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POVZETEK
V diplomskem delu prikažem študijo primera dečka z izstopajočim vedenjem. Osredotočim se na njegovo
doživljanje samega sebe, na informacije o tem, kako ga doživljajo drugi in poiščem njegove moči/vire ter
primanjkljaje/ovire. Izraz težave v socialni integraciji uporabim kot sinonim za posledice specifičnosti, ki
opredeljujejo po eni strani dečkove značilnosti po drugi pa odzive okolja nanje.
V teoretičnem delu osvetlim ključna področja, ki se dotikajo razvoja slehernega otroka. Opišem obdobje
srednjega in poznega otroštva ter njune razvojne naloge. Kakor vselej ima okolje, iz katerega prihajamo, velik
pomen, zato se posvetim tudi pomenu in vlogi družine. Poleg družine je pomembno šolsko okolje, ki prinaša v
otrokovo življenje nove zahteve in pričakovanja. V primeru, da se otrok ne zmore prilagoditi tem pričakovanjem
in zahtevam, prihaja do težav. Otrok s svojim vedenjem izstopa iz povprečja in ruši razredno dinamiko. Med
seboj imajo otroci raznolika izhodišča in do izstopajočega vedenja lahko vodijo najrazličnejši vzroki ter mu
sledijo raznovrstne posledice. Predstavim tudi motnjo ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), njene
primarne in sekundarne simptome ter njihove posledice. Dotaknem se tematike nadarjenih učencev, njihovih
tipičnih značilnost in načinov dela z njimi.
V empiričnem delu predstavim fanta, ki sem ga takoj opazila zaradi njegovega izstopajočega vedenja v skupini.
Raziščem njegovo doživljanje samega sebe (torej, kako se vidi sam), kako ga vidijo drugi (vrstniki, učitelji,
svetovalci, starši …). Preko analize njegove biografije (s področij družine, šole, odnosov z vrstniki in učitelji,
fantovega prostega časa in interesov ter orientacije za prihodnost) izluščim njegove moči in primanjkljaje, s
čimer prispevam k oblikovanju načrta za nadaljevanje individualnega in skupinskega dela s fantom.

Ključne besede: pozno otroštvo, šolske zahteve, študija primera, izstopajoče vedenje, ADHD,
nadarjenost

SUMMARY
In my thesis I will work on study case about a young boy with behavioral issues. I will focus my interest on how
he perceives himself, and how others look at him and perceive him. I will seek his positive sources and his
strengths and also his weaknesses and obstacles he faces. I will use the word problem in social integration as
synonym for his characteristics and responses of the environment to his behavior.
In theoretical part I will discuss the key areas that are important for the development of every child. I will
describe the periods of middle and late childhood, and the developmental tasks that are necessary for every
child. The environment where we live is also important, that is why I will look into how family influences the
behavior of a child. Besides family, the second most important is school environment, which brings new
demands and new expectations into life of every child. In case where a child can’t adapt to the changes the
problems occur. When this happens, the children tend to have behavioral issues and do not perform as well in
school as they should, they can also disturb their classmates. All children have different starting points, and so
different triggers can lead to behavioral issues, from where we can see different consequences. I will focus on
ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), its primary and secondary symptoms and their consequences.
I will also describe the outstanding students, their characteristics and how to work with them properly.
In the empirical part I will discuss the young boy, whom I noticed immediately, because of his behavioral
specifics in the group dynamic. I will explore his perception of himself (how he looks at himself), how others
perceive him (classmates, teachers, consultants, parents ...). Throughout the analysis of his biography (family
and school environment, relations with classmates and teachers, how he spends his free time, his interest and
plans for the future) I will find his strengths and weaknesses. With that, I hope I will contribute to a formation
of a study plan for his individual and group learning.

Keywords: late childhood, school requirements, a case study, outstanding behavior, ADHD, a
talented child
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I.

UVOD

Temo diplomskega dela sem izbrala na podlagi svojega osebnega zanimanja. Sicer imam mnogo
interesov, vendar mi je bilo vedno v poseben izziv, kadar sem se v praksi srečala z otroki, ki so
vedenjsko izstopali. Da sem lažje prišla do ideje, sva se z mentorico najprej pogovarjali o temi, na
kakšen način bi si jo želela raziskovati, da bo zame in kasneje za bralce kar najbolj zanimivo.
O izstopajočem vedenju se v naši družbi precej govori, vendar so vzroki zanj tako raznoliki, da težko
posplošujemo. Menim, da se lahko največ naučimo ob spoznavanju posameznih primerov iz prakse,
zato sem se odločila, da v okviru diplomskega dela izvedem študijo primera. Vsak posameznik je
enkratna, neponovljiva osebnost, z lastnimi potrebami in željami, individualnimi strahovi ter
pozitivnimi lastnostmi in določenimi primanjkljaji. Odkar sem slišala misel neznanega avtorja: »Si, kar
si, in tak si potreben svetu,« me ta spremlja, saj je njen pomen podoben mojemu razmišljanju.
Verjamem, da vsaka stvar prinaša nekaj dobrega in je vsak človek na svetu z nekim poslanstvom, z
lastnimi znanji in bogatimi izkušnjami, ki so lahko nauki za ljudi okoli njega.
Rada imam resnične zgodbe, filme in knjige, ki temeljijo na njih. V diplomski nalogi se torej posvetim
zgodbi desetletnega fanta, in skozi njegovo biografijo poiščem ključne dejavnike, ki vplivajo na
njegovo vedenje. Pri izbranem dečku sem že v začetku opazila, da se težko prilagaja pravilom in s
svojim obnašanjem precej izstopa. Poleg vpadljivega vedenja pa sem opazila tudi njegovo iskreno
prisrčnost, zdel se mi je prijeten in zanimiv, želela sem ga bolje spoznati in diplomsko delo je bilo za
to odlična priložnost. Odločila sem se, da bom povprašala o njegovi preteklosti, se pozanimala o
družinski situaciji, raziskala, kako se znajde v šolskem okolju in kakšni so njegovi interesi ter želje za
prihodnost.
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II.

TEORETIČNI DEL

1 Razvojna obdobja do prve zrelosti
Po Vandervaelu (v Comas, 1960) biološko rast v obdobju med rojstvom in zrelostjo razdelimo na štiri
razvojne stopnje:
1) Dojenček in malček (od rojstva do približno dveh let in pol ali do končanega prodora
mlečnega zobovja)
2) Zgodnje otroštvo (od približno dveh let in pol do šestih let ali do prodora prvega stalnega
zoba)
3) Srednje in pozno otroštvo (od sedmega do desetega leta za dekleta in od sedmega do
dvanajstega leta za fante)
4) Mladostništvo (od enajstega do šestnajstega leta pri dekletih in od dvanajstega do
osemnajstega leta pri fantih)
(Ravnik Tomazo, 2009).
Različni avtorji razvoj človeka opisujejo z nekaj razlikami v fazah. Skupno vsem je, da posamični fazi
pripisujejo določene življenjske naloge, ki jih ljudje doživljamo kot krize oz. izzive, ki jih je potrebno v
tistem obdobju življenja premagati. Ob uspešnem premaganju nalog nato nastopi nova razvojna faza,
ki s seboj prinaša nove naloge.
V obdobju med šestim in enajstim letom otroci zrastejo v višino, postanejo težji in poveča se njihova
moč. Spremeni se jim vzorec spanja in nadaljuje se njihov možganski razvoj. Začenjajo razumeti, da
imajo besede lahko več pomenov in zabavne jim postanejo uganke (Patterson, 2008).
Srednje otroštvo je eno najbolj zdravih obdobij v človeškem razvoju, a vendar pri zdravju otrok
obstajajo izzivi, kot so prehrana, nesreče in poškodbe. Motorične sposobnosti otrok se povečujejo,
zato je pomembno, da jih spodbujamo pri fizičnih aktivnostih (Patterson, prav tam).
Havighurst (1972) našteje devet glavnih razvojnih nalog, s katerimi se soočamo v otroštvu (med
šestim in dvanajstim letom):


učenje fizičnih spretnosti, ki so potrebne za igro (metanje in lovljenje, brcanje, plavanje,
vožnja s kolesom, uporaba preprostega orodja ...)



razvoj občutka o fizični normalnosti in primernosti ter oblikovanje zdravega odnosa do
lastnega razvoja (skrb za nego telesa, čistočo in varnost)



učenje primernega odnosa do vrstnikov (dajanje in sprejemanje, sklepanje prijateljstev,
shajanje s sovražniki) in razvijanje »socialne osebnosti«



učenje zdrave spolne vloge (moška oziroma ženska spolna vloga)
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razvoj temeljnih veščin branja, pisanja in računanja



razvoj konceptov potrebnih za vsakodnevno življenje (npr: kdaj gre otrok v šolo sam ali kdaj
otrok sam skrbi za šporno opremo)



razvoj vesti, morale in lestvice vrednot (spoštovanje moralnih pravil, pravil obnašanja ...)



doseganje osebne samostojnosti, nastajanje samostojne osebe, ki je sposobna načrtovati in
delovati neodvisno od staršev in drugih odraslih (otrok postane fizično neodvisen od staršev,
vendar je še vedno čustveno odvisen od njih)



razvoj primernega odnosa do družbenih skupin in institucij (takega odnosa se naučimo
predvsem na tri načine: (1) s posnemanjem ljudi, ki jih občudujemo; (2) z zbiranjem prijetnih
in neprijetnih izkušenj povezanih z danim predmetom ali situacij; (3) z eno, prijetno ali
neprijetno, globoko čustveno izkušnjo, povezano z danim predmetom ali situacijo)

Erikson (1950, v Andolšek in Tomšič, 2010) otroke od šestega do enajstega leta razvrsti v 4. fazo:
delavnost/občutki manjvrednosti, ki jo zaznamuje vstop v šolo. Otrok ob nagrajevanju (s strani
staršev in učiteljev) razvije specifične spretnosti ter sposobnosti. Kadar ga starši in učitelji ne
spodbujajo, otrok razvije občutek manjvrednosti.
Po Piagetu (1952) je faza otroka od petega do dvanajstega leta konkretno – operativna faza, v kateri
se otrok nauči razumevati povezave in si ustvariti svoj pogled na stvari. Med vzpostavljanjem povezav
prihaja tudi do klasifikacij, do višjih pojmov. V središču njegovega zanimanja je spoznati in razumeti
tisto, kar konkretno zaznava. Je že bolj sposoben dogovarjanja z drugimi, vendar sebe, s svojimi
željami in potrebami, še vedno doživlja kot središče sveta. Začne se ločevati iz družinskih vezi in
vedno bolj izrazito aktivno prevzema vloge. Samostojno in za otroka novo, od družinskega ločeno
okolje za otroka predstavlja šola z novimi razvojnimi nalogami glede na kognitivne sposobnosti,
socialne kompetence, delavnost in motivacijo. V šoli se otrok z vrstniki primerja, z njimi sodeluje in
tekmuje ter sklepa nova prijateljstva. V številnih ritualih, med igro in dogovori otrok, vadi pravila in
vloge, obenem pa se uči spoznavati sebe kot socialno bitje. Razumevanje pravil in norm otrok mnogo
bolj razvije v interakcijah z vrstniki kot z odraslimi. V tej fazi otrok spozna, kako so njegove možnosti
odvisne od družbene realnosti. Spoznanje socialnega ocenjevanja vpliva na razvoj njegovega občutka
identitete (lahko ga tudi ogrozi). V tej fazi otrok ni več tako močno pod vplivom svojih zaznavanj in
impulzov, z lahko jih suvereno upravlja, se od njih distancira, s tem postaja njegov svet vedno bolj
stabilen. V tem času je pomembno otroka spodbujati v tem, kar zmore, mu podati okvir, v katerem
mu je ponujena orientacija in so mu postavljene meje, ki niso pretirano ozke (Andolšek in Tomšič,
prav tam).

2 Družina
2.1

Opredelitev in oblike družin

Bergant (1981) ugotavlja, da družbene znanosti ne znajo jasno definirati družinske skupnosti. V
različnih kulturah se družinske ureditve in vrednote presenetljivo razlikujejo. Kljub vsem tem
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različnostim je družinam skupno, da jih ustvarjajo otroci. Družina je skupnost, v kateri živijo skupaj
najmanj dve generaciji ljudi, ki so krvno ali tesno življenjsko povezani (posvojitve).
Najpogostejša oblika družine je nuklearna ali jedrna oblika družine, ki jo sestavljajo oče in mati ter
njuni otroci. Če so poleg njih v družino vključeni tudi drugi sorodniki (najpogosteje stari starši, morda
tudi tete, strici, bratranci, sestrične), govorimo o razširjeni družini. V razvitih državah se družine v
zadnjih desetletjih močno spreminjajo. Vedno več družin je posvojitvenih, veliko dvostarševskih je
krušnih (nastale po ločitvi), številnejše postajajo tudi druge netradicionalne oblike, kot so
homoseksualne in enostarševske. Čedalje več otrok vsaj del otroštva preživi le z enim staršem, število
ločitev narašča (Štadler, Starič Žikič, Borucky, Križan Lipnik, Černetič, Perpar in Valenčak, 2009).

2.2

Sorojenci

Woolfson (2003) piše, da so sorojenci takoj za starši najpomembnejše osebe v otrokovem življenju.
Med njimi ne obstaja starostna razlika, ki bi bila idealna. Vsaka ima prednosti in slabosti, vpliva na
odnos med sorojenci, ki se sčasoma spreminja. Krepi ga preživljanje skupnega časa v družini in je
odvisen tudi od stopnje razvoja otrok ter razvijajočih se osebnosti sorojencev. Pomembno je, da se
starši izogibajo primerjanju in spodbujajo individualnost vsakega otroka.
Woolfson (prav tam) opiše stopnje razvoja otrok v šolskem obdobju:





6 let: prijateljstvo postane pomembnejše, čeprav so prijatelji lahko nestalni; želja, da bi ga
drugi sprejemali, imeli radi



7 in 8 let: pogosto otroci postanejo samozavestnejši, bolj družabni



9 in 10 let: samopodoba je občutljivejša, pomemben postane videz



11 in 12 let: prevladovati začne vpliv vrstnikov (nad družinskimi člani), ki jim želi biti podoben



13 in 14 let: usmerjanje pozornosti k nasprotnemu spolu; sposobnost razumevanja
abstraktnih idej

Tekmovalnost

Tekmovalni so lahko vsi otroci, kar pa je odvisno od različnih okoliščin. Ljubosumje med sorojenci se
pogosto začne kazati, ko se rodi drugi otrok in prvorojenec izgubi položaj edinca. Gre za pozornost, ki
jo morajo starši zdaj deliti, kar posledično pomeni manj časa za starejšega otroka, kot ga je bilo prej.
Konflikti med sorojenci so lahko videti nepomembni in preprosti, vendar imajo največkrat globlji
vzrok merjenja moči. Starosti, pri kateri bi tekmovalnost med sorojenci izginila, ni. Če je ta obstajala v
otroštvu, se lahko celo nadaljuje v odraslo dobo. Vendar številnim otrokom uspe obvladovati čustva
ljubosumja že med otroštvom, ali ob koncu adolescence. Čeprav je tekmovalnost med sorojenci zelo
pogost pojav, poznamo tudi otroke, ki se ob bratih in sestrah nikoli ne čutijo ogrožene (Woolfson,
2003).
Tudi Burke (2004) opozarja na vprašanje razporeditve časa in pozornosti s strani staršev do otrok. V
družinah, kjer imajo otroka s posebnimi potrebami, se pogosto dogaja, da ta dobi več pozornosti s
strani staršev kot njegovi sorojenci. Sorojenci so mnogokrat lahko tudi v veliko pomoč staršem pri
4

skrbi za otroka s posebnimi potrebami, ob tem pa ne smemo pozabiti, da so tudi sami otroci, željni
pozornosti svojih staršev.


Starejši sorojenci

Woolfson (2003) pravi, da lahko v primeru nerešenih napetosti med sorojenci iz otroštva te znova
izbruhnejo, ko so otroci že starejši. Ni namreč samoumevno, da se bodo sčasoma tudi bolje razumeli.
Nerešena negativna čustva namreč ne izginejo, posamezniki se jih le naučijo učinkoviteje obvladovati.
Tudi, ko so otroci starejši, je dobro, da družina skupaj preživlja svoj čas ter na ta način krepi
medsebojne odnose. Pomembno je, da starši spodbujajo poudarjenje dragocenosti sorojenca. Bratje
in sestre so navadno v družbi drug drugega več kakor s prijatelji. Če se že v otroštvu naučijo skrbeti za
sorojence in jih imeti radi, lahko ta odnos ostane pozitiven do konca življenja.

3 Šola in izstopajoče vedenje
3.1

Zahteve in pričakovanja v šoli

V šoli, tako kot v vseh okoljih, veljajo določena pravila, zahteve in pričakovanja, ki se jim morajo
učenci prilagoditi, če želijo biti uspešni. Pravila so namenjena vzpostavljanju reda in možnosti za
vzpodbudno učno okolje. Zahtevani standardi so enaki za vse učence, vendar pa so si posamezni
učenci med seboj lahko zelo različni. Ravno iz tega razloga prihaja do težav, ko so pričakovanja za
določene učence previsoka in se jim posamezniki nočejo ali ne zmorejo podrediti. Tipična
pričakovanja, ki so nekaterim lahko težka preizkušnja, so na primer: 45 minut (dolžina šolske ure)
mirno sedeti na stolu in molče poslušati razlago učitelja, slediti tej razlagi, dvigniti roko in potrpežljivo
čakati, da ti učitelj dovoli spregovoriti, s seboj nositi učbenike in druge učne pripomočke, se znati
dobro sporazumevati s sošolci ...

