni bil
zadovoljen, če si mu ti rekel, to je rdeče.
Želel je vedeti, zakaj. »Pozneje.« Čez
dve minuti je prišel in rekel: »Prej si mi
oblubla, da mi boš povedala.« Rezultat
verjetno tega je to, da je pač tak, kot je
otrok, ki ni bil nikoli zadovoljen s
povprečjem, z enostavnim odgovorom.
Vedno in povsod je moralo biti drugače,
in pri sami igri, pri šoli, pri odnosu do
stvari, pri odnosu do prijateljev.

Radovednost,

Vedno je iskal pozornost in jo išče.
Nima treme,
da je rad v središču pozornosti,
rad nastopa, rad izstopa iz skupine.

Potrebe po pozornosti.
Samozavest.
Potreba po pozornosti,
nastopanju in izstopanju.

Kar nekaj časa kot starš rabiš, da to
sprejmeš.
Se je pokazalo, da so bile odločitve, ki
sma jih z možem sprejela in odnosom do
njega, da so naredila človeka, ki bo
lahko naprej živel normalno.

Proces sprejemanja.

Takrat smo naredili več poskusnih
stvari za njegovo jezo.
Vem, da je bila doma blazina, pojšter, v
katerega je tolko, grizu, čačkal, metal.
Že takrat se vidi, da njemu sprostitev,
da gre lahka ven, da leti. Potem je boljš.

Poskusi družine.

Včasih ko je bil res tak agresiven v tisti
svojem hiperaktivnostjo, ali kakr kol že,
da si ga poslušu, da si ga k sebi stisnal
in umiril.
Čeprav mislim, da se je pojavlo tudi
kasneje, taki izbruhi jeze.
SOŠOLCI
So bili taki in drugačni. Težko so se
ujeli.
Po pripovedovanju je imel par takih, ki
so ga poslušali,

Osebne lastnosti.

vztrajnost in opredeljenost
zanimanja.
Samooblikovanje.
Nezadovoljstvo s povprečjem,
enostavnostjo.
Potrebe po drugačnosti v
različnih dejavnostih,
okoljih in odnosih.

Starša.

Vzgojne odločitve.
Oblikovanje odnosa.
Zadovoljstvo.
Jeza.

Kanal za sproščanje le-te.

Sprostitev v naravi.
Tek.

Umiritev med poslušanjem,
objem.

Agresivnost
hiperaktivnostjo.

Kasnejša pojavnost.

Jeza.

Težave v komunikaciji.

Odnos s sošolci.

Nekaj poslušalcev.

ampak on je vedno iskal neke druge
pogovore.
Ni se igral z igračami, s katerimi so se
igrali drugi.

Iskanje nenavadnih pogovornih
tem.
Drugačen način igranja.

Osebne lastnosti.

V osnovni šoli je najbolj trpel, ker ni
imel v generaciji, v generaciji že, v
razredu nekoga, s katerim bi lahko se

Občutenje trpljenja.

Dogajanje v razredu.
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pogovarjal normalne stvari.
On se ne pogovarja o računalnikih, ne o
motorjih, ne o najnovejših teh
napravah.

Nezanimanje za vsakdanje teme.

Osebne lastnosti.

Socialna omrežja ga ne zanimajo.

Jih ne uporablja.

Uporaba sodobnih
tehnologij.

»Ne, jaz se bom rajš pogovarjal. Jaz
rabim osebo, da se z njo pogovarjam.«

Močna potreba po pogovoru z Potrebe.
osebo.

On ne mara žargona, ki ga uporabljajo
otroci.

Pogovarja se odraslo.

Osebne lastnosti.

SMS-sporočilo za njega, še edino to gre
skoz.

Mobilni telefon.
SMS-sporočila.

Uporaba sodobnih
tehnologij.

Kar bi jaz rekla kot mama, sem vesela,
ponosna.

Veselje in ponos.

Doživljanje matere.

Je pa tuki problem.

Težava.

Socializacija.

Sam vidi, da mora popustit, čez kako
tako stvar novejšo it, da bo prišel med
otroke.
V OŠ je to bil kr problem.

Sprejeti sodobne
komunikacijske kanale.
Omogočanje stika z vrstniki.
Težave v OŠ.

Uvid.

Ga spoštujem in sem ponosna na njega.

Spoštovanje in ponos.

Doživljanje matere.

Kak je on znal ovinkat med temi
negativnimi in pozitivnimi,
da je bil na obeh straneh priljubljen,
bom rekla, da ni imel sovražnikov.

Sposobnost krmarjenja
dobrimi in slabimi.
Priljubljenost.
Brez sovražnikov.

Ti, ki so z njim bili prej, so ga poznali,
so ga razumeli in so rekli: »Zdaj ima
Matej te svoje minute.«

Poznali. Razumeli. Sprejemali.

Sošolci.