3.2

Izstopajoče vedenje v šoli

Največja skrb večine učiteljev je gotovo disciplina, saj je največkrat prav ta vir glavnih težav v razredu.
Disciplinska težava je lahko vsako odkrito ali prikrito dejanje, ki spodkopava povezanost in složnost
razreda. Učitelji na raznovrstne načine poskušajo doseči red, a učenci se kljub vsemu včasih ne
podredijo pričakovanjem primernega vedenja (Clandfield in Prodromou, 2009).
Učence, ki vedenjsko izstopajo, okolje označuje kot učence z vedenjsko motnjo, ki jo Kottlerjeva
(2001) opisujeta kot vztrajno neupoštevanje in nespoštovanje uveljavljenih pravil. Omenjata, da
lahko otrok tako reagira, kadar ne doseže svojega. Vrstnike izziva in se ne zmeni za njihova čustva.
Pogosto začenja prepire, krade, stori vse, da bi dosegel svoj cilj, vendar svojih dejanj ne obžaluje in ne
pozna občutkov krivde.
Za vse odrasle, ki imajo kontakt in možnost vplivanja na otroke, je pomembno zavedanje lastnih
pričakovanj, vrednot in norm. Kobolt in Rapuš Pavel (2009) pravita, da kakor ne obstaja otrok na
splošno, tako tudi ne obstaja čustveno in vedenjsko izstopajoč otrok na splošno. Čustveno in
vedenjsko izstopajoč otrok niti ne obstaja sam po sebi. Zatrjujeta, da so šele naša pričakovanja,
norme in pravila tista, ki definirajo, kaj bomo opredelili kot čustveno in vedenjsko motnjo.
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Metljak, Kobolt in Potočnik (2010) pravijo, da so otroci s čustvenimi, vedenjskimi in socialnimi
težavami lahko:


nesrečni, ne zmorejo ali ne želijo delati



prejemajo manj pohvale za svoje delo in imajo manj pozitivnih interakcij
otrok/odrasel



imajo učne težave ali dosegajo manj



imajo skromne socialne veščine in manj prijateljev



imajo nizko samovrednotenje



so čustveno nestabilni



so hitro prizadeti

Učitelju povzroča zmedo učenec, ki ima vsaj povprečne intelektualne sposobnosti in konstantno moti
razred, ne neha govoriti o svojih zadnjih idejah, niti ko je očitno, da bi drugi radi nadaljevali z delom.
Medtem ko se drugi trudijo v tišini nadaljevati z delom, poje in spušča zvoke, vztraja pri igrah z
njegovimi posebnimi pravili (Hinshaw, 1994).
Brajša (1993, po Gordon, 1970) opisuje metodo reševanja konfliktov, imenovano »Učitelj in učenec
pridobivata«. Že samo ime metode spominja na ugoden razplet konfliktne situacije za oba. Avtor
(prav tam) pravi, da so šole, ki delujejo po tej metodi tiste šole, v katerih se učitelji in učenci
vzajemno vzgajajo, izobražujejo in razvijajo. V teh šolah prevladuje dialog. Te šole so koevolucijske –
iz nižjih razredov v višje ne prehajajo samo učenci, temveč tudi učitelji. Vsaka ocena, ki jo prejme
učenec, je tudi učiteljeva ocena. Vsi, tako učenci kot učitelji, so »zmagovalci« in obojestranski
»poraz« spreminjajo v obojestransko »zmago«.
Vsako vedenjsko in čustveno izstopanje ima za seboj neko ozadje. Situacijo lahko razumemo šele po
tem, ko to ozadje raziščemo in spoznamo otrokove okoliščine, iz katerih izhaja, prej ne.

4 Sindrom ADHD
4.1

Primarni simptomi

Pulec Lah (2009) pravi, da je ADHD razvojna nevrobiološka motnja. Strong in Flanan (2013) navajata
njene primarne simptome, po katerih lahko prepoznamo posameznika:
pomanjkljiva/odvrnljiva pozornost: ne more se zbrati, na nekatere stvari se dobro osredotoči,
na druge ne, včasih se lahko osredotoči, kdaj drugič ne, zlahka ga zmoti dogajanje okoli njega,
zlahka ga zmotijo lastne misli, izgublja nit razmišljanja – ostane s prazno glavo, je pozabljiv,
zamuja, ni zmožen dokončati stvari, ki jih je prej začel, odlaša, ne pazi na detajle, dela napake
iz površnosti;
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impulzivnost: odgovarja, preden sliši vprašanje do konca, izusti kaj neprimernega, drugim
skače v besedo in se vmešava v pogovore, vdira v osebni prostor drugih, ravna brez
razmišljanja o posledicah, tvegano se vede, je nepotrpežljiv, stvari hoče takoj;
prekomerna aktivnost oz. nemirnost/hiperaktivnost: ne more sedeti pri miru, vedno je v
gibanju, je napet, nenehno menca, govori brez prestanka.
Avtorja (prav tam) poudarjata, da je vsekakor pomembno zavedanje, da tovrstno vedenje ni
namerno, saj ni odvisno od lastne volje, ni znak upornosti ali slabega vedenja.

4.2

Sekundarni simptomi

Pedagoški delavci morajo najprej poznati osnovne simptome, nato tudi sekundarne težave, ki jim
lahko sledijo. Šele potem so lahko pozorni nanje, jih prepoznavajo in se trudijo, da jih omilijo in
obvladujejo skupaj z učencem. Tako Strong in Flanagan (2013) navajata, da poleg primarnih
simptomov pri motnji pozornosti in hiperaktivnosti lahko nastopa še vrsta drugih – sekundarnih
simptomov.
Mednje spadajo:


zaskrbljenost – izraz nakopičenih občutkov nemira



zdolgočasenost – kateregakoli dražljaja se lahko zelo hitro naveličajo, zlasti česa, kar je del
vsakdanjega življenja in se redno ponavlja, ves čas iščejo nove in vznemirljive dražljaje



izguba motivacije/občutek brezupa – občutek neuspešnosti v življenju, ki niža občutek lastne
vrednosti – ti občutki pa mnogim okrepijo še nekatere druge simptome (postanejo še bolj
pozabljivi, nepazljivi ...) – začarani krog



frustriranost – zaradi nezmožnosti nadzorovanja, na kaj se bodo osredotočili, nezmožnost, da
se ne bi ves čas premikali in izjavljali česa neumnega



nizek občutek lastne vrednosti – leta neizpolnjenih pričakovanj (svojih ter drugih), neuspehov
doma in v šoli, muk v socialnih odnosih, to lahko vodi tudi v splošno negativno gledanje na
življenje



motnje spanja – težava umirjanja in sproščanja pred spancem, zahtevno tudi jutranje
zbujanje in vstajanje



zloraba psihoaktivnih snovi – iz poskušanja, da bi otopili občutke neuspeha

Avtorja (prav tam) opozarjata, da številnim mladostnikom in odraslim lahko sekundarni simptomi
povzročajo več težav kot primarni.
Hiperaktivni otroci imajo o sebi mnenje, da so drugačni. Zaznavajo se kot drugačne, nenormalne.
Zaradi takšnega mnenja o sebi imajo poleg drugih težav zaradi hiperaktivnosti tudi emocionalne
težave. Hitro se razjezijo ter imajo težave z izražanjem čustev. Pogosto izgubijo kontrolo nad svojim
vedenjem in reakcijami, posledica česar so pretirane čustvene reakcije (Mattner, 1997).
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Razvoj nemirnega otroka je torej obremenjen z neugodnimi čustvenimi doživetji. Doživlja veliko
neuspehov, kazni, negodovanj, svojega neustreznega vedenja pa se zaveda tudi sam. Vse to načenja
njegovo samopodobo in privede do občutka negotovosti, nesposobnosti ter manjvrednosti (Žalig,
2011).

4.3

Vedenje nemirnega otroka glede na okolje

Strniša (2001) opiše vedenje nemirnega otroka v treh različnih okoljih:
 V razredu (zaradi šibke pozornosti in impulzivnosti) ne sledi dogajanju pouka, šolskega dela
ne dokonča, prekinja učitelja, moti druge otroke, ne zmore slediti navodilom. Za nemirne
otroke je izkušnja s šolo pretežno neugodna, kar se lahko odraža tudi v poslabšanju odnosov
s starši.
 Doma s svojimi odzivnimi lastnostmi (nezrelost, nezmožnost počakati, želja imeti izpolnjeno
vse tukaj in zdaj, pretirane reakcije na majhne nevšečnosti) otrok vsakodnevno preizkuša
potrpljenje staršev in od njih terja posebna vzgojna prizadevanja.
 Med vrstniki so lahko zaradi svojih šibkosti (delujejo razdiralno) slabo sprejeti, nekateri pa si
zaradi svojih pozitivnih lastnosti (čustvena odzivnost, neposrednost, prisrčnost ...) pridobijo
priljubljenost in simpatije.

4.4

Strategije za poučevanje učencev z ADHD

Hjörne (2006, po Gillberg, 1996) predlaga naslednje strategije za učitelje, ki poučujejo učence z
ADHD:
 učenje v majhnih skupinah
 individualne inštrukcije pri glavnih predmetih, kjer se računa, bere in piše
 krajši koncentracijski intervali (deli učne ure, ko mora otrok usmerjati pozornost) v prvih letih
šolanja
 redni premori med učenjem
 vaje motoričnih spretnosti.
Ena izmed strategij je poudarjanje pozitivnega pri otroku. Ti otroci so bolj ustvarjalni, drzni in
energični. Če se teh lastnosti zavedamo, jih lahko s pridom uporabimo (Strong in Flanagan, 2011).
Pomembno je tudi, da se spomnimo, da vsak rad sliši pohvalo. Kritiko nekdo sprejme lažje, drugi
težje. Zavedati se moramo, da otroci, ki imajo ADHD, pogosto slišijo kritike in prepovedi, zato je še
posebej pomembno, da jih ne pozabimo pohvaliti, ko si to zaslužijo – vsak si kdaj zasluži pohvalo.
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5 Nadarjeni učenci
5.1

Opredelitev nadarjenosti

Jelenc in Svetina (1975) sta se pred skoraj štiridesetimi leti spraševala, kaj lahko za zelo bistre otroke
stori naša družba. Razmišljala sta o tem, da nekaj lahko k skrbi za bistre otroke prispeva vsaka šola,
veliko lahko stori že vsak posameznik. Trajna in sistematična rešitev problematike zelo bistrih otrok je
odvisna od ukrepov, ki jih sprejme in izvaja družba.
Strokovni svet Republike Slovenije je leta 1999 sprejel Koncept za delo z nadarjenimi z naslovom
Odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli. Koncept temelji na eni najpogosteje
uporabljenih definicij nadarjenosti, ki izhaja iz ameriškega Zakona o izobraževanju nadarjenih iz leta
1978. Med nadarjene oz. talentirane otroke in mladostnike prišteva tiste, ki so na predšolski stopnji,
v osnovni ali srednji šoli pokazali visoke dosežke ali potenciale na intelektualnem, ustvarjalnem,
specifično akademskem, vodstvenem ali umetniškem področju. Ti učenci poleg rednega šolskega
programa potrebujejo prilagojen program in izvajanje aktivnosti znotraj šole (Travers, Elliot in
Kratochwill, 1993).

5.2

Značilnosti nadarjenih učencev in delo z njimi

Nadarjeni učenci niso homogena skupina, med seboj so si različni, vendar najdemo neke tipične
lastnosti, ki povezujejo večino:
o Miselno-spoznavno področje (razvito divergetno mišljenje – fluentnost, fleksibilnost,
originalnost, elaboracija; razvito logično mišljenje – analiza, abstrahiranje, posploševanje,
sposobnost sklepanja; nenavadna domišljija; natančnost opazovanja; dober spomin, smisel za
humor).
o Učno-storilnostno področje (široka razgledanost, visoka učna uspešnost, bogato besedišče,
hitro branje, spretnost v eni od umetniških dejavnosti – glasba, ples, risanje, dramatizacija ...;
motorična spretnost in vzdržljivost).
o Motivacija (visoke aspiracije in potreba po doseganju odličnosti, radovednost, raznoliki in
močno izraženi interesi, vztrajnost pri reševanju nalog, visoka storilnostna motivacija,
uživanje v dosežkih).
o Socialno-čustveno področje (nekonformizem, močno razvit občutek za pravičnost,
neodvisnost in samostojnost, sposobnost vodenja in vplivanja na druge, izrazit smisel za
organizacijo, empatičnost)
(Strokovni svet Republike Slovenije, 1999).
Kadar gre za neuspeh pri nadarjenem učencu, lahko med ovirami najdemo naslednje značilnosti:
nezainteresiranost za šolo in udeležbo v šolskih dogajanjih; strah pred spraševanjem; nizka
samopodoba, pomanjkanje samozaupanja; nesposobnost tvornega delovanja pri skupinskem delu;
učenca ni mogoče motivirati z običajnimi spodbudami (dobrimi ocenami, nagrajevanjem pridnosti,
navdušenjem učitelja ipd.); slaba pozornost; hiperaktivnost; čustvena in socialna nezrelost (Strokovni
svet Republike Slovenije, 1999).
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Pri izdelavi programa za nadarjenega učenca je potrebno upoštevati sledeče pogoje (George, 1997):
 izbrana metoda naj dovolj poudarja razvijanje višjih miselnih procesov in konceptov
 metoda naj bo dovolj fleksibilna in odprta, da otroku omogoča lasten tempo razvoja
 zagotavlja naj se učno okolje, ki daje otroku hkrati čustveno varnost in intelektualne izzive
 izbrana metoda naj otroka ne odtuji od vrstnikov ali škodljivo vpliva na nadaljnje učenje
 izbrana metoda naj daje prednost procesu po meri otroka

6 Zaključek teoretičnega dela
V obdobju med šestim in enajstim letom otroci na telesnem področju zrastejo v višino, postanejo
težji in poveča se njihova moč. Spremeni se jim vzorec spanja in nadaljuje se njihov možganski razvoj.
Motorične sposobnosti otrok se povečujejo, zato potrebujejo spodbude pri fizičnih aktivnostih. Otroci
v tem obdobju začnejo razmišljati o sebi ločeno od družine in vrstnikov, oblikovati začnejo koncepte
lastne identitete. Razmišljajo o svojem videzu, mišljenju, šolski uspešnosti ... Na njihov razvoj vplivajo
najrazličnejši dejavniki, med katerimi je tudi kultura, v kateri otrok odrašča. Med najpomembnejšimi
sta družina in šola, ki imata izrazit vpliv na otrokove dosežke. Predani učitelji lahko v življenja svojih
učencev vnesejo ogromne spremembe (Patterson, 2008).
V šoli veljajo določena pravila, zahteve in pričakovanja, ki se jim morajo učenci prilagoditi, če želijo
biti uspešni. Namenjena so vzpostavljanju reda in možnosti za vzpodbudno učno okolje. Zaradi
različnosti vseh učencev in enakosti pravil za vse imajo nekateri učenci težave z upoštevanjem teh
pričakovanj – težko celo šolsko uro mirno sedijo na stolu in molče poslušajo razlago učitelja, pozabijo
dvigniti roko, ko želijo kaj povedati in ne zmorejo počakati, da jim učitelj dovoli spregovoriti ...
Zagotovo drži teza, da pot do dobrega učnega uspeha pelje prek dobrega sodelovanja z družino in
obratno – slabi učni uspehi so med drugim posledica nesodelovanja med starši in šolo (Kalin, Resman,
Šteh, Mrvar, Govekar-Okoliš in Mažgon, 2009).
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III.
1

EMPIRIČNI DEL
OPREDELITEV PROBLEMA IN CILJI

Osnovni problem diplomskega dela je skozi študijo primera opredeliti razvojne značilnosti in različne
vidike trenutnega življenjskega položaja izbranega učenca.
Cilj raziskovanja je pridobiti mnenja, kako se fant vidi sam in kako ga vidijo osebe, s katerimi živi
doma in v šoli. Nadalje spoznati njihove poglede, jih med seboj primerjati in ugotoviti, v čem so
skladne ter kje različne. Želim ugotoviti tudi, kako se deček sooča s pričakovanji okolja (šola, vrstniki
idr.) in kako ta pričakovanja vplivajo nanj.

2

RAZISKOVALNA VPRAŠANJA

RV1: Na osnovi fantove samoocene in mnenj sogovornic (mati, razredničarka, specialna pedagoginja)
pridobiti vpogled v potek fantove biografije s področij družine, šole, odnosov z vrstniki in učitelji,
fantovega prostega časa in interesov ter orientacije v prihodnost.
RV2: V biografiji prepoznati in opredeliti fantove moči/vire ter primanjkljaje/ovire tako v ocenah
sogovornic kot lastnih opažanjih.

3 RAZISKOVALNA METODOLOGIJA
3.1 Raziskovalna metoda: študija primera
Pri raziskovanju sem uporabila kvalitativno metodo in na zastavljen problem diplomskega dela
odgovorila s pomočjo študije primera. Mesec in Rode (2008) pravita, da je ta pristop primeren za
celovito raziskovanje pojavov, procesov in postopkov s pomočjo proučevanja posameznih primerov
družbenih entitet, procesov, postopkov in proizvodov materialne ter duhovne kulture v njihovem
realnem življenjskem kontekstu. Navajata, da o izbranem primeru zberemo podatke iz različnih virov
in z različnimi metodami, kar omogoča, da prikažemo konkretne težave posameznika z različnih
vidikov. Zanimalo me je, kako posameznik, ki v družbi izstopa s svojim vedenjem, doživlja sebe, in
kako ga doživljajo drugi.

3.2 Vzorec in proces zbiranja podatkov
Raziskovalni fokus sem usmerila na deset let starega dečka (imenujem ga Tim), ki je vedenjsko
izstopal v Skupini za učenje socialnih veščin. Pri skupini sem bila asistentka voditeljicama,
prostovoljka, in sem fanta opazovala z udeležbo, poleg tega sva se štirikrat srečala tudi individualno.
Na prvem individualnem srečanju sva skupaj rešila osem nedokončanih stavkov, nato sem za prikaz
fantovega položaja uporabila slikovno analogijo, narisal je risbo sebe in vsega njemu pomembnega
ter jo kratko obrazložil. Na drugem individualnem srečanju sva skupaj odgovorila na vprašanja POP1
1

POP = pregled osebnih problemov
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vprašalnika za otroke in mladostnike, ki je namenjen pregledu osebnih problemov. Pred tretjim
individualnim srečanjem sem ga zadnjo uro opazovala v razredu, med poukom. Potem je po mojih
navodilih postavljal figurice (eno je izbral zase, nato še posamezne figurice za njemu pomembne
osebe), ob tem je komentiral in odgovarjal na moja vprašanja o postavitvah. Na četrtem
individualnem srečanju sva izvedla polstrukturiran pogovor, kjer sva se pogovarjala o naslednjih
temah: družina, šola, odnos z učitelji, prijatelji, prosti čas in interesi ter želje za prihodnost. Želela
sem čim bolj celostno sliko, zato sem polstrukturiran intervju izvedla tudi z njegovo mamo,
razredničarko in specialno pedagoginjo.
Med raziskovanjem sem uporabila diktafon, s katerim sem snemala intervjuje, ki sem jih nato
dobesedno prenesla na papir in jih predvsem zaradi zaščite dečkove identitete, da se ne bi razbralo
narečje, spremenila v knjižno slovenščino. Po metodi kvalitativne obdelave sem nadaljevala z analizo
podatkov in med seboj povezovala ter primerjala podatke, ki sem jih dobila od udeležencev
razikovanja. Vsi udeleženci so se k raziskovanju vključili prostovoljno, z zagotovljeno anonimnostjo.
Razkriti so bili le nekateri podatki (kot na primer spol, starost, ocene), po katerih dečka ni mogoče
identificirati, nekaj drugih (kot na primer dečkovo ime) je bilo zaradi zagotavljanja anonimnosti
spremenjenih, vendar te spremembe niso vplivale na rezultate.
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3.3 Časovni trak procesa raziskovanja
10. 10. 2012 __

opazovanje z udeležbo v Skupini za učenje socialnih veščin (26 srečanj, enkrat na teden)

5. 6. 2013

____________________________april 2013___________________________________
17. 4. 2013

22. 4. 2013

 nedokončani stavki

 intervju specialna pedagoginja

 risba sebe

 intervju razredničarka

24. 4. 2013

25. 4. 2013

 POP vprašalnik

 opazovanje v razredu
 postavljanje figuric
_________maj 2013________

8. 5. 2013
 intervju mama

9. 5. 2013
 intervju Tim

3.4 Opis procesa raziskovanja
Bila sem prostovoljka pri Skupini za učenje socialnih veščin, kjer sem takoj opazila vedenjsko izstopajočega dečka in v 26 srečanjih, od oktobra 2012 do maja
2013, opazovala, kako deluje v manjši skupini. S privolitvijo njegove matere mi je voditeljica skupine tudi fotokopirala poročilo psihologinje, pri kateri je bil
fant leta 2011. Na prvem individualnem srečanju sva se dobila 17. 4. 2013, po pouku, v dečkovi matični učilnici, in se najprej lotila osmih nedokončanih
stavkov, nato mi je narisal risbo sebe in vsega, kar mu je pomembno ter risbo na kratko razložil. 22. 4. 2013 sem izvedla intervju z njegovo specialno
pedagoginjo in nato še z razredničarko. Na naslednjem individualnem srečanju, 24. 4. 2013, sva z dečkom skupaj rešila POP vprašalnik. 25. 4. 2013 sem se
dogovorila, da zadnjo uro preživim v razredu in opazujem dečka med poukom. Po pouku mi je učiteljica pokazala izpisek iz vzgojnega zvezka, nato sva ostala
sama in po mojih navodilih je postavljal figurice (najprej je eno figurico izbral zase, nato po eno za vsako njemu pomembno osebo). 8. 5. 2013 sem nato
izvedla intervju z dečkovo mamo in naslednji dan še z njim.
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4 REZULTATI Z INTERPRETACIJO
RV1: S fantovo samooceno in oceno sogovornic pridobiti celostni vpogled v potek fantove
biografije s področij družine, šole, odnosov z vrstniki in učitelji, fantovega prostega časa in
interesov ter orientacije v prihodnost.
Na prvo raziskovalno vprašanje sledi odgovor po poglavjih, ki si sistematično sledijo, kot je prikazano
v spodnji tabeli. Uporabljeni podatki so bili pridobljenih v zgoraj opisanem procesu raziskovanja,
njihova interpretacija je podkrepljena z izbranimi citati iz izvedenih intervjujev in s teoretičnimi
spoznanji o tematiki. V vsakem poglavju so s krepko pisavo označene bistvene informacije.
V primeru, da pri določenem citatu ni povsem razvidno, čigav je, sem ob koncu citata to označila v
oklepaju. Legenda:
(M) – citat mame, (R) – citat razredničarke, (SP) – citat specialne pedagoginje, (T) – Timov citat.

PRETEKLOST2
1

2

Otroštvo

Proces
ugotavljanja
fantovih
posebnih potreb

SEDANJOST3
1

O fantu

2

Družina

3

4

5

Šola

Odnosi z vrstniki,
učitelji in najin
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PRETEKLOST
1 Otroštvo4
Sinovo otroštvo mama opisuje kot zanjo naporno. Pove, »da je bil zelo drugačen že od rojstva«, da je
slabo spal, ponoči se je zbujal, podnevi je bil zelo živahen, precej zvedav in povsod ga je bilo polno.
Ni se oziral na to, kje je kdo od odraslih in že kot majhen dojenček se ni mogel upreti stvarem, ki so
pritegnile njegovo pozornost, zato je bilo večkrat potrebno tekanje za njim in iskanje, kje je. Bil je
»živce parajoč otrok« (M), ki je večkrat storil kaj, kar mu je bilo izrecno prepovedano. Vse to je bilo za
mamo izjemno stresno in ji je vzbujalo številna vprašanja o tem, kaj sama počne narobe. Čeprav je
2

Podatke o fantovi preteklosti sem pridobila iz intervjuja z mamo, iz fotokopije poročila psihologinje, iz
intervjuja s Timom in iz pogovora z njim ob postavljanju figuric na individualnem srečanju.
3

Podatke o fantovi sedanjosti sem pridobila iz vseh štirih intervjujev (s Timom, mamo, specialno pedagoginjo,
razredničatko), iz opazovanja v razredu (ena ura) in pri Skupini za učenje socialnih veščin (26 srečanj) ter iz
individualnih srečanj s Timom (risba trenutnega položaja in vsega njemu pomembnega, nedokončani stavki,
postavljanje figuric – Tim in njemu pomembne osebe).
4

Podatki pridobljeni iz intervjuja s Timovo mamo, iz intervjuja s Timom in iz pogovora ob postavljanju figuric na
najinem individualnem srečanju.
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bilo težko, se je »počasi navadila nanj« (M) in zdaj ve, da na določene lastnosti nima vpliva.
Sprejema jih kot dejstvo in se jim prilagaja, česar posledica je Timova večja vodljivost ter razumnost.
Mama pove tudi, da je bil že kot otrok bister in je bil njegov kognitivni razvoj zelo hiter (pri letu in pol
poznal vse barve, bral, še preden je bil star štiri leta …). Dolgo časa je imel težave s kontrolo odvajanja
vode in blata ter z močenjem postelje.
Tim ima na svoje otroštvo dobre spomine in pravi, da je bil to zanj srečen čas ter mi v času najinih
srečanj večkrat reče, da bi se vrnil nazaj, če bi se lahko (»Škoda, ker se ne da prevrteti več časa
nazaj.«). Čas otroštva povezuje s prostim časom, ki ga je imel precej več, ker še ni hodil v šolo, omeni
tudi staro družinsko stanovanje. Žal mu je, ker sta oče in mati razvezana in pogreša tiste čase, ko je
oče še živel z njimi. Ob postavljanju figuric je za čas otroštva vse figurice postavil zelo blizu in
komentiral, da je šlo zdaj bolj narazen. Povedal je, da se spomni, kako je bilo, ko so živeli vsi skupaj in
je žalosten, ker ni smel odločati o tem. Spomni se, da je lahko povedal svoje mnenje, a ima občutek,
da ni bilo upoštevano. Za vsakega otroka je ločitev staršev težka in Tim se glede tega ne razlikuje od
drugih otrok. V času razveze staršev je bil v prvem razredu in mama pravi, da se je najprej ustrašil,
nato so mu razložili in je zdaj to nekako sprejel.
Zorc Maver (2010, po Bruendel in Hurrelmann, 1996) omenja, da otroci pri spremembah življenjskega
načina redko lahko soodločajo. Spremenjene družinske oblike odraslim omogočajo svobodne oblike
partnerstva, vendar otroci nimajo možnosti za uspešno zadovoljevanje potreb po skupnosti in
pripadnosti. Prihaja do občutkov priveska partnerskih odnosov, na katere nimajo vpliva, kar jih vodi v
povečane občutke nemoči in negotovosti.
2 Proces ugotavljanja fantovih posebnih potreb 5
Mama pove, da je Tim izstopal že v vrtcu, kjer so ga zadnje leto na pobudo vzgojiteljice vključili v
proces ocene otroka s posebnimi potrebami. Nadalje pove, da je Tim zaradi epilepsije dobil odločbo,
po kateri mu je že takoj v prvem razredu pripadalo pet ur dodatne strokovne pomoči v šoli.
Veljavnost te odločbe je zapadla po treh letih in deček je imel v četrtem razredu ponovni pregled. Z
novimi testiranji je psihologinja pri njem prepoznala tipični ADHD. Pred tem so sumili na motnje
pozornosti (mama pove, da je ob pregledih nevrologinja to tudi večkrat zapisala), vendar mu
diagnoze prej niso postavili. Pove tudi, da pred diagnozo ni mislila, da bi lahko bil hiperaktiven, ker je
lahko tudi več ur sedel pri miru in bral knjigo ali počel nekaj, kar ga je zanimalo.
Rotvejn Pajič (2010) opozarja, da se nemir, kratkotrajna in begajoča pozornost, nepremišljeno
odzivanje ter drugi osrednji simptomi hiperkinetične motnje pogosto pojavljajo kot značilnosti v
posameznih razvojnih obdobjih, posebej v predšolskem obdobju in v prvih letih šolanja. Iz tega
razloga je v tem obdobju težko razločiti, kdaj so te težave še del razvoja otrokovih osebnostnih
značilnosti, reakcija na spremembe v otrokovem življenju, kdaj pa so že kazalniki motnje.
Hiperkinetične motnje zaradi tega v predšolskem obdobju praviloma še ne diagnosticiramo.

5

Podatki pridobljeni iz intervjuja z mamo in iz poročila psihologinje.
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SEDANJOST
1 O fantu6
Lastnosti, ki so izražene pri Timu, Strong in Flanagan (2013) prištevata med simptome motnje ADHD.
Med drugimi naštevata tudi zaskrbljenost, nizek občutek lastne vrednosti, moten spanec, težave pri
shajanju z drugimi ljudmi, težave z upravljanjem časa ...
»Jaz ga vidim, da je drugačen, kot so povprečni otroci, to se mu vidi na daleč. […] izstopa iz
povprečja, definitivno,« tako Tima opiše njegova mati. Opisuje ga »kot po eni strani super otroka,
takega, kot bi si ga vsak starš želel«. Pove, da je bister in sodeluje ter se je z njim fino pogovarjati, ko
ima dobre dni. Takoj ob tem pa izpostavi tudi Timovo drugo, napornejšo plat. Omeni njegov nemir,
izjemno občutljivost, težave s samopodobo (»večkrat omeni, da je smet«). Pravi, da ga je včasih
izredno težko usmerjati, saj se ob zanimanju določeni stvari ne more upreti, niti če je ta izrecno
prepovedana.
Med raziskovanjem sem ugotovila, da ima fant zelo slabo samopodobo. Pri sebi je ponosen le na to,
da dobro igra kitaro (»Da znam kitaro igrat.« (T)), drugega ni znal našteti. Že na najinem prvem
individualnem srečanju se mi je zdelo žalostno, da ni ničesar, kar bi mu bilo na njem všeč. Ob mojih
vzpodbudah je nato rekel, da je ponosen, ker lahko poje enajst palačink. Opisal se je le z negativnimi
stvarmi (»Sem zelo zabit ... se mi meša ...«) in zatem omenil celo samomor, ki ga je argumentiral z
besedami: »... ker sem zanič.« Tudi njegova risba samega sebe7 bi lahko aplicirala na slabo
samopodobo. V resnici je namreč vitke postave, česar risba ne prikazuje. Vendar se mi zdi ob tem
pomembno upoštevati tudi dejstvo, da Tim ne riše rad in je določeni izdelek lahko posledica le-tega.
Med celotnim procesom raziskovanja sem ugotovila, da je fant osredotočen pri sebi predvsem na
negativno, kar je najverjetneje posledica preteklih negativnih odzivov okolice nanj. Bila sem priča
dogodku, ko so sošolci pohvalili risbo avtomobila enega sošolca, ob tem pa je Tim dejal: »Kaj pa jaz?
Jaz imam pa najgršega.«
Tim je otrok, ki ga skrbijo stvari, s katerimi naj se desetletniki ne bi obremenjevali (»papuč«8 (T), ki
ga je izgubil lani, kako dobiti punco, hišo, službo ...). Kot primer navajam svojo izkušnjo z njim. Rad je
privolil v sodelovanje z mano za namen nastanka diplomskega dela, a je ob tem nekajkrat tudi izrazil
skrb, da bodo drugi to videli, prebrali in se mu smejali. Vsakič, ko je izrazil tovrstno skrb, sem ga
skušala pomiriti in mu vedno razložila, da bralci ne bodo vedeli, o kom berejo. Ob tem se je nekoliko
pomiril in lahko sva delala naprej. Pri specialni pedagoginji je povedal, da ga najbolj teži »izgubljen
papuč«, kar bi lahko marsikoga precej presenetilo, saj to ni bil drag čevelj, pač pa star in izgubil ga je
že pred letom dni. Ta »papuč« je večkrat omenil tudi na najinih individualnih srečanjih, zato sem
prepričana, da ima zanj večji pomen. Povedal mi je, da mu je bilo najhuje gledati, kako se izgublja in
bi bil manj žalosten, če bi ga založil. Predvidevam, da so se ti njegovi občutki nemoči ob nezmožnosti
6

Podatki pridobljeni iz vseh štirih intervjujev (s Timom, mamo, specialno pedagoginjo, razredničarko), iz
opazovanja v razredu, upoštevala sem tudi njegovo risbo in lastna spoznanja z najinih individualnih srečanj.
7

Njegova risba je priložena v prilogah.

8

»Papuč« je beseda, s katero deček imenuje obuvalo, ki ga je nosil poleti.
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vpliva na rešitev situacije razvili že s preteklimi izkušnjami. Povezavo določenega dogodka vidim z
ločitvijo dečkovih staršev, ko je ravno tako kakor pri čevlju, lahko le opazoval in ni imel vpliva na
razplet situacije, ki je zanj predstavljala nekakšno izgubo.
Ni povezan z vrstniki in sošolci, kar ga zelo teži. Specialna pedagoginja pove, da je ta problem uvrstil
na drugo mesto (»Drugo mesto sošolci, da ga zmerjajo, da je vedno kriv, ''špecajo'', težijo, tepejo.
Potem neki sošolec. Pravi, ko sta sama, da je v redu, potem pri pouku pa ne.« (SP)). Pred kratkim je od
razredničarke dobil opomin, ki ga je ob naštevanju problemov, ki ga težijo, povedal »šele na sedmem
mestu (SP), to se pravi čisto na koncu«.
Vse druge sogovornice (mama, razredničarka, specialna pedagoginja), poleg dečka, poudarijo, da »je
bister fant« (SP). Razredničarka pravi, da »njegova splošna razgledanost je kar velika, ker veliko
bere«. Specialna pedagoginja pove, da dobro logično razmišlja in pri opisu fanta uporabi celo izraz
»intelektualno briljanten«. Pravi: »Nikoli ni dolgčas pri njem, vedno je kaj. Saj pravim, poseben otrok.
Res, po eni strani ga ta inteligenca rešuje z vseh teh stvari.« Opazila je, da »se zelo zanima za vse
ostale« in ne pozabi pomembnih stvari, ki jih izve o drugem (za primer navede njen rojstni dan) in na
tak način »zna presenetiti« (SP). »Nekaj ga vleče nazaj, to socialno, ampak nekje je tako spredaj [...]
njegove izjave se mi včasih zdijo tako odrasle« in »prijetno se je tudi tako z njim pogovarjati. Ko imava
likovno, govoriva o zelo različnih stvareh. Se mi zdi, da je po eni strani tako zrel, po drugi strani ... ga
pa tisti njegovi primanjkljaji vlečejo nazaj.« (SP)
Razredničarka je izpostavila, »da zavrača svojo krivdo« in obrazložila, da to stori z obtoževanjem
drugih, da kar »vpije, to kar kriči« (R). Dečkovo nekritičnost do lastnih napak imenuje »večni
problem«. Pravi, »da on bo vedno krivca iskal v drugem [...], vsi drugi so naredili vse, on ni nič«. V
zadnjem času je na tem področju zaznala manjši napredek, saj je fant »približno dvakrat lepo, v miru,
brez problema priznal, da je on« (R). Pohvalila ga je, da je priznal napako in ga ni več izpostavljala,
nadalje so se ukvarjali z iskanjem drugih krivcev, ki se niso hoteli javiti sami. Do tega je prišlo po tem,
ko je Tim dobil opomin in razredničarka predpostavlja, da je lahko vzrok tudi to, da je bilo ob izdaji
opomina »močno izpostavljeno, da mora svojo krivdo priznati«, poudarjeno je bilo, naj pove le zase,
»drugi bodo že sami zase povedali« (R). Ob tem razredničarka pove tudi, da se trudi dečku dajati
občutek, da nima vedno njega za »tistega dežurnega krivca«, kar mu po besedah mame veliko
pomeni, čeprav tega učiteljici ne pokaže.
Timova mama našteje veliko njegovih pozitivnih lastnosti. »Ima sposobnost začutiti energijo človeka
in zna začutiti, kaj kdo o njem misli in vidim, da je njegovo vedenje zelo odvisno od tega, kaj tisti
človek do njega čuti. In to se mi zdi, da je ena taka, zelo pomembna, zelo taka pozitivna in dobra
lastnost, ki sicer ni merljiva, ampak se jo da videti. [...] Pa zna pokazati, kadar je vesel in kadar ima
nekoga rad. Je pa tudi zelo kritičen in radoveden v smislu, da ne vzame vsega, kar mu kdo reče, za
dejstvo, ampak ga zanima, zakaj je tako in ne drugače …« Vse našteto sem med najinimi srečanji
opazila tudi sama. Pri skupini za učenje socialnih veščin, kjer sem sodelovala kot prostovoljka, se je
najbolje razumel z mano in mi enkrat celo rekel, da sem samo jaz na njegovi strani, vsi drugi so proti
njemu, kar je na enem izmed naslednjih srečanj podkrepil z izpolnjevanjem sociograma9.