UČITELJICA
Z vsemi učitelji je imel enak odnos. Če
se mu je neki lublo, ja, če ne, ne.

Odnos odvisen od dejavnosti.

Učitelji.

Nikoli ni rekel, da ne bi šel v šolo, tudi
če sma mela tiste, pa beležka, pa to.

Priljubljena kljub sankcijam.

Šola.

On je pač to tak vzel, tak je.

Dogmatska sprejetost.

Sankcije.

Težko bi rekla, da ste bla priljubljena Nepriljubljenost v prvem in
učitelja, sploh prvi razred, al pa drugi.
drugem razredu.
Pol pa ko so se začele pravljice, ko je
vidu, da se stvari premikajo, tud to, da Dejavnost pravljic v tretjem.
je njemu tud neki tam všeč. Potem mu je

med

Osebne lastnosti.

Učiteljica.
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bila tud učiteljica všeč.
Nikoli ni izpostavljal učiteljico, da je
tečna, zoprna.
Omejevala, vedenjske norme, ki so
postavljene.

Priljubljenost.
Nobenega negativnega
označevanja.
Omejevalne vedenjske norme.

Se je pač pokazalo, da on pač tega ne
bo.

Neupoštevanje vedenjskih norm.

Osebne lastnosti.

Motivacija k razmišljanju.
Iskanje vzporednic s
pravljicami.
Omogočanje osebnega
napredka.
Motivacija za učenje branja.

Učiteljica.

Vsekakor pa je dobu pri vas to, da je
lahko on razmišljal.
Kaj se tiče pa razmišljanja, iskanje
podobnosti v pravljicah,
to je bil sigurno napredek.
Če gledama, da ste ga naučil, da se je v
tem času naučil brat
in to uporabit in kaj brat.
Sigurno mu je bilo v teh prvih letih
prava pot odprta.

Spodbuda k izbiri branja in
uporabi prebranega.
Omogočanje odprtosti za
nadaljnji razvoj.

Bolj ste imeli težave vi z njim, ker je
iskal pozornost.
Hotel je bit glavni.
Hotel je vedeti, za kaj se gre.

Težave zaradi dečkovega iskanja
pozornosti,
glavne vloge in
raziskovalnega duha.

To počne še zdaj. Vendar se stvari
normalizirajo.

Normalizacija.

Težave.

Je bil moteči element za marsikoga.

Moteč učenec.

Učitelji.

Mogoče ste ga vi vidla drugače. /…/ Prepoznavanje in drugačno
Prva tri leta moram zdaj drugače razumevanje dečka.
govorit.
PRAVLJICE
Pravljice so mu ble vedno knjige pred Večerno branje.
spanjem. Ogromno smo prebral Množina prebranih.
pravljic.
Ne zaradi Andersena kot takega ali
zaradi vloge pravljic, ki ste jo vnesli vi v
njegovo življenje.
/.../ Takrat, se mi zdi, da je že začel o
pravljicah, katere ste obravnavali,
razmišljati,
da tudi vedno niso prijazni ljudje, da se
vsaka pravljica konča srečna ali pa tudi
manj srečno in povezovati stvari z
življenjem.
Najljubša labodi, Divji labodi.
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Učiteljica.

Pravljice.

Vnos pravljice v dečkovo
življenje.

Učiteljica.

Motivacija za razmišljanje.

Pravljice.

Uvid: črne in bele osebe, ni
vedno srečen konec,
povezovanje z življenjem.
Divji labodi.

Najljubša pravljica.

…

Komaj verjamem,
da nebo riše brazde
in pripravlja globino za veličastno slovo.
Komaj verjamem,
da je v njem tudi moja pot:
Misli,
ki so se pogreznile v stavke
in z griči papirja
dobile svoje strani.
Preteklost in sedanjost,
ki sta z roko v roki
hodili leta in leta. Desetletje.
Zdaj si ogrinjata igriv plet.
Na glavo jima polagam krono.
Žezlo, popotno palico pa nosim sama,
takoj za njima.
Sonce kresa žarke
in oblaki tresejo kaplje,
da se razpne mavrični lok.
Za nami pa še gredo:
teta Neža, mama vseh mam,
Matej, fant vseh fantov,
in moj 3. c, razred vseh razredov.
Potem kot v čudežu:
vsi glasniku dobrega
in vsi glasniki hudega,
ki so se oplemenitili v veličastnem hodu …
Sprevod zahaja nad Pohorjem,
Pozdravlja še Boč
in se čez belo Ljubljano potopi blizu Pirana.
Nekoč, ko bo čas pravšnji,
bo morski val naplavil tudi to pravljico.

Lidija Šket Kamenšek, 7. 11. 2012

Nekega dne boste dovolj stari, da boste spet začeli brati pravljice.
Clive Staples Lewis55 (v Pravljice za otroke, 22. 9. 2012).

55

Letnica v viru ni navedena.