9
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Moje sogovornice opažajo njegovo dvojnost. Specialna pedagoginja to omeni z besedami »take ima,
gor in dol«. Mati opisuje: »Izjemno čustven je in kadar je zelo vesel, je hipervesel, kadar je zelo
žalosten, pa v bistvu ne pokaže tega na ven. Vsaj ne na tak način, da bi jokal, razen redkokdaj, ampak
bolj z neko jezo, z nekim arogantnim, takim vzvišenim odnosom. Včasih je tudi malo zaničujoč,
ponižujoč do drugih. Menim, da hoče na ta način sebe dvigniti, da druge potlači. ... Je pa tudi zelo
bister, izredno rad ima knjige, rad bere, srka znanje, tisto, kar ga zanima, naštudira v detajle, res v
detajle.«
Velik problem zanj je nespečnost, kar mi je sam večkrat omenil. Tudi mama pove, da se še vedno
»dostikrat ponoči zbuja, noče imeti zaprtih vrat od sobe in tudi na hodniku mora biti luč, ker ga je
sicer strah«. Specialna pedagoginja omenja posledice njegove utrujenosti: »Takrat je povsem
odklopljen, tudi krega se, zapleta se v konflikte, tako ...«
Zanimiva je ugotovitev, da »Individualno on vse ve, kaj je bilo treba narediti. Ko je v dani situaciji, pa
izbruhne in je nemogoče, da se kontrolira [...], ima te impulze in ne gre. Drugače ve, kaj bi bilo treba,
ampak v situaciji ne [...]« (SP)
Do svojih napak je »povsem nekritičen. Nikoli ni kriv, saj so drugi. To ima takšen izbruh, da butne
vrata, ven zdirja iz razreda [...]« (SP). Opažajo pa spremembe na tem področju (»No, zadnjič je pa pri
pouku prišla učiteljica v razred in je rekla: »Vpili ste, sem vas slišala. Kdo je vpil?« In je on dvignil roko,
edini« (SP)).
»Ima tudi neke fiksacije ... Nekaj časa nazaj je imel vesolje, je vedel vse od vesolja. Vse lune je znal
našteti, od vseh planetov, iz katerega plina so sestavljeni [...] Vedno ima kakšno temo, v katero se
poglobi, res zelo poglobi.« (SP)
Velik problem je njegova kratkotrajna pozornost, »hitro se zmede« (SP), težave ima s koncentracijo in
organizacijo. Doma mu mama pripravi zajtrk, oblačila – lahko bi si sam, a gre na ta način hitreje, poleg
tega tudi nima predstave, kaj obleči za katero priložnost. Se pa sam umiva in je samostojen na poti v
šolo.
2 Družina 10
Tim na najinem prvem individualnem srečanju pove, da ima rad svojo družino, razen sestre. Videti je,
da si z njo nista blizu, kot pravi Tim: »Najbolj tečna je sestra.« O njej mi že od prvega srečanja ne pove
ničesar pozitivnega. Specialna pedagoginja pravi, da je večkrat videla, »da jo je zmerjal. Čeprav je pa
vedno pogledal, ga je zanimalo, kaj počne.« Nesprejemanje sestrice ona utemeljuje na način, da jo
Tim »dojema, kot da mu vzame več pozornosti« in ob tem pove primer, ko je sestrica v družbi
prijateljev povedala, da je Tim dobil »cvek«, in »potem so ga s cvekarjem zafrkavali in je bil tako jezen
na njo, ker ga je izdala. Je rekla mama, da je jokal doma, prav ihtel je, ker ga je tako prizadelo, da ga
bodo zdaj imeli za cvekarja. V bistvu še tista pozitivna stvar ...« (SP), s katero se potrjuje med vrstniki.
Mama razmišlja o medsebojnem odnosu svojih otrok in pravi: »S sestrco se stalno nekaj »bockata«.
Tu ne vem, kje je meja zdravega odnosa brat-sestra, ker sem bila edinka, ampak to je non-stop, da si
10

Podatki pridobljeni iz intervjujev (Tim, mama, specialna pedagoginja) in individualnih srečanj (nedokončani
stavki, risba, postavljanje figuric).
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nekaj v lase skačeta, tako se mi zdi. Kadar imata pa dober dan, se tako lepo igrata, da ju je prav
veselje pogledati.« Tim ima občutek, da ima mlajša sestrica več privilegijev kot on, česar se mati
zaveda, a se hkrati zaveda tudi, da njemu posveča veliko več pozornosti (saj je otrok, ki to potrebuje),
kar se ji zdi nekoliko krivično do mlajše hčerke. Woolfson (2003) pravi, da se ljubosumje med
sorojenci pogosto začne kazati ob rojstvu drugega otroka, ko prvorojenec izgubi položaj edinca. Gre
za pozornost, ki jo morajo starši zdaj deliti, kar posledično pomeni manj časa za starejšega otroka, kot
ga je bilo prej.
Skupaj z mamo in dve leti mlajšo sestro Tim živi v hiši, na katero je zelo navezan. Hišo je narisal na
risbo njemu pomembnih stvari in argumentiral, da jo ima rad in se ne bi želel preseliti. Že na najinem
prvem individualnem srečanju mi med pogovorom ob risbi pove, da je mami zanj najpomembnejša
oseba in jo ima rad. Pred tem je to povedal že z dopolnitvijo nedokončanega stavka: NAJRAJE IMAM
palačinke. Ampak imam mami raje, kot pa od moje babice palačinke. Pri postavljanju figuric na enem
izmed najinih naslednjih srečanj je postavil mamo najbližje sebi, skoraj sta se dotikala. Mati je tudi
tista oseba, s katero se Tim doma pogovarja o svojih zanimanjih in težavah.
Mama izrazi svojo stisko zaradi razpetosti med delom in družino. Poleg redne službe opravlja tudi
honorarno delo, ker želi svojima otrokoma omogočiti ukvarjanje s stvarmi, ki jih imata rada. Pove, da
se imajo radi, se trudijo biti skupaj, radi si privoščijo počitnice, različne aktivnosti in oglede, imajo pa
težavo z usklajevanjem časa (služba in obveznosti, ki jih imata otroka). »Nismo neka umirjena
družina, ampak smo družina, ki se nam ves čas nekaj dogaja. Ves čas imamo neke obveznosti, stalno
nekaj je ...« tako družino opisuje mama. Pri skrbi za otroka ji podporo in pomoč dajeta njena starša.
Tim gre po šoli k stari mami, kjer poje kosilo in naredi nalogo, stara starša pa sta v pomoč tudi pri
razvažanju otrok na obšolske dejavnosti.
Mama omeni, da je bila zakonska razveza pravilna odločitev, saj tudi drugi opažajo, da so se potem
kot družina umirili. Med možem in njo ni več tiste napetosti, ki se je prenašala tudi na otroke. Ob
tem poudarja: »Nisva pa skregana, absolutno ne.« Pove, da pri pomembnejših odločitvah glede
Tima sodelujeta, vpraša ga po njegovem mnenju in prav se ji zdi, da je vključen.
Timov oče živi sam, nekaj kilometrov stran od njih, in mama pove, da ga otroka obiskujeta ob
nedeljah. Ti obiski so Timu včasih odveč, ker bi ta čas raje preživel zunaj s prijatelji, saj pri očetu nima
družbe vrstnikov. Mama ob tem doda, da »je pa zelo vesel, kadar pride njegova nova partnerka
zraven, ki ima tudi dva otroka in se z njimi super razumejo ter se imajo fino. Tudi njo imata rada in
raje gresta k njemu, kadar sta onadva skupaj, ne živita pa skupaj.« Z očetom ga povezuje skupni
interes igranja kitare.
Opazila sem, da Tim definicijo družine dojema precej široko. Pravi, da je njegova družina velika,
razširjena in pod družino našteje pratete, tete, poltete, bratrance, atija, mami, mame, ata, strice,
prababici, in reče, da bi še lahko našteval – opazila sem, da v družino šteje vse sorodstvo. Na risbo,
kjer je narisal vse, kar mu je pomembno, je napisal »DRUŽINA« in povedal, da ne bi vseh risal, ker jih
je preveč. Na intervjuju med družinske člane uvrsti: »Vse moje stare tete in strici, prabratranci in
prasestrične ... veliko je tega.«
Tim ni vedel, kaj točno bi odgovoril na vprašanje, ali ima dovolj pomembno vlogo v družini. Nato
pove, da včasih želi kaj povedati, a ga drugi (ati, mami, stara mama) ne poslušajo. Ne spomni se
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našteti nobene aktivnosti, ki jo počnejo kot družina skupaj. Kasneje pri pogovoru pove, da so bili
ravno pred nekaj dnevi skupaj z družino (mami, sestra, stara mama in ata) na morju. In tudi pri
nedokončanih stavkih dopolni: VESEL SEM, KADAR gremo na morje. Moje mnenje je, da so odgovori
glede te teme povezani z njegovo definicijo družine. Na tem področju deluje malo zmeden in morda
je to posledica razveze staršev in nedoločene definicije, kdo zdaj spada v njegovo družino.
Doma Tim skrbi za odnašanje smeti, pospravlja svojo sobo in posodo iz pomivalnega stroja. Pri vsem
tem še ni samostojen, mama ga mora na to spomniti in ga pri tem usmerja. Predvidevam, da ima Tim
doma precej stroge meje, kar otrok, ki ima ADHD, še posebej potrebuje. Sam je povedal tudi, da ima
kazen, ker je nazadnje prišel domov nekaj minut kasneje, kot so se dogovorili.
3 Šola11
Ugotovila sem, da v šolo ne hodi rad in se tam ne počuti dobro, povezuje jo tudi z dolgčasom
(Nedokončan stavek: V ŠOLI ne maram biti). V povezavi s šolo vidi predvsem negativno in ga je na
pozitivne stvari potrebno posebej opozoriti. Specialna pedagoginja mi pove primer, kako ga opozori:
»No vidiš, nisi vedno kregan, si tudi pohvaljen.«
Med hospitiranjem v razredu sem opazila, da Tim sedi sam. Predvidevam, da je tako zaradi njegove
nemirnosti, kratkotrajne pozornosti in slabe organizacije, zaradi katere ima ponavadi polno mizo
svojih stvari. Menim, da zaradi tega ni stigmatiziran, saj poleg njega sedi samih tudi pet drugih fantov.
V razredu je manj učencev in učiteljica mi razloži, da je tako ravno zaradi Tima, ker potrebuje več
prilagoditev. Bolj od tega, da sedi sam, me je presenetilo, da sedi povsem zadaj poleg okna, kjer ima
še več možnosti za odvračanje pozornosti od šolskega dela. Kesič Dimic (2010) namreč med drugimi
prilagoditvami priporoča tudi, da naj učenec z ADHD sedi spredaj in na sredini, stran od oken in vrat.
Timova razredničarka stoji za svojo odločitvijo, kar utemeljuje z besedami: »[...] zadaj, v zadnji klopi,
je zato, da ima vse pred seboj, da se ne obrača nazaj, da ne komunicira z drugimi [...]«
Ob prisotnosti pri pouku sem videla, da je fant stalno v gibanju: maha z rokami, položi glavo na mizo,
se obrača okoli in preseda po stolu, grize nohte, se igra z lasmi, ključi, svinčnikom in radirko.
Presenetilo me je, ko je po koncu ure učiteljica pristopila do mene in dejala, da je danes eden izmed
njegovih boljših dni in je priden že cel dan. V intervjuju je povedala, da ima Tim težave z organizacijo,
potrebuje več časa kot drugi, preden začne z delom, nato se na hitro pripravi in skuša dohiteti
sošolce. Omeni tudi, da ima težave z detajli in »dolgo rabi, ker on spet misli, da lahko po svoje, malo
drugače, da je v redu«. Specialna pedagoginja poudari, da »ima zelo odkrenljivo pozornost, ko je
ustna razlaga, on dostikrat, kar gre. [...] Povsem se zapelje v svoj svet«, in ima težave z organizacijo
(»Recimo, ko pridem k njemu, ima še za vse tri ure nazaj na klopi, ne pospravi. Šele, ko bodo začeli s
pisanjem, bo odprl torbo in dal ven stvari.« (SP)). Pove, da kadar delata izven razreda, »je krasen
učenec [...] Individualno je povsem drug otrok, zato sem sedaj bolj ali manj kar v razredu z njim, tam,
kjer so problemi [...]«.
Specialna pedagoginja pravi, da je »med odmori zelo nemiren, teka po razredu, česar učiteljica zaradi
varnosti njega in drugih otrok ne dovoli. Tako, da zdaj hodi na stopnice pred razred, skače z njih in se
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Podatki pridobljeni iz intervjujev z razredničarko, specialno pedagoginjo in mamo, iz pogovorov na
individualnih srečanjih in nedokončanih stavkov ter opazovanja v razredu.
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vrti«. V razredu so poleg Tima tudi drugi otroci, ki potrebujejo prilagoditve: »Dva huda učna
problema, trije taki, ki vedenjsko izstopajo, tako da je kar težko za učiteljico. Vse to povezati ...« Na
začetku so veliko vlagali in zdajšnja razredničarka je vsako uro nekaj minut porabila za pogovore o
konfliktih in ustreznem vedenju. Zdi se ji namreč najpomembnejše, da z izjemo opozoril, ko Tim
»nekaj godrnja in govori« (R), pouk poteka nemoteno. Opaža tudi viden napredek na področju
vedenja od začetka šolskega leta do sedaj – Tim veliko več sodeluje, sledi pouku, dviguje roko,
hitreje odreagira na opozorilo, na začetku se je zgodilo tudi, da »celih 5 ur nič ni delal« (R) ali pa je
vstajal in se hotel sprehajati po razredu. Tudi mama poudarja zelo velik napredek v odnosu do šole,
ga doživlja kot bolj odgovornega in omenja, da se Tim sedaj bolj trudi pri šolskem delu ter je sprejel,
da mora pisati domače naloge.
3. 1 Učni uspeh
V redovalnici ima večinoma petice, z nižjimi ocenami ni zadovoljen. Ko sem opazovala pouk, so ravno
dobili vrnjena sprotna preverjanja in Tim je zaradi površnosti dobil dvojko. Pred tem je gledal naokoli,
dvigoval roko in sodeloval pri pouku, od takrat naprej se je za nekaj časa povsem umiril, mirno sedel,
gledal v test in ni več dvigoval roke ter kazal želje po sodelovanju. Menim, da je bila ta sprememba
posledica njegovega nezadovoljstva nad oceno. Pove mi tudi, da ima preveč štiric in si želi imeti
petice. To njegovo željo poznata tudi moji sogovornici iz šole. Razredničarka pove, da ima določene
nižje ocene zaradi površnosti in nesledenja pri pouku, specialna pedagoginja pa doda, da je pred
tablo vedno neverjetno nervozen. Mama misli, da bi bile glede na sposobnosti njegove ocene »lahko
še malo boljše. Ampak večinoma ima kar petice, ali pa dobre štirice, če gledamo povprečno oceno
predmetov«. Tim pravi, da po pouku porabi za šolsko delo pol ure, pri tem mu pomaga ata. Mama
pove, da se ona uči z njim – najprej sam prebere snov iz zvezka in učbenika, potem ga mama vpraša
in mu naroči, katere stvari naj še malo prebere, preden ga bo znova vprašala.
Tim je v šoli evidentiran kot nadarjen učenec. Ob vseh sogovornic sem izvedela, da se je izkazal na
obeh tekmovanjih, pri matematiki in pri slovenščini. Učiteljica izredno pohvali njegov doživljajski
spis: »On ga fenomenalno napiše, sam besedni zaklad v primerjavi z drugimi. Kako povedi postavlja,
kaj pove s tistimi povedmi ...« Ob tem pove tudi, da je kljub odlični vsebini dobil oceno štiri, saj ima
veliko napak pri pravopisu. Mama se spomni, da že od začetka ni maral pisati, kar mu še sedaj ni
ljubo in tudi riše ne rad. Najraje ima športno vzgojo, kar me ni presenetilo, saj tam lahko zadovolji
potrebo po gibanju. Najmanj ljuba mu je matematika. Predvidevam, da zaradi tega, ker je tam
potrebno veliko koncentracije, sam pa ima kratkotrajno pozornost. Specialna pedagoginja zatrjuje, da
»mu kar vse, vse mu gre. Če je tako, da česa ne mara, je to takrat, ko pride učna snov, ki mu ne
ustreza. Na primer zdaj deljenje se mu še ni čisto poklopilo, je malo bolj počasen, zato ga ne mara«.
Razmišlja tudi o prihodnosti, ko bo Tim pričel s predmetno stopnjo, v čemer vidi pluse, ker se bo
»lahko razmigal, ampak skrbi me, kako bo glede njegove organizacije« (SP).
3. 2 Podpora in pomoč v šoli
Že od prvega razreda ima 5 ur dodatne strokovne pomoči. Sedanja specialna pedagoginja z njim
sodeluje od tretjega razreda, pred tem je k njemu prihajala mobilna iz druge šole. Specialna
pedagoginja opisuje: »Pri njem gre iz ene skrajnosti v drugo. Ali je povsem nemiren in se želi stalno
oglašati, včasih pa se čisto odklopi.« Zato je bilo ugotovljeno, da mu pomoč najbolj koristi v razredu.
Specialna pedagoginja sedi poleg njega in ga usmerja (ga opomni, naj dvigne roko, kadar želi kaj
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povedati, ga opozori na pomembnosti in preveri, ali razume, kar je učiteljica povedala ...). Poudarja
Timovo bistrost, a nezmožnost kontroliranja impulzov: »On kar skoči, kadar ve odgovor. Če ve, skoči
in vpade v besedo, take stvari. Ker drugače je bister. [...]«
Ker je Timu likovna vzgoja izredno neljuba, jo ima izven razreda, v kabinetu specialne pedagoginje,
drugače je večinoma kar v razredu. Izjema so le dnevi, ko enostavno ne zmore (»Ven ga vzamem tudi,
kadar vidim, da ni odziva pri njem pri pouku. Recimo včasih se kar uleže na mizo in je konec.« (SP)). V
odločbi ima zapisano tudi možnost, da piše kontrolne naloge dlje časa in izven razreda ter
napovedano spraševanje. Vendar v dogovoru z mamo v šoli tega ne izvajajo, saj Tim zmore enako
kot njegovi sošolci brez teh prilagoditev. Učiteljica pove, da med testi ne moti drugih, piše v tišini in
se ne oglaša (ko je pisal v kabinetu, je »po stolih lezel, pa malo na tleh ležal, potem je spet začel
delati« (SP)). V primeru potrebe, ko je kakšen teden zelo naporen, takrat piše izven razreda,
dogovarjajo se sproti glede na Timova razpoloženja in trenutne zmožnosti.
Ob izdaji opomina so naredili vzgojni načrt. Dogovorili so se za metodo nagrajevanja in kaznovanja s
»smejkoti«, kar za zdaj prinaša pozitivne rezultate. Specialna pedagoginja opisuje: »[...] dobiva
nagrade, to se zelo obnese pri njem. Jaz imam polno školjk in za sodelovanje dobi nagrado, kot sva se
dogovorila. V bistvu si jo je sam določil ... »Smejkote« mu zdaj dajem in za dva »smejkota«, to se
pravi, če pri uri dela tako, kot mora, dobi, si izbere eno školjko.« Razredničarka pove, da »smejkota«
od nje še ni dobil, ga je le prečrtala, doda tudi: »Je pa ponavadi tako, da si ga v istem dnevu prisluži in
odvzame.«
Iz pogovora s Timom sklepam, da je s pomočjo specialne pedagoginje zadovoljen. Z njo se dobro
razumeta, sta v prijateljskih odnosih in zato ji lahko zaupa. Specialna pedagoginja o delu z njim pove:
»Ja, pestro je. Ni prav lahko [...] Prav poseben otrok je. Ko si že toliko časa skupaj, ne vem ... Jaz se
včasih že počutim, kot bi bil moj, ker ga vidim vsak dan, včasih še večkrat.« Mislim, da Tim čuti, da ga
specialna pedagoginja sprejema in mu želi pomagati ter se zato dobro odziva na njeno pomoč.
Zadovoljstvo nad njo izrazi tudi mama, ki pove, da ji je poleg usmerjanj pomembno tudi, da ga
pohvali, vzpodbuja in se trudi z njim delati na boljši samopodobi (»Veliko delava na samopodobi,
kakšne vaje, ker vidim, da to pri njem šepa.« (SP)). Mama pravi, da se ji zdi »ključen pristop učiteljev«,
ker v primeru, da se on kljub svoji drugačnosti (po besedah mame je glasen, živahen, opazi se ga) čuti
sprejetega z njihove strani, tudi »precej boljše funkcionira, kot takrat, ko čuti, da ga zavračajo, takrat
pa odpove na celi črti.«
3. 3 Sodelovanje šola–starši
Letošnja razredničarka Timovega očeta ne pozna in je v stiku le z mamo. S sodelovanjem, ki poteka
osebno in po telefonu, je zelo zadovoljna. Pravi, da jo mama »podpira, tudi to doslednost podpira.
Želela je, da sproti vse ve«. Na začetku so ji pri delu s Timom pomagale tudi usmeritve, ki jih je podala
mama in hkrati pove, da veliko sodeluje s specialno pedagoginjo, ki prav tako poudari uspešno
sprotno sodelovanje z mamo. Omeni tudi, da je lani, ko so bile težave, v šolo poleg mame hodil tudi
oče. On je po njenih besedah bolj strog in pove, da se ga Tim kar malo boji. Z njegove strani so v šoli
dobili nasvet, naj mu zaradi avtoritete postavijo meje, ker fant vedno preizkuša. V intervjuju enako
pove tudi mati, ki pravi, da Tim »vedno preizkuša meje. [...] ali danes tisto, kar je včeraj veljalo, še
vedno velja, ali mogoče ne velja« in doda: »En tak, zelo dosleden pristop zahteva, če želim, da je vsaj
približno usmerjen v pravo smer.«
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Posebej pomembno se mi zdi, da razredničarka, specialna pedagoginja in mama med seboj
sodelujejo, kar se pozitivno odraža v spremembah pri Timovem vedenju. Fant na ta način ve, kakšna
so pravila in primerna vedenja, saj od vseh dobiva skladna navodila in zahteve.
4 Odnosi z vrstniki in učitelji12
4. 1 Vrstniki
Tim mi na kratko odgovori, da se s sošolci razume »kdaj dobro, kdaj ne«. In ob vprašanju, česa je več,
dobrega ali slabega, hitro odvrne, da ne ve odgovora. Dobila sem občutek, da mu je neprijetno
odgovorjati na vprašanja o tej temi. Tudi pri nedokončanih stavkih se kažejo težave na tem področju
(RAZJEZI ME, kadar se sošolci name spravijo, pa sošolke. MOJI SOŠOLCI so zelo tečni. Večina.).
Druge moje sogovornice (mama, razredničarka, specialna pedagoginja) povedo, da ima na tem
področju težave. Razredničarka pravi, da med sošolci »je pa najhujši problem«. »Pri sošolcih je tako,
da ima on stalno občutek, kar je dejansko mogoče tudi res, da ga ne marajo, da ga stalno določajo za
krivca. [...] Pa včasih res ni kriv. Prideš do tistega, da ni, ampak on se določi, da je kriv in to kar vpije in
povsem ima to samopodobo ... Da vsi njega ...« Vzrok za to vidi v njegovih preteklih izkušnjah. Ljudje
okoli Tima opažajo, da pogosto eksplodira. Ko pride do konflikta, se ne more kontrolirati, in takrat
ga je nemogoče spregledati. Vrstniki ga včasih tudi namenoma dražijo, saj vedo, da bo izbruhnil, kar
se jim zdi zabavno. Tim ima tudi sošolca, s katerim sta izven šole dobra prijatelja, v šoli pa ga ta
sošolec »namenoma draži in igra »frajerja«, Tima namenoma potlači, ga izzove« (R). Mama
pripoveduje: »S tem sošolcem sta relativno blizu doma in se včasih tudi sama družita, on je prav tako
hiperaktiven, zdaj ima na novo postavljeno diagnozo. Z njim sta si zelo velikrat v laseh ...« Omeni tudi
nekega sošolca, s katerim se dobro razume, saj je ta zelo prilagodljiv. Tim namreč, kot pravi
razredničarka, ni vedno nedolžen: »Eden ga bo narobe pogledal, in bo konec ... Pa ga tisti ni hotel
izzvati, čisto slučajno, kajne.« Učiteljica je ostala brez besed, ko sem jo vprašala po Timovih močnih
točkah, nato pa dejala: »[…] v odnosih do sošolcev pa res ne morem izpostaviti nobene pozitivne, res
ne.« Specialna pedagoginja poudarja, da »socialno področje je pa problem. V tem razvoju je še kar
malo zadaj, za sošolci. Stalno so v konfliktih ...« in kadar pride do konflikta, se Tim »tako razjezi, z
ihto.« Opaža, da ga nerazumevanje in vsi ti konflikti s sošolci zelo bremenijo.
Videti je, da so fantu kljub stalnim konfliktom prijatelji zelo pomembni. Ob vprašanju, kdo je
najpomembnejša oseba v njegovem življenju, odgovori: »Mami. In prijatelji.« Vendar nato ne zna
odgovoriti, kdo so prijatelji in kako se med seboj obnašajo. Na tem področju vidim šibkost in
nespretnost ter hkrati močno željo. Misli, da ima premalo prijateljev in si jih želi imeti več. Čeprav se
zdi, da v družbi vedno izstopa, on pravi, da med vrstniki nima vodilne vloge. Predvidevam, da je tema
o prijateljih zanj precej težka, saj mi med drugim pove, da so ga prijatelji že razočarali, a tega nekako
ne razloži. Spremeni temo pogovora in zdi se, da je to v tistem trenutku zanj lažje. Mama nekoliko
žalostno pove, da so se njegovemu povabilu na praznovanje rojstnega dne skoraj vsi odzvali, ampak
njega pa večina ne vabi na svoja praznovanja. Našteje nekaj vrstnikov, s katerimi se Tim druži v
prostem času, in pove, da se bolje znajde v manjših skupinah. V primeru družbe več otrok se umakne
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individualnih srečanj (nedokončani stavki).
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in igra po svoje. Kot ona vidi, je zanj največji problem vključevanje v družbo vrstnikov, na tem
področju je nespreten. To razloži s pojasnilom: »Dejansko velikokrat prihaja v konflikt z njimi in tudi
ne zna videti svojega vedenja, ampak vedno so drugi krivi za vse. Ne zna pogledati sebe, vase in reči:
»Jaz sem to tako naredil, zarad tega so drugi tako reagirail.« [...] Ampak ne zna, enostavno sebe ne
vidi, ne vidi svojega vedenja. Ja, lahko bi bila samokritičnost.«
4. 2 Učitelji
Tima večino predmetov uči razredničarka, drugo učiteljico ima za angleščino in učitelja za
telovadbo. Čeprav sam pravi: »Veliko učiteljic in učiteljev je tečnih.« Nato pove, da se dobro razume z
letošnjo razredničarko, posebej dobro pa s specialno pedagoginjo, ki pravi, da je njun odnos »tako,
bolj zaupen, prijateljski« in »tisti strogi učiteljski odnos ni potreben, ker njemu te stvari gredo« (SP).
Doda tudi: »Pri njem to kar funkcionira, ne izkorišča tega.« Prva beseda, s katero razredničarka opiše
Tima, je »zanimivo« in ob tem takoj doda: »Jaz sem se ga na začetku, iskreno povedano, malo bala,
ker sem poznala.« Poročala je o začetnih težavah: »[...] na začetku smo imeli kar težave. Res se je
pokazala, tista njegova problematična stran. Potem smo prišli do tega, da zna pokazati tudi v redu
stran, da ni samo to, da bi nagajal in vse te njegove lastnosti, da zna biti tudi priden. Ampak je manj
tega. Tako, da v bistvu pri njem je tako zdaj ... Kako bi to povedala ... Dvojno, zelo dvojno.«
Sklepam lahko, da je zanj zelo pomemben odnos, ki ga ima do njega razredničarka, saj mi specialna
pedagoginja opiše, kako se je njegovo vedenje spreminjalo, ko je menjal razredničarke: »V tretjem
razredu, v drugi polovici, je imel takšen preskok, da je postal povsem drugačen. Sledil je ... Tako, da
smo se že spraševali, ali sploh potrebuje ure, za nekaj časa smo jih dali kar stran. Sem jaz jemala
druge otroke, ampak potem naslednje šolsko leto se je znova poslabšalo, tako da ...« Specialni
pedagoginji je povedal, da ga prejšnja učiteljica »ni razumela, da je bil vedno kriv, nikoli pohvaljen.
Zdaj pa napreduje« (SP). Mama je med pogovorom o prejšnji razredničarki vidno razburjena, nad njo
izraža nezadovoljstvo. Pove, da je bilo lani s Timom iz meseca v mesec v šoli slabše, učiteljica mu je
vsako uro pisala v zvezek, kaj je naredil narobe in zanj ni imela nobene pohvale. Z njene strani Tim ni
bil sprejet, kar je najverjetneje čutil in to se je poznalo tudi na drugih področjih (doma, v glasbeni
šoli). Pri angleščini, kjer ima drugo učiteljico (ki je mamo vprašala za nasvet, glede dela s Timom, in je
bilo nato boljše), ni bilo bistvenih težav, zato mama meni, da je lanska razredničarka nanj vplivala
negativno. Letošnjo učiteljico pohvali, da je izjemno odločno in pozitivno pristopila k njemu, je
stroga, a pravična in enaka do vseh. Tim je do nje spoštljiv in njun odnos je precej boljši od tistega, ki
ga je imel s prejšnjo razredničarko (so pa še težave med odmori). Razredničarka pove, da je bilo zanjo
naporno, vendar je predvsem s strogimi mejami in doslednostjo dosegla, kar je želela – da jo Tim
sedaj upošteva, da pove tudi svoje mnenje, ko ga po njem vpraša in to se ji zdi dovolj. Tudi specialna
pedagoginja opaža viden napredek, da je »čisto drugačen pri pouku. Še vedno ima težave, ampak je
drugače. Spremlja uro, kar pišejo, vse zapiše, ker tam ni nič pisal. Lani ni nič zapisoval učne snovi. On
je bil čisto v svojem svetu«. Pomembno se zdi dejstvo, da »je ta učiteljica zelo poštena in vedno ... Ni
Tim kriv. Razišče stvari in to se Timu zelo fino zdi, da ni vedno 'ta grd'« (SP). Hkrati ob pohvali letošnje
razredničarke specialna pedagoginja izrazi skrb, »kako bo drugo leto, ko bo imel toliko novih
učiteljic«.
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4. 3 Najin odnos
Na enem izmed najinih individualnih srečanj je Tim postavljal figurice njemu pomembnih oseb. Takrat
sem se zavedela, da mu je najino druženje pomembno. Okrog sebe je najprej postavil le mami, atija,
nekaj sošolcev in mene. Malo me je odmaknil in to razložil z argumentom, da sva se spoznala komaj v
tem šolskem letu. Povedal je, da se rad druži z mano in vprašal, ali se bova kasneje tudi še kdaj
družila (ko srečanja ne bodo več potekala v okviru raziskovalnega dela za diplomo).
Sama sem pri njem takoj opazila, da je zanimiv fant, ki vedenjsko izstopa. Kljub njegovi slabi kontroli
lastnega vedenja, eksplozivnosti, težavam s koncentracijo in pomanjkanju motivacije za delo, ima
številne pozitivne lastnosti. Med najinimi pogovori se je vedno zanimal tudi zame, si zapomnil
pomembne stvari, ki sem mu jih povedala in med druženjem dokazal, da ima priučene določene
pozitivne navade (npr: ko sem ga peljala domov, se je brez opozorila sam pripel z varnostnim pasom).
Izkazal se je tudi kot izredno pozoren fant – opazil je, da sem pri prvem srečanju z razredničarko malo
zardela in me vprašal, ali imam tremo, ob reševanju nedokončanih stavkov je za mano popravljal
slovnične napake (pisala sem dobesedno po njegovem nareku), ob najinem prvem individualnem
srečanju mi je zunaj utrgal rožico in mi jo dal, in ko je videl, da se mi je dopadlo, to naslednjič ponovil.
5 Prosti čas, interesi in prihodnost 13
5. 1 Prosti čas, interesi
Ugotavljam, da ima Tim številna zanimanja in interese. Ukvarja se z več različnimi stvarmi in ima
premalo prostega časa, kot pravi sam (to izrazi tudi z nedokončanim stavkom: NAJRAJŠI BI bil ves čas
prost). Prosti čas je zanj čas, ko lahko počne, kar si sam želi in predvsem mu je pomembno, da takrat
nima dela za šolo. Rad je na računalniku in se igra zunaj, zbira školjke, njegova najmočnejša hobija pa
sta smučanje in igranje kitare. Mama poleg tega pove, da rad bere, gleda televizijo, na računalniku
brska po internetu (zanima se za Google Earth, Wikipedio, Youtube ...) in rad gre v hribe, v čemer je
videla odlično priložnost, da se družita sama.
Pri hobijih je preizkusil več stvari, vedno v skladu s svojimi željami. Veliko stvari ga zanima in mati je
v precepu zaradi njegovega prostega časa. Sam namreč omenja, da bi želel več prostega časa, po
drugi strani pa bi se rad ukvarjal z več hobiji. Mama je mnenja, da je zanj dolgoročno dobro, da se
ukvarja z dejavnostmi, ki so mu v veselje in so usmerjene.
5. 2 Prihodnost
Timova mati je zaskrbljena, kako bo z njim v puberteti, kar izrazi z besedami: »Jaz si samo tega želim,
da preživi puberteto.« Glede prihodnosti si želi, da bi uresničil svoje želje, si izbral poklic, ki bi ga
veselil in bil posledično uspešen ter zadovoljen s svojim življenjem. Fantove želje so usmerjene k
vrstnikom oziroma prijateljem, ki jih nima toliko, kot bi si želel. Čeprav je prisotna močna želja, mu
žal na tem področju manjka spretnosti. Predvidevam, da Tim veliko razmišlja o svoji prihodnosti in
ga v povezavi s tem marsikaj skrbi. Želi si imeti punco in z njo živeti v hiši. Zdi se, da fant točno ve, kaj

13

Podatki pridobljeni iz intervjuja z mamo in Timom ter iz nedokončanih stavkov
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si želi, a se boji, da se mu to ne bo uresničilo. Predvidevam, da ti njegovi strahovi izvirajo iz negativnih
izkušenj, ki jih je v socialnih odnosih že mnogo doživel (pogosto karanje odraslih, spori z vrstniki ...).
Videti je, da mu neko trdnost predstavlja kitara, saj je to edina stvar, na katero je pri sebi ponosen in
je hkrati tudi njegova želja za bodoči poklic. Trdno je namreč odločen, da bo postal kitarist, pri čemer
mu je pomembno predvsem, da bi igral zase, medtem ko mati pravi, da ji je večkrat omenil, da si želi
nastopati po svetu in biti uspešen, zato sklepa, da si bo za cilj izbral slavo.

Za boljši prikaz sem oblikovala tabelo ključnih ugotovitev posameznega poglavja prvega
raziskovalnega vprašanja.
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RV1

FANT

MAMA

RAZREDNIČARKA

SPECIALNA PEDAGOGINJA

SKLEPNE UGOTOVITVE

Zanjo naporno. Zelo živahen, ponoči se je
zbujal, bister, hiter kognitivni razvoj, težave s
kontrolo odvajanja in močenjem postelje.

/

/

1 Otroštvo

Zanj srečen čas, bi se vrnil
nazaj. Pogreša čase, ko je oče
še živel z njimi.
»Škoda, ker se ne da prevrteti
več časa nazaj.«

»Živce parajoč otrok«, »drugačen že od
rojstva«, »počasi navadila nanj.«

Tim kot otrok zelo živahen,
se zbujal ponoči, hiter
kognitivni razvoj, težave z
odvajanjem vode in blata) –
naporno za starše. Zanj
srečen čas, bi se vrnil nazaj.

/

Izstopal že v vrtcu, zaradi epilepsije odločba –
14
pet ur DSP v šoli, v 4. razredu ponovni
pregled, psihologinja prepozna tipični ADHD.

/

/

V četrtem razredu diagnoza
ADHD, prej imel odločbo
zaradi epilepsije.

Slaba samopodoba, skrbijo ga
nepričakovane stvari (''papuč'',
kako dobiti punco, hišo,
službo), osredotočen predvsem
na negativno, ponosen le na to,
da dobro igra kitaro.

Super otrok, bister, sodeluje, z njim se je fino
pogovarjati, ko ima dobre dni. Izpostavi
napornejšo plat (nemir, izjemno občutljivost,
težave s samopodobo). Zna začutiti energijo
človeka in njegovo vedenje je odvisno od tega.
Pokaže, ko je vesel, ko ima nekoga rad. Včasih
ga je izredno težko usmerjati.

Zanimiv, bister, ima
problematično stran, slaba
samopodoba.

Bister, logično razmišlja, ne
pozabi pomembnih stvari, ki
jih izve o drugem, z njim se je
prijetno pogovarjati, zelo
načeta samopodoba.

Med vrstniki izstopa. Bister
fant, ki zna pokazati, ko ima
nekoga rad. Ima napornejšo
stran (nemir, občutljivost).

2 Proces
ugotavljanja
fantovih PP

1 O fantu

»sem zelo zabit ... se mi meša
...«

2 Družina

14

Razen sestre ima svojo družina
rad, vanjo šteje vse sorodstvo),
Mati je zanj najpomembnejša
oseba. Z mamo in sestro živi v
hiši, oče se je odselil.

»Drugačen, kot so povprečni otroci, to se mu
vidi na daleč.«
Imajo se radi, se trudijo biti skupaj, radi si
privoščijo različne aktivnosti, imajo težavo z
usklajevanjem časa. Mama v stiski zaradi
razpetosti med delom in družino, podporo in
pomoč dajeta njena starša. Ločitev pravilna
odločitev, pri vzgoji sodeluje z možem. On živi
sam, otroka ga obiskujeta, Tim gre raje na

DSP = dodatna strokovna pomoč
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»Njegova splošna
razgledanost je kar velika,
ker veliko bere«, »zavrača
svojo krivdo«, »on bo vedno
krivca iskal v drugem«.

/

»Po eni strani tako zrel, po
drugi strani ... ga tisti njegovi
primanjkljaji vlečejo nazaj.«;
»Nikoli ni dolgčas pri njem.«
Omeni nesprejemanje
sestrice.

Tim osredotočen predvsem
na negativno, na pozitivne
stvari ga je potrebno
opozarjati. Ponosen, da
dobro igra kitaro.
Z mamo in mlajšo sestro živi
v hiši, oče se je po razvezi z
mamo odselil, otroka ga
obiskujeta. Mama je
razpeta med delom in
družino, trudi se, da skupaj
aktivno preživljajo prosti

»Najbolj tečna je sestra.«
NAJRAJE IMAM palačinke.
Ampak imam mami raje, kot pa
od moje babice palačinke.

3 Šola

V šolo ne hodi rad. Ima lepe
ocene, želi petice (z nižjimi
ocenami ni zadovoljen). Najraje
ima športno vzgojo, najmanj
ljuba mu je matematika.
Zadovoljen je s pomočjo
specialne pedagoginje. Po
pouku porabi za šolsko delo pol
ure, pri tem mu pomaga ata.
V ŠOLI ne maram biti.

4 Odnosi z
vrstniki,
učitelji in
najin odnos
5 Prosti
čas,
interesi in
prihodnost

obisk, ko je tam tudi očetova nova partnerka s
svojima otrokoma.

čas, pri tem ji pomagata
starša.

»Nismo neka umirjena družina, ampak smo
družina, ki se nam ves čas nekaj dogaja.«

Tim ima rad svojo družino,
razen sestre. Mati je zanj
najpomembnejša oseba.

Zelo velik napredek v odnosu do šole, bolj
odgovoren, se bolj trudi, sprejel, da mora pisati
domače naloge, mama mu pomaga pri učenju.
Večinoma ima petice oz. dobre štirice, se
izkazal na tekmovanjih.
»Ključen pristop učiteljev«, ker v primeru, da se
on kljub svoji drugačnosti (glasen, živahen,
opazi se ga) čuti sprejetega z njihove strani,
tudi »precej boljše funkcionira, kot takrat, ko
čuti, da ga zavračajo, takrat pa odpove na celi
črti.«

Sedi sam, povsem zadaj.
Težave z organizacijo, detajli,
površen, ne sledi pouku.
Nadarjen, se izkazal na
tekmovanjih, odličen
doživljajski spis. Napredek
pri vedenju, nagrajevanje in
kaznovanje. S sodelovanjem
z mamo zelo zadovoljna
(očeta ne pozna).
»Misli, da lahko po svoje,
malo drugače, da je v redu.«

S sošolci se včasih razume,
včasih ne, prijatelji so mu
pomembni, želel bi jih imeti
več. Dobro se razume z
letošnjo razredničarko, zelo
dobro s specialno pedagoginjo.
Rad se druži z mano.

Največji problem pri vključevanju v družbo
vrstnikov, nespreten, bolje se znajde v manjših
skupinah, nima veliko prijateljev.
Razredničarka stroga, a pravična.
»Prihaja v konflikt z njimi in tudi ne zna videti
svojega vedenja, ampak vedno so drugi krivi.«

»V odnosih do sošolcev pa
res ne morem izpostaviti
nobene pozitivne, res ne.«

Računalnik, igre zunaj, kitara,
smučanje, zbiranje školjk. Želi
postati kitarist, s punco živeti v
hiši. Strah pred neuresničitvijo.

Bere, gleda televizijo, brska po internetu, rad
gre v hribe. Želi, da bi Tim uresničil svoje želje,
bil uspešen in zadovoljen.

Rad bere, smuča.

»Jaz si samo tega želim, da preživi puberteto.«
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S sošolci se ne razume,
pogosto eksplodira. Zanjo
naporno, s strogimi mejami
dosegla, da jo upošteva.

Odkrenljiva pozornost, težave
z organizacijo, med odmori
nemiren, pred tablo nervozen.
5 ur DSP, pomoč mu najbolj
koristi v razredu. Nagrajevanja
in kaznovanje. Najboljši na
tekmovanjih. Uspešno,
sprotno sodelovanje z mamo.
»Ven ga vzamem tudi kadar
vidim, da ni odziva pri njem,
pri pouku. Recimo včasih se
kar uleže na mizo in je konec.«
Težave pri odnosih z vrstniki,
težko se kontrolira. Imata
prijateljski odnos.
»Socialno področje je pa
problem. V tem razvoju je še
kar malo zadaj, za sošolci.
Stalno so v konfliktih ...«
Rad bere, igra kitaro, smuča,
trenira borilne veščine.

Odkrenljiva pozornost,
težave z organizacijo, nemir,
površnost. Sam v povezavi s
šolo vidi predvsem
negativno, vendar drugi
opažajo pri njem napredek.
Razredničarka, specialna
pedagoginja in mama med
seboj sodelujejo, kar se
pozitivno odraža v
spremembah pri Timovem
vedenju.
Dobro se razume z
razredničarko, zelo dobro s
specialno pedagoginjo, rad
se druži z mano.
Težave pri odnosih z
vrstniki, je nespreten, želi si
imeti več prijateljev.
Knjige, internet, kitara,
smučanje. Želi postati
kitarist, s punco živeti v hiši.
Skrbi pred neuresničitvijo.

RV2: V biografiji prepoznati in opredeliti fantove moči/vire in primanjkljaje/ovire v ocenah
sogovornic ter mojih opažanjih.

Timove močne
in šibke točke
TIM
(podatki razbrani iz
intervjuja in iz
izstopajočih
odgovorov POP
vprašalnika)

MAMA
(podatki razbrani iz
intervjuja)

RAZREDNIČARKA
(podatki razbrani iz
intervjuja)

SPECIALNA
PEDAGOGINJA
(podatki razbrani iz
intervjuja)

NINA (jaz)
(moja opažanja pri
stiku z njim)

(+)

(–)

MOČNE TOČKE

ŠIBKE TOČKE

Dobro igra kitaro; rad smuča; veliko bere;
ima veliko zanimanj; rad ima svojo
družino; z učitelji dobro shaja; z mamo se
lahko pogovori o svojih težavah.

»sem zelo zabit«, »se mi meša«, »sem
zanič«; v šoli se ne počuti dobro; z vrstniki
se ne razume tako dobro, kot bi si želel;
težave z nespečnostjo; strah, da bi delal
napake; včasih neroden pri stikih z ljudmi;
včasih bi želel biti bolj podoben drugim;
občasen občutek, da ga nihče ne razume in
ne mara.

Super otrok; zelo bister; rad bere, srka
znanje; kar ga zanima, v detajle naštudira;
uspešen v šoli, na tekmovanjih, v glasbeni
šoli; fino se da z njim pogovarjati; začuti
ljudi, njihovo energijo, kaj kdo misli in do
njega čuti; zna pokazati, kadar je vesel in
ima koga rad; zelo kritičen in radoveden
(ne privzame vsega, kar mu kdo pove, za
dejstvo, ga zanima, zakaj tako); veliko
stvari ga zanima; ima veliko hobijev.

Nemir; izjemno občutljiv; zelo vzame nase
kritiko; težave s samopodobo; naporen,
težko ga je usmerjati; vedno preizkuša meje;
težave s koncentracijo (površnost pri MAT);
izjemno čustven  hipervesel, ne zna
konstruktivno izraziti negativnih čustev
(vzvišen, aroganten odnos); ponoči se zbuja;
vključevanje v družbo vrstnikov, se ne
znajde, prihaja v konflikte; ne zna videti
svojega vedenja, vedno krivi druge; odnos s
sestrico; je glasen, živahen (se ga opazi);
potrebuje in zahteva veliko ukvarjanja z
njim.

Zanimiv; bister; ima lepe ocene; dober na
tekmovanjih; veliko bere; velika splošna
razgledanost.

Pri njem je vse zelo dvojno; ima
problematično stran; dela po svoje;
eksplodira, ne zna se umakniti; vedno krivi
druge, ima slabo samopodobo.

Bister; »intelektualno briljanten«; uspešen
na tekmovanjih; rad bere; ogromno ve o
stvareh, ki ga zanimajo; dobro računa;
individualno krasen učenec; prijateljski
odnos – ne izkorišča; se zanima za vse
druge; na tiste, ki so mu všeč, ne pozabi
(npr. rojstni dan); zna presenetiti; včasih
ima odrasle izjave.

Hiperaktiven; hitro se zmede, zelo
kratkotrajna pozornost; zasanjanost (zapelje
se v svoj svet); sekira se; izbruhne;
nekritičnost do svojih napak, preusmerjanje
krivde na druge; nemiren; med odmori teka
po razredu; nihanja gor in dol, iz ene
skrajnosti v drugo; socialno nespreten; slaba
samopodoba.

Zapomni si pomembne stvari; se zanima za
sogovornika, je prijeten fant; radoveden,
vedoželjen, razgledan; bister; uspešen pri
športnih izzivih; ima določene dobre
navade (npr: se pripne, ko se usede v
avto); pozoren, opazi malenkosti; iskren;
direkten.

Težave s koncentracijo, pozornostjo, slaba
samopodoba; izbruhi, slaba samokontrola;
osredotočen bolj na negativno; med vrstniki
15
socialno nespreten; direkten .

15

Biti direkten je lahko tudi negativna lastnost, saj v družbi, v kateri živimo, ni sprejemljivo reči določenih stvari
(npr: nekomu reči, da ni lepo oblečen).
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INTERPRETACIJA:
Vse sogovornice so poudarile, da je Tim bister fant, in s tem se strinjam tudi sama, vendar je kljub
temu njegovo mnenje popolnoma nasprotno. Ko sem ga prosila, naj se opiše, je naštel le negativne
stvari (»sem zelo zabit«, »se mi meša«, »sem zanič«). Iz slednjega lahko sklepam, da je fant pozoren
na svoje primanjkljaje in se svojih moči ne zaveda povsem, kar je še dodatna ovira. Ravno nasprotno
od njega specialna pedagoginja uporabi celo izraz »intelektualno briljanten«, kar podkrepi s podatki o
uspehih na šolskih tekmovanjih, pove tudi, da rad bere in dobro računa, ter poudari, da je predvsem
individualno krasen učenec, ki ogromno ve o stvareh, ki ga zanimajo. Razredničarka njegovo bistrost
potrjuje s podatki o lepih ocenah in prav tako pove, da je dober na tekmovanjih in da veliko bere,
česar posledica je velika splošna razgledanost. Njegovo ljubezen do branja omeni tudi mama, ki
poudari, da Tim znanje srka in tisto, kar ga zanima, v podrobnosti naštudira. Poleg uspešnosti v šoli in
na tekmovanjih, omeni tudi uspešnost v glasbeni šoli, kjer se uči igranja kitare. Z nekaj vzpodbude se
tudi sam pohvali, da jo dobro igra. Poleg tega rad smuča, veliko tudi bere in ima številna zanimanja
ter hobijev, uspešen je pri športnih izzivih.
Timu se zdi, da se razume z učitelji, čeprav pove, da v šolo ne hodi rad. Slednje verjetno izhaja iz tega,
da se s sošolci ne razume tako dobro, kot bi si želel. Potrdi, da ga je strah, da bi delal napake. Pravi,
da je včasih neroden pri stikih z ljudmi in si občasno želi biti bolj podoben drugim, saj ga spremlja tudi
občutek, da ga nihče ne razume in ne mara. Povedal je, da ima rad svojo družino in se o svojih
težavah lahko pogovori z mamo, kar se zdi pomembna močna točka v otrokovem življenju. Mama
pod šibke točke navede odnos s sestrico. Za sina pravi, da je super otrok, s katerim se da fino
pogovarjati. Zelo pozitivna se ji zdi Timova lastnost, da pokaže, kadar je vesel in ima koga rad ter
začuti ljudi in njihovo energijo, kaj si kdo o njem misli. Na drugi strani pove, da je izjemno občutljiv,
kritiko vzame osebno in ima s tem povezane težave s samopodobo. Te težave so opazili tudi v šoli,
zato Tim pri specialni pedagoginji dela vaje za izboljšanje samopodobe, kar mama zelo podpira.
Specialna pedagoginja pravi, da ima z njim prijateljski odnos, česar Tim ne izkorišča. Opazila je, da se
zanima za svoje sogovornike in zna presenetiti s svojimi odraslimi izjavami. Ni pozabil niti na njen
rojstni dan, kar je malenkost, s kakršnimi se ji je prikupil.
Ena izmed njegovih močnih točk, kot pravi mama, je tudi njegova kritičnost oz. radovednost. Vsega,
kar izve, ne vzame za absolutno, temveč ga zanima, zakaj je tako. Med interakcijami z njim sem
opazila, da je poleg tega, da je radoveden, tudi vedoželjen in posledično zelo razgledan. Žal ima
težave s koncentracijo in pozornostjo. Mama opisuje njegovo naporno stran, pravi, da ga je včasih
težko usmerjati, saj vedno preizkuša meje. Pravi, da je Tim izredno čustven fant, kar samo po sebi
sicer ni šibka točka, a deček ne zna konstruktivno izraziti svojih negativnih čustev. Zato se zgodi, da
ima do drugih vzvišen, aroganten odnos, saj želi na ta način dvigniti sebe. Poseben problem se izkaže
na področju vključevanja v družbo vrstnikov, kjer se ne znajde in se spušča v konflikte. Moje
sogovornice trdijo, da ne vidi svojega vedenja, posledično izpade povsem nekritičen do lastnih napak
in v konfliktih vedno krivi druge. Priča sem bila nekaterim njegovim izbruhom, ki kažejo na slabo
samokontrolo, opazila sem tudi, da je bolj osredotočen na negativne stvari, jih prej opazi kot
pozitivne, na katere ga je potrebno opomniti, da se jih zave.
Moje sogovornice omenjajo njegovo dvojnost, ga po eni strani hvalijo, naštevajo njegove moči, po
drugi strani poudarjajo njegovo problematično stran, primanjkljaje, ki ga ovirajo – je glasen, živahen,
30

nemiren, hitro izbruhne, se ne zna umakniti, med odmori teka po razredu, ponoči se zbuja, hitro se
zmede, ima kratkotrajno pozornost, se kar zasanja, veliko se sekira ... Deček je hiperaktiven in večino
njegovih ovir lahko povežem s simptomi ADHD. Kljub primanjkljajem se mi zdi prijeten fant, pri
katerem sem lahko opazila določene pozitivne navade. Pri meni se je izkazal za pozornega dečka, ki
opazi malenkosti in je precej direkten. Glede direktnosti se nisem mogla opredeliti, ali je to vir
Timove moči ali njegova ovira. Glede na to, da je pri tej direktnosti neizmerno iskren, pa se bolj
nagibam k viru moči.
Zagotovo je Tim fant, ki po maminih besedah potrebuje in zahteva veliko ukvarjanja z njim. Odrasli v
njegovem življenju se tega zavedajo, in ker mu posvečajo posebno pozornost ter določene okoliščine
prilagajajo njegovim posebnim potrebam, se dečkovo vedenje izboljšuje – ovire se manjšajo, fant se
jih uči obvladovati, hkrati pa se razvijajo in krepijo njegove moči.

5 SKLEPNE UGOTOVITVE (strnjeni odgovori na RV1 + RV2)
Tim se je že od rojstva razlikoval od vrstnikov in izstopal tudi v vrtcu. Njegova živahnost, zvedavost,
težave s kontrolo odvajanja in močenjem postelje ter nespečnost so bili za mamo naporni. Vedno je
slabo spal, se ponoči zbujal, njegov kognitvni razvoj pa je bil izjemno hiter. Mama se je večkrat
spraševala, kaj sama počne narobe. Čeprav težko, se je nanj navadila in ga sprejema takega, kot je.
Njegovim posebnim potrebam se prilagaja, kar se opaža pri Timovi večji vodljivosti. V četrtem
razredu je psihologinja pri njem prepoznala tipični ADHD, dodatno strokovno pomoč pa je imel že od
prvega razreda, ko je zaradi epilepsije dobil odločbo otroka s posebnimi potrebami.
Sam otroštvo opisuje kot srečen čas, kamor bi se, če bi imel možnost, rad vrnil. V času razveze staršev
je bil v prvem razredu, takrat se je oče odselil na svoje in otroka ga obiskujeta ob nedeljah. Mama je z
otrokoma ostala v hiši, na katero je Tim navezan. Ni dvoma o tem, da ima rad svojo družino, le mlajšo
sestro nekoliko zavrača. Zanj najpomembnejša oseba je mati, ki se trudi, da skupaj aktivno preživljajo
prosti čas, a je razpeta med delom in družino; pri vzgoji ji pomagajo Timovi stari starši.
Z izjemo tega, da je ponosen na svojo veščino igranja kitare, je fant osredotočen bolj na negativno. Če
želimo, da vidi tudi pozitivne stvari, ga je potrebno nanje opominjati. Bister fant je, ki zna pokazati, da
je vesel in ima nekoga rad. Ima tudi napornejšo stran, ki se kaže v njegovem nemiru, živahnosti,
odkrenljivi pozornosti, težavah pri organizaciji, občutljivosti.
Med vrstniki še vedno precej izstopa, pri odnosih z njimi ima težave, je nespreten in si želi, da bi imel
več prijateljev. Dobro shaja z razredničarko in odlično se razume s specialno pedagoginjo. Obe šolski
strokovnjakinji uspešno sodelujeta z mamo, kar se odraža pri dečkovem napredku, opazne so
pozitivne spremembe v vedenju. Skupaj se trudijo obvladovati njegove ovire in hkrati krepijo njegove
moči.
Tim je deček, ki ga lahko podkupiš s knjigo, rad bere, brska po internetu, igra kitaro, smuča. Njegova
želja je po poklicu postati kitarist, imeti punco, z njo živeti v hiši. Skrbi ga, da se to ne bo uresničilo.
Zdi se, da fant točno ve, kaj si želi, vendar ga ovirajo strahovi pred neuspehom.
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Moj glavni namen v diplomskem delu je bil spoznati dečkovo zgodbo in jo skušati prikazati
morebitnemu bralcu. Pozornost sem usmerila na njegova doživljanja in na to, kako ga doživljajo
mama, ki je najpomembnejša oseba v njegovem življenju, razredničarka ter specialna pedagoginja, ki
imata pomemben vpliv nanj v šolskem okolju. Dodala sem tudi nekaj svojih opažanj, do katerih sem
prišla preko interakcij z dečkom, in ugotovitve povezala s teoretičnimi predpostavkami.
Pretekle izkušnje oblikujejo otroka, zato je ena izmed pomembnejših informacij ta, da deček svoje
otroštvo definra kot srečen čas. Obžaluje ločitev svojih staršev in odselitev očeta, vendar mati
zatrjuje, da je bila to pravilna odločitev in so se po razvezi kot družina umirili. Umirjeno in spodbudno
okolje je vsekakor boljši pogoj za uspešen razvoj in napredek otroka.
Mama se spominja, da je bil Tim drugačen že od rojstva, izstopal je tudi v vrtcu in njegovo odstopanje
od povprečja se nadaljuje tudi sedaj, v šolskem obdobju. V četrtem razredu je psihologinja pri njem
prepoznala tipični ADHD, s čimer lahko pojasnimo mnoge njegove značilnosti. Srečuje se s številnimi
težavami, med katerimi so glavne kratkotrajna pozornost, nemir in impulzivnost. Vse to vpliva na
njegovo vedenje in čustvovanje, posledično na njegov uspeh in težave pri odnosih z vrstniki. Manj
prijateljev ima, kot bi si želel, kar vpliva tudi na njegovo samopodobo, ki je že zaradi lastnega občutka
drugačnosti od drugih slabša. Zaskrbljujoče je, da je deček bolj osredotočen na negativne stvari in ne
opaža pozitivnih. Sledeče je povezano s preteklimi izkušnjami in slabo samopodobo, kar ponuja
izhodišče za delo s fantom v smeri napredka. S prejšnjo razredničarko ni imel dobrih izkušenj, saj ga
ni razumela in je nanj vplivala negativno, zato je z novo razredničarko, ki je stroga in vendar pravična,
na šolskem področju pri Timu opazen napredek. Tim spada med nadarjene učence, kar mu kljub
težavam omogoča lep učni uspeh, z nižjimi ocenami od petic ni zadovoljen. Pedagoški delavci so tisti,
ki lahko otrokom s posebnimi potrebami omogočijo prilagoditve in na ta način olajšajo obvladovanje
njihovih ovir. Pomembno je tudi sodelovanje s starši, saj oni najbolje poznajo svojega otroka in z
njihovim sodelovanjem najlažje stremimo k otrokovemu napredku.
Učenec z ADHD si otrok lahko prizadeva biti priden in uspešen, a se njegov trud zaradi primarnih
težav pogosto izjalovi, zaradi česar rastejo njegovi občutki krivde in manjvrednosti. Posledično ga
skrbi, da mu v življenju ne bo uspelo, kar si želi. Vendar je ob tem pomembno, da fant ve, kaj si želi,
kaj bi rad postal in ima pomembne odrasle, ki so mu opora pri vsakdanjih izzivih. Glede na številne
pozitivne lastnosti Tima in njegove iskrene želje lahko verjamem, da bo deček ob nadaljnji opori in
možnim prilagoditvam postal uspešen odrasel človek.
V diplomskem delu sem se osredotočila na posameznika, nisem razmišljala o posplošitvah, a
verjamem, da ima lahko posamezna zgodba, ravno tako kot posplošena ugotovitev, velik pečat,
marsikaj se lahko iz nje naučimo in odpira nam nove tematike za razmišljanja ter možnosti za
strokovni razvoj. V možnosti nadaljevanja in razširitve svoje raziskave bi se usmerila še na dečkove
vrstnike, saj so na tem področju opazne njegove največje nespretnosti in stiske. Heric (2005)
priporoča uporabo socialnih iger. Skozi to metodo tudi deluje skupina, pri kateri sem kot prostovoljka
spoznala Tima. Vendar je omenjena skupina sestavljena iz posameznikov, ki se srečujejo le na
tedenskih srečanjih skupine, zato bi sama s podobnimi metodami poskusila v Timovem razredu, med
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sošolci, s katerimi se srečuje vsakodnevno. Z metodo socialnih iger se tudi drugi udeleženci (sošolci,
vrstniki) učijo sprejemati različnost in individualne potrebe posameznika, kar se mi zdi ključno za
uspešen napredek.
Zaključila bi z mislijo, da moramo otrokom dati občutek, da jim ni potrebno biti popoln. Konec koncev
ne bodo sojeni le po svojem vedenju, ampak tudi po svojih ciljih in vrednotah (Erwin, 1993, po Asher,
1983).
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VI.

PRILOGE

PRILOGA 1: NEDOKONČANI STAVKI

17. 4. 2013

1. V ŠOLI ne maram biti.

2. ČE BI JAZ ODLOČAL bi dal posebna pravila. Nina: Kje? Tim: Povsod.

3. VESEL SEM, KADAR gremo na morje.

4. RAZJEZI ME, kadar se sošolci name spravijo, pa sošolke.

5. NAJRAJE IMAM palačinke. Ampak imam mami raje, kot pa od moje babice palačinke.

6. MOJI SOŠOLCI so zelo tečni. Večina.

7. SPROŠČEN SEM, KO sem na kavču in gledam televizijo.

8. NAJRAJŠI BI bil cel čas prost.

PRILOGA 2: RISBA SAMEGA SEBE IN VSEGA POMEMBNEGA

17. 4. 2013

PRILOGA 3: TIMOVA RAZPOREDITEV SKUPINE ZA UČENJE SOCIALNIH VEŠČIN

Opomba: Ta izdelek je kopija Timovega izdelka (enaka razporeditev in barve), le namesto imen sem
zapisala spol in začetnico otrokovega imena.
Legenda: JAZ = Tim, NINA = avtorica diplomskega dela

PRILOGA 4: Intervju s specialno pedagoginjo
S = specialna pedagoginja

22. 4. 2013

N = Nina

S: ... letos, ko je ta učiteljica, je veliko bolje. Vidi, da so tudi drugi otroci problematični, da ni on edini.
N: Ima prvo leto to učiteljico, razredničarko?
S: Ja, zamenjala se je. Tako, da je letos pri pouku čisto drugačen. Še vedno ima težave, ampak je drugače.
Spremlja uro, kar pišejo, vse zapiše, ker tam ni nič pisal. Lani ni zapisoval učne snovi. On je bil čisto v svojem
svetu. Tako, da letos je glede tega velik napredek. So pa težave ... Največje težave ima s to socialno ...
N: Se vam zdi, da vse to zaradi učiteljice?
S: Precej je bilo. Ker on se sekira, veliko se sekira, ker je vedno kriv. Tudi njegova samopodoba je zelo slaba.
Dostikrat reče »Oh, jaz sem ena napaka, nihče me ne mara,« in če ga pohvališ, se res precej obrne. Tako dobro
nanj deluje pohvala. Če je bil vedno kriv, je imel potem tudi že vsega dovolj in ni več ... Na začetku pouka je še
delal, na začetku šolskega leta, potem je bilo pa konec. Tako, da lani tudi v šolo v naravi ni šel, ker se je
učiteljica bala, da ... Imeli so tako postavitev, da bi bil precej sam in glede na njegove konflikte s sošolci bi ga
težko pustila samega. Ni imela te kontrole nad njim, tako da je ostal doma. Letos je šel zraven in so ga izredno
pohvalili – kako je sodeloval. Bil je zadovoljen, lani je bil kar potrt.
N: To, da je bil doma, ni bila njegova odločitev, ampak od učiteljice?
S: Ne, mi smo ... Pravzaprav jo je postavil oče, ko smo imeli sestanek. Učiteljica je povedala za svoj strah, da ga
ne upa vzeti zraven, da je prevelika odgovornost. In potem je oče rekel, da ne. Dali smo mu en mesec časa, da
bi dokazal, da se bo obnašal, ampak ni šlo skozi. Tim je tako ... Zadnji dve uri, ko sva imela, sem rekla: »Kaj pa
šola v naravi? To ti je vseeno ali boš šel ali ne?« In je rekel: »Ah, saj to sploh ni važno.« Oče je potem rekel, da
on preizkuša meje, da vsako stvar preizkuša, do kje lahko gre, in da mu moramo postavit mejo zaradi naše
avtoritete.
N: Koliko časa ste vi že njegova specialna pedagoginja?
S: Od tretjega razreda. V tretjem razredu, v drugi polovici, je imel takšen preskok, postal je povsem drugačen.
Sledil ... Smo se že spraševali, če sploh potrebuje ure, smo jih dali za nekaj časa kar stran. Sem druge otroke
jemala, ampak naslednje šolsko leto se je znova poslabšalo, tako da ...
N: Kaj pa prvi in drugi razred?
S: Takrat nisem bila jaz.
N: Je pa imel nekoga?
S: Ja, iz druge šole je prihajala mobilna. Jaz sem bila na porodniški ...
N: Ali ste vi, preden ste dobili Tima, že slišali določene stvari o njem?
S: Jaa, seveda. Saj to vsi učitelji na šoli vedo, ker imamo konference, kjer se pove: kje so problemi, kje ... Na
začetku šolskega leta so vsi ti otroci in njihove prilagoditve predstavljeni celotnemu kolektivu, kakšne so njihove
specifike in tovrstne zadeve. Tako, da so vsi seznanjeni.
N: Kdaj je on dobil DSP?
S: Mislim, da s prvim razredom, vendar nisem prepričana, o tem bi morala govoriti s svetovalno službo. Lahko
vas potem peljem še tja, če želite. Ja, s prvim razredom, se mi zdi. Hiperaktiven je. Ima zelo kratkotrajno
pozornost. Ob ustni razlagi on dostikrat kar gre. Zdaj, približno dva meseca, je imel takšne: takole, potem je
postavil in malo pogledal, potem je znova tako naredil (pokaže gibe s svinčnikom v roki). Povsem se zapelje v
svoj svet. Sedaj sem dostikrat kar v razredu, tako da ga malo usmerjam: »Daj Tim, roko gor. Si slišal, kaj je

rekla? Si to razumel? Znaš? Dvigni roko.« On kar skoči, kadar ve odgovor. Če ve, skoči in vpade v besedo, take
stvari. Drugače je bister, on je intelektualno briljanten. Zelo dober je bil na matematičnem tekmovanju, izkazal
se je na tekmovanju pri slovenščini. Edini otrok, ki se ga da podkupiti tudi s knjigo, tega ne vidiš pogosto. Rečeš
mu: »To bova naredila, potem boš lahko pet minut bral« in je zelo vesel. Tako, da ima ogromno znanja.
N: Kaj pa njegove ocene?
S: Ocene ... ja v redu. Edino, kar gre na račun tega, da ne posluša ustne razlage. Tukaj mu veliko stvari uide.
Čeprav, kakor pravi, da se sam uči, veliko nadoknadi.
N: Sam se uči?
S: Sam se uči, ja. Mama ga pošlje v sobo in ... Saj je bister fant. Računa boljše, kot jaz. Tako, da bister, bister.
N: Sem opazila, da je zelo bister ...
S: To ja, ustna razlaga, ustna navodila, take stvari. Organizacija mu ne gre. Recimo, ko pridem k njemu, ima še
za vse tri ure nazaj na klopi, ne pospravi. Šele, ko bodo začeli s pisanjem, bo odprl torbo in dal ven stvari. Take
stvari ... organizacija.
N: Sam sedi?
S: Ja, sam sedi. Ne bi šlo. Je sedel tudi v prvi vrsti, ampak ga je učiteljica prestavila nazaj. Zato, ker je motil
ostale: se obračal, malo s tem govoril, malo z onim, zdaj je zadaj. S tistim, kar se dogaja pri pouku, sem jaz zelo
zadovoljna, je velik napredek. Edino to, socialno področje, je problem. V tem razvoju je še kar malo zadaj, za
sošolci. Je tudi taka skupina sošolcev v razredu, so trije, štirje fantje, ki so prav tako problematični. Eden se mi
zdi tudi kar malo hiperaktiven. Stalno so v konfliktih, čeprav je zanimivo, se tudi igrajo stalno. V odmoru boš
samo njih videl tičati skupaj. Tudi popoldne včasih mama reče, da pridejo na obisk. Potem se v šoli na smrt
skregajo ...
N: To pri teh letih ...
S: Ja, je ja. In zdaj je učiteljica ugotovila ... Ravno zadnjič so imeli neki konflikt, na avtobusu je bilo. Je mama
klicala. In je učiteljica spraševala ...
N: Konflikt ... Tima s sošolcem?
S: Ja. Nekaj so imeli, potico ali kaj. In on je ni dobil ... Potem so ga zafrkavali, da je ni dobil in je šel eno postajo
kasneje z avtobusa. Tisti fant, ki je to sprožil, je tudi priznal, da on Tima večkrat zbada, ker ve, da bo potem Tim
kriv, ker je že tako in tako problematičen, potem ... Ampak ta učiteljica je zelo poštena in vedno ... ni Tim kriv.
Stvari razišče in to se Timu zdi zelo fino, da ni vedno »ta'grd«. Je tudi tako, kar opažam zadnje čase, da ima ...
Ko se z njim pogovarjaš: »Kako je bilo to? Zakaj si to naredil?« Individualno vse ve, kaj je bilo treba narediti. Ko
pa je v dani situaciji, izbruhne in nemogoče, da to kontrolira.
N: Ne more se kontrolirati ...
S: Ja, ima te impulze in ne gre. Drugače ve, kaj bi bilo treba, ampak v dani situaciji ne. In vedno je bilo to: »Jaz
sem to naredil zato, ker je on ...!« Vedno so bili drugi krivi. Sem prišla v razred, ko sta se z dvema malo v šali
kregala in me je zagledal in: »On je kriv!« Avtomatično so bili vsi drugi krivi in ni hotel niti pogledati, da bi kdaj
prevzel odgovornost. Zadnjič pa je pri pouku prišla v razred učiteljica in rekla: »Drli ste se, sem vas slišala. Kdo
se je drl?« In je Tim dvignil roko, edini. To mi je bilo tako ...
N: To vas je presenetilo?
S: To je bilo prvič, da je res on sam od sebe, ne da bi ga res spraševali, se je javil, da se je drl.
N: Drugače ni kritičen do svojih napak?

S: Ne, povsem nekritičen. Nikoli ni kriv, saj so drugi. To ima takšen izbruh, da butne vrata, zdirja iz razreda ...
Tudi take je že imel, da se bo ubil. ... Tudi mami je že rekel: »Da je ena napaka, da ga nihče ne mara ...« To s
sošolci ga zelo bremeni.
N: Se samo s fanti ne razume, ali tudi z dekleti?
S: Saj so bolj fantje - dekleta skupaj. Tako, da ni neke velike povezanosti. Ja, bolj fante ima. Ima tudi neke
fiksacije. Nekaj časa nazaj je imel vesolje, je vedel vse od vesolja. Vse lune je znal našteti, od vseh planetov, iz
katerega plina so sestavljeni ... Spraševal me je taka vprašanja, da niti slučajno nisem vedela kaj ... Ampak to je
tako naštudiral, vse imel vizualno predelano. Potem je imel školjke nekaj časa ...
N: Zadnjič mi je omenil, da jih zbira.
S: Ja, školjke ... Lani, proti koncu leta avte, je vedel čisto vse od avtomobilov. Vedno ima kakšno temo, v katero
se poglobi, res zelo poglobi.
N: Kaj pa individualno, ko vidva delata?
S: Ah, brez problema. To je krasen učenec. Edino, moram ga spodbujati, da on ... Govori in govori ter ne neha,
ampak ko ga ustavim, da delava ... Zelo se odziva tudi na kakšno nagrado. Tako: »Zdaj bova to naredila, potem
boš lahko ... « po želji nekaj. On je sposoben v desetih, petnajstih minutah toliko, kot oni v razredu celo uro
delajo. Tako, da ...
N: Ker je bister ...
S: Ja. Individualno je povsem drug otrok, zato sem sedaj bolj ali manj kar z njim v razredu, kjer so problemi.
Drugače likovne zelo ne mara. Dve uri likovne imava tudi zunaj.
N: Delata enako, kot oni v razredu?
S: Ja, ja enako. Tisto mora narediti. Razni detajli, ko morajo kaj izpolnjevati, to mu ne gre. To bi on na hitro.
Hitro je zadovoljen: »Saj je dobro,« tega res ne mara. Ven ga vzamem tudi kadar vidim, da ni odziva pri njem,
pri pouku. Recimo včasih se kar uleže na mizo in je konec. Recimo mlaj se zelo pozna pri njemu.
N: Lune? (z nasmehom)
S: Ja, lune res, zelo. Ne moreš verjeti. On kar spi, se uleže na mizo in je čisto odsoten. Tudi kadar je utrujen, če
ne spi dovolj, takrat je povsem odklopljen, tudi krega se, zapleta se v konflikte, tako ...
N: Zakaj ne spi dovolj?
S: Težave ima, zvečer ne more zaspati. Pravi, da mami stalno ropota. Je rekla, da dostikrat pride nazaj in pove,
da ne more zaspati. Zdaj se mu še dan pozna. Čeprav hodi na tisti borilni šport in trenira smučanje. Naj bi bil
utrujen. Ampak ne more zaspati, to se pri njem res pozna. Poleg tega se mu je letos ponovila epilepsija. Tako,
da zdaj spet jemlje tablete, ki potencirajo agresijo, depresijo, vse to, kar je pri njem že tako ali tako problem, še
povečuje. Tako, da je še ta smola, čeprav sem mislila, da bo slabše. Ko je mama prišla s tisto diagnozo in
stranskimi učinki, da bo huje, ampak se je letos kar malo popravil. Tako, generalno vzeto.
N: To je mama povedala ob začetku leta?
S: Ja, konec lanskega leta se mu je ponovilo ...
N: Od kdaj se mu je ponovilo?
S: On je imel to šest, sedem let nazaj. Potem je ... bil zdaj toliko časa brez tablet.
N: Se ve vzrok, zakaj se je to ponovilo?
S: To je nevrološko, ne vem. Tudi sestrica ima. Tako, da sta si s sestrico kar precej podobna.
N: Ima sestrica tudi DSP?

S: Ne, sedaj še nima. Ima tudi težave koncentracijo, kakor pravi učiteljica. Ona je soseda, tukaj pri meni (pokaže
proti sosednji učilnici). Koncentracija je problem, in počasna je ...
Pravi mami, da je imel tudi oči neko vrsto hiperaktivnosti ... Takrat jih sicer še niso diagnosticirali, ampak naj bi
bila. Saj vedo, da je to podedovano 70%, ali malo manj, da gre iz roda v rod. Tako, da ... Drugače individualno je
super učenec, pravim skoraj najboljši ...
N: Kakšen odnos imata pa vidva?
S: Tako prijateljski. Saj tukaj držim neko distanco, vem kje jo moram držati, kje ne. Midva sva tako, bolj zaupno,
prijateljsko ... Ni tisto, da ... Jaz nisem učiteljica, meni mora še vedno povedati kakšne stvari, in tisti strogi
učiteljski odnos ni potreben, ker njemu te stvari gredo. Tako, da mene gleda kakor eno prijateljico, bolj kakor
pa učiteljico. Ko pride problem, pravi: »Ona mi je to rekla ...« Tako, vse pove ...
N: Pride malo potožiti ...
S: Ja ... ja.
N: Dobro, da ima nekoga za to ...
S: Ja, saj pravi: »Jaz sem najraje pri tebi. Ti si moja najljubša učiteljica.« Če hočeš pri takih kam priti, moraš biti
bolj prijateljski, ne preveč strog. On se zapre in ne bo dal ničesar od sebe. Jezen bo, če nisi tak. Pri njem to kar
funkcionira, tega ne izkorišča.
N: Prej ste rekli, da ne mara likovne. Katere predmeta ima rad?
S: Narava, družba, on veliko stvari že zna, tukaj nima problemov. Tudi matematika. Mislim, da mu kar vse, vse
mu gre. Če je tako, da ne mara, je to, ko pride določena učna snov, ki mu ne ustreza. Zdaj deljenje, mu še ni
čisto poklopilo, je malo bolj počasen, zato ne mara.. Ni tako, da bi imel en predmet, ki ga ne bi ... Likovne ne
mara, ja. Zanimivo, ker vsi radi malo packajo, on ne. Pravi: »Oh, bom umazan.« Že vnaprej tiste vodene barvice
stran odriva. Tako, da ne, ne mara.
N: Kaj pa sodelovanje s starši?
S: V redu. Zelo smo na tekočem, vse sproti rešujemo. Tudi mama kdaj pokliče, če je kaj takega.
N: Z obema sodelujete?
S: Jaz bolj z mamo. Oče je prišel ... lani, ko so bile težave, je oče hodil na sestanke, ampak drugače z mamo
komuniciram. In učiteljica. Oče je bolj strog. Tim se ga kar malo boji.
N: to pove?
S: Ja, pove. Zdaj, prejšnji mesec, je dobil opomin. Zato, ker se je toliko stvari nakopičilo. Teh, vedenjskih, in mu
je učiteljica dala opomin. Takrat je cel kup stvari ven prišlo. Kar začel je govoriti od enega »papuča«, ki ga je
poleti izgubil. To je govoril dve uri. Ves čas, ko sva risala.
N: Ko sta bila sama?
S: Ja, razlagal mi je od tega »papuča«, kako mu je ostal v blatu, kaj bi jaz naredila, da zdaj nima »papuča« ...
Sem vprašala: »So bili to kakšni dobri?« In je odgovoril: »Dala mi jih je stara mama.« To so bili že stari »papuči«.
Je reku: »Zdaj ne bom nikoli več videl tega »papuča, še kupiti ga ne morem.« Tako, kar cel kup drugih
problemov je prišlo na dan. In tarnal je glede borilnih veščin ... Midva sva se potem pogovarjala, kaj vse ga teži.
Borilne veščine, ker je učitelj bolj strog in ga med treningom pošlje ven. Sem vprašala: »Kje pa si potem?«
Povedal je: »Ja tam, v garderobi.« Sem rekla: »Kaj pa delaš?« Pravi: »Skačem čez klop.« Da noče več tja hoditi ...
Potem je rekel, da se boji, kako bo oči reagiral, ko bo izvedel za opomin. Potem ... Kaj je bilo še ... Čakaj, imam
nekje napisano ... (gre iskat zapiske)
N: Samo očeta se boji?

S: Ja, mame ne. Mama je samo sitna, prav. Tako, kot pa vse mame. Ampak očija se pa boji, ja. (vmes najde
zapiske in začne naštevati) Glasba, da mu je dolgčas, da je teorija brezzvezna, da je tečna učiteljica, da ... ta
borilna veščina. In izgubljene stvari. Še en zvezek je izgubil, tako kar razlagal, in razlagal. Sošolci, da ga težijo, in
starši, da imajo previsoke kazni. Opomin ga teži, kako bo oči reagiral, da ga ne bo pretepel. Potem je začel
pripovedovati od očeta, da ne spoštuje njegove babice in da to ni prav. Kar precej stvari ...
N: Babice od očeta?
S: Ne, od mami. Mami od mami, da je ne spoštuje.
N: Ker zadnjič mi je razlagal, da ima še prababice.
S: Ja, cel kup. Gospa (očetova partnerka) in dva otroka ter mami in ati. Potem sva se pogovarjala kdo ga ima rad
in kaj je dobrega v življenju, in kar ni mogel nehati. Sem rekla, naj razvrsti, kaj od teh stvari bi dal na prvo
mesto, kaj ga najbolj teži. Odgovoril je: »Izgubljen papuč.« Kar bi si mislili, da najmanj. Opomin je bil šele na
sedmem mestu, čisto na koncu.
N: Kaj pa je bilo vmes?
S: Drugo mesto sošolci, da ga zmerjajo, da je vedno kriv, »špecajo«, težijo, tepejo. En sošolec ... ko sta sama, je
v redu, pri pouku pa ne. Zdaj sta se mami dobili, naj bi se preteklo soboto ... Sta prijateljici, tako da upam, da so
se kaj pogovorili na to temo. Pri njem nikoli ni dolgčas, vedno je kaj. Saj pravim, poseben otrok. Po eni strani ga
inteligenca rešuje iz vseh teh stvari. Glede na njegovo hiperaktivnost in stvari, ki gredo potem mimo njega ...
Ampak je tako bister, da k sreči nadoknadi. Je pa zelo nemiren med odmori, teka po razredu, česar učiteljica
zaradi varnosti njega in drugih otrok ne dovoli. Tako, da zdaj hodi na stopnice pred razred, skače z njih in se vrti.
Dela, kar trenira, to vadi na tistih stopnicah.
N: Mu je učiteljica rekla, naj bo tam zunaj?
S: Notri mu ni dovolila, potem smo se dogovorili z ravnateljico, da je zunaj. Nekaj potrebuje, da tisto, ko sedi
med poukom celo uro, to je že toliko za njega, da potrebuje nekakšen ventil, da se sprosti. Tako, da je nekako
pristala na to, da zdaj lahko skače s tistih stopnic, če ne ogroža sebe in drugih. Vmes smo ga tudi pošiljali v
knijžnico, da se je malo natekel, in rad je imel knjige. Ampak potem ni prišel nazaj, on je potem v svojem svetu
in ne sliši zvonca, ni prišel k pouku, zato so s tem nehali. Vem, da ga učiteljica za angleščino dostikrat pošlje dol,
v svetovalno službo, kaj vprašat, kadar je nemiren, da se malo razgiba, da malo ven ... Angleščina mu je
dolgočasna. Tam toliko ve, da potem ne more slediti in očitno dela nemir.
N: Ker toliko zna?
S: Zna. Veliko pobere iz računalnika, kakšne igrice, to zelo rad igra. Tudi kar se učne snovi tiče en, dva, tri.
N: Kaj pa prilagoditve? On ima učne ure DSP. Koliko ur ima?
S: Pet ur ima DSP-ja.
N: Stalno enake ure ali ...?
S: Ne, če je problem, ga pošljejo takrat in imava takrat. Med likovno imava kar stalno in še to, kar sem vmes pri
pouku. Zdaj dobiva nagrade, to se pri njem zelo obnese. Jaz imam polno školjk in za sodelovanje, kot sva se
dogovorila, dobi nagrado. V bistvu si jo je sam določil ... Zdaj mu dajem »smejkote« in za dva »smejkota«, to se
pravi, če pri uri dela tako, kot mora, si lahko izbere eno školjko.
N: Pri uri, kjer ste vi zraven ...?
S: Ja, in tudi učiteljica. Potem smo mu rekli, naj še kazen določi, če ne bo delal, če bo povzročal nemir in takšne
stvari. Je rekel: »Potem se mi »smejkota« prečrta.« In zdaj vse učiteljice vedo, da ima to. Tam, na omari, je list
in se nanj, če je v redu, napiše »smejkota«, če ne, ga prečrtajo.
N: Po vsaki uri?

S: Ne ne ne. Takrat, ko izstopa. Niti vsak dan ne. Takrat, ko izstopa. Je bilo tako smešno, prejšnji teden, on ...
»Prav nemogoč je,« pravi učiteljica »skače v besedo, stalno se oglaša, sem mu morala črtati. Nemogoč je.«
Potem smo se s Timom pogovarjali, on je to smatral pod sodelovanje, da mora čim več povedati in je bil jezen,
ker je držal dvignjeno roko in ga ni poklicala. Potem sem mu razlagala: »To je dovolj, da ti roko držiš gor, to je
sodelovanje, takrat učiteljica ve, da želiš nekaj povedati.« Pa pravi: »Ajaa.« Se mu je zdelo čisto nekaj čudnega.
Tako, da te nagrade pri njem zelo ... In kontrolne zunaj ... Nekajkrat smo poizkusili, da je tukaj (v njenem
kabinetu) pisal kontrolno, kjer je mir, ampak se je tudi tako sprostil, da potem ni bil več ... Tukaj je bil preveč
sproščen in je v bistvu še slabše pisal, kot v razredu. Tam je malo nervozen, ampak dela. Ima podaljšan čas,
čeprav vedno konča. Takrat, ko je tukaj pisal, je rekel tudi: »Zdaj bom vzel odmor.« Nekaj časa je kar po stolih
lezel, malo ležal na tleh, potem je spet začel delati. Ampak sva z mamo govorili, je rekla, da raje vidi, da notri
piše, kjer je malo pod stresom. Po potrebi, kakor potrebuje. Podaljšanega časa tako ali tako ne potrebuje, ali pa
to, da ne bi razumel besedila, da bi mu morali členiti besedilo, kot nekaterim hiperaktivnim – vsako navodilo v
svojo vrsto, on tega glede na njegove intelektualne sposobnosti ...
N: Bolj je ta pozornost problem?
S: Ja, bolj. Ga res vsaka stvar ... Ne vem ... Recimo, da mimo leti ptič in je že: »Ali si videla to?« Hitro se zmede,
te stvari ga motijo ... Čeprav, saj pravim, je letos boljši.
N: Izboljšave, ki jih omenjate? V kakšnem smislu, da si lažje predstavljam, prej in sedaj?
S: Prejšnja leta je bilo tako ... Poslabšalo se je. Sploh glede na to, da v tretjem razredu, polovica tretjega
razreda, me sploh ni potreboval, je lepo funkcioniral, se je razumel, nekakšen preklop je bil. Potem se je znova
poslabšalo, v četrtem razredu. Četrti razred je bil zanj kar težak, letos se mi zdi, da napreduje.
N: Na kakšen način težak? Kaj je bilo prej tako dobrega, da potem ni bilo več tako?
S: Ja tako, da ni izstopal. V tretjem razredu sploh ni izstopal, je lepo sodeloval, pisal, ni skakal v besedo ...
normalen, kakor ...
N: Kar na enkrat, od začetka šolskega leta?
S: Ne, postopoma smo prišli do tam, ko je bilo nesmiselno, da ga vzamem ven, ker jel pri pouku lepo delal, ni
bilo problemov, da bi morala biti zraven. Zato je mama takrat že razmišljala, da bi te ure dali kar stran. Potem je
prišel v četrti razred in je znova ... Takrat je bilo res ... Kar tako: vstajal, odpiral okna, delal si je cigarete iz
papirja, kadil in hodil po razredu. Delal je nemir, ni upošteval učiteljice, pisal ni nič.
N: Kaj se je spremenilo vmes, da se je on toko spremenil?
S: Ne vem. On pravi, da ga učiteljica ni razumela, da je bil vedno kriv, nikoli pohvaljen. Zdaj napreduje v tem
smislu – pravi: »Ja saj, je učiteljica tudi njemu rekla ...« Ni več dežurni krivec. ... Nekega dne je bil jezen. Učili so
se o deljenju, prejšnjo uro je spal, ni zmogel, je bil precej utrujen, ker so imeli dve uri športne vzgoje in se je
tako utrudil, da tisto peto uro ni več zmogel slediti in je nekako preslišal te račune deljenja, kako se delajo. In
potem je bil pred tablo, in učiteljica je rekla: »Glej, ne znaš vedno.« Jezen je prišel v klop, jaz sem bila pri njem v
razredu. Rekel je: »Glej, sploh me ne mara, kar nekaj me žali.« Potem naslednjo uro, ko je bil vprašan, je dobil
briljantno petico in bil pohvaljen, so mu zaploskali, in še plus točke je dobil, ker je edini v razredu ... Izpostavila,
ga je, ker je edini v razredu z veliko napisal vse tisto, kar je moral, so mu ploskali. Sem mu rekla: »No vidiš, nisi
vedno okregan, si tudi pohvaljen.« Pa pravi: »Ja, saj je res.« Tako ...
N: ... ga je potrebno posebej opozoriti?
S: Ja, ja. »Saj sem res,« se mu je fino zdelo. Saj pravim, kakšne take ima, gor in dol.
N: Ttretji in četrti razred je imel isto razredničarko, ali se je tudi zamenjala?
S: Ne, zamenjala se je. Malo me skrbi, kako bo drugo leto, ko bo imel toliko novih učiteljic. Tisto bo zanj kar ...
Da bo se privadil. Po mojem mnenju bo trajalo nekaj mesecev. Še selil se bo, v bistvu vsak predmet v drugo
učilnico in bo ... Mislim, da bo fino, ker se bo lahko razmigal, ampak skrbi me, kako bo glede njegove

organizacije, kako bo vse tiste zvezke pospravil, in potem spet ... Da ne bo vmes taval in zavil v knjižnico. To bo
verjetno kar projekt za naslednje leto, kako ga bomo organizirali.
N: Da boste vsi sodelovali med seboj?
S: Ja. Po eni strani je fino. Ima take učitelje, in drugačne. Z enimi se bo ujel, z enimi ne.
N: Zdaj ima razredničarko, učiteljico za angleščino in ...?
S: ... in telovadbo, ima moškega. Je tako, da ga tudi pohvali. Pravi, da je super fant. Sem mu zadnjič povedala:
»Pred celo zbornico te je hvalil, kako si super.« Če ga pohvališ, vidiš, da kar zasije. Ga je treba tudi v to smer,
glede na to, da ga dostikrat kregamo, kaj narobe dela, da je še pohvaljen.
N: Pohvalo vsak rad sliši ...
S: Seveda, ja.
N: Meni se zdi, da bistvo sem slišala.
S: Zdaj imate z učiteljico, kajne?
N: Ja, naslednjo uro.
S: ... Ja, pestro je. Ni lahko ... Prav poseben otrok je. Ko si že toliko časa skupaj, ne vem ... Jaz se včasih že
počutim, kot bi bil moj, ker ga vidim vsak dan, včasih še večkrat. Tako, da mi je potem kar težko, v devetem, ko
gredo, glede na to, da smo celo osnovno šolo skupaj.
N: Se tudi vi navežete ... Saj se enako verjetno tudi on.
S: Ja, seveda, ja. Za kakšne mi je potem kar žal, take, s katerimi se ujamem. Vi to diplomsko delate?
N: Ja, diplomsko imam, sem se odločila za študijo primera, za Tima. Hotela sem imeti nekoga z izstopajočim
vedenjem in tam, kjer sem prostovoljka, mi je Tim takoj padel v oči.
S: Kako tam funkcionira, pri teh delavnicah?
N: Tam nas je zelo malo. Me smo tri, dve, ki vodita, in jaz. Otrok je bilo ... Na začetku nismo bili stalna skupina.
Tim zelo redno hodi. Punca je samo ena, ki hodi vsaka dva tedna. Na začetku je še ena hodila, potem je
prenehala. Potem tako ... Se mi zdi, da otroci vidijo, da ga lahko izzivajo, ker hitro eksplodira.
S: Tudi tukaj se to dogaja.
N: Se vidi, da on res nima te pozornosti, tam je edini hiperaktiven.
S: Ahaa, aha.
N: Zelo različni otroci so. Se mi zdi, da potrebuje dosti več motivacije za določene stvari, kot drugi. »Jaz tega ne
bom delal,« pogosto reče. Se mi zdi, ko ga gledam, da uživa pri kakšnih dejavnostih in na koncu reče, da je bilo
vse bedno, ko govorimo o vtisih.
S: Aha, ja.
N: Le zato, ker ga je vmes mogoče nekdo zafrkaval.
S: Ja, ja, ja.
N: In si v evalvaciji povemo ... Nekdo pred njim reče: »Ni mi bilo všeč, ker Tim ni sodeloval.« in potem Timu nič ni
bilo všeč.
S: Mhm, ja.

N: Se mi zdi, da je osredotočen predvsem na negativno.
S: Mhm, ja, saj pravim, da ga je potrebno posebej opozoriti za kakšno pozitivno stvar. Isto tukaj.
N: Midva se dobro razumeva, zato sem ga izbrala. Tudi z njim imam namen narediti intervju. Sicer je še precej
mlad in ne vem, koliko mi bo povedal, ampak mislim, da se z mano rad pogovarja. Kdaj se razjezi in gre ven iz
skupine in po navadi grem jaz za njim. In reče: »Nihče, razen tebe, ni na moji strani.« Kakor, da so vsi proti
njemu, kar ni res, a on ima takšen občutek. (specialna ves čas vmespritrjuje)
S: Enako je tukaj, enako. Koliko otrok je tam?
N: Pet je ostalo stalnih.
S: Sem razumela, da je težko priti v skupino. Novih ne sprejemate?
N: Stvar je v tem, da nočejo velike skupine, ker imajo ti otroci vsak svoje težave in so vsak na svoj način posebni.
Večina njih je tudi individualno ali družinsko tam vodena. Potrebujejo več pozornosti, in v primeru večje skupine
... Na začetnem sestanku nas je bilo vsaj deset, ampak nekateri se odločijo, da to ni za njih, da nočejo hoditi, en
fant je bil tako destruktiven v skupini, da sta se voditeljici odločili, da ne more več hoditi. Ravno Tima je stalno
izzival. On je vedel, da bo Tim eksplodiral in je takoj, ob prihodu, Tim ga niti pogledal ni, že začel: »Špeglarček
...« Celo uro, dokler ni Tim eksplodiral. (specialna več čas vmes pritrjuje)
S: Še celo uro je trajalo? Potem je dolgo zdržal ...
N: Ne, v bistvu ni bilo celo uro. Vmes je šel (Tim) ven. Ampak potem smo rekli, da tako ne gre, zdaj jih je ostalo
samo pet.
S: Meni je rekel, ko sem vprašala, kako je na skupini: »Fino, se igramo razne igre.« Pravi: »Veš, tam so še bolj
čudni, kot jaz.« Čeprav je rekel, da je fino, je omenil tudi, da ga nekdo zafrkava, ali pa dva, ne vem. To je rekel,
da ga stalno izziva.
N: Zadnjič me je vprašal, zakaj sem njega izbrala. In sem povedala, da sem želela nekoga, ki izstopa, da sem ga
opazila. In ker se dobro razumeva, da mi je on zanimiv, da se rada pogovarjam z njim. In takoj je rekel, zakaj
nisem tistega fanta, ki ga je zafrkaval.
S: Aha ...
N; Sem rekla, da se raje z njim pogovarjam ...
S: Se mu je fino zdelo.
N: Ja, tako. »Ampak, saj on tudi izstopa, zakaj mene?« je rekel. Sem odgovorila: »Tim, te kaj skrbi?« In je
povedal: »Ja, vsi se mi bodo smejali.« Sem mu povedala, da nihče ne bo vedel, da je to on. Nekaj sva risala in je
rekel: »Da se mi ne bojo tisti tvoji faksarji smejali.« Sem odgovorila: »Nihče ne bo vedel, da si to ti risal, rekla
bom samo, da je to neki fant narisal, star deset let.« In on: »Zakaj moraš povedati, da sem fant, reči, da je to
nekdo iz vrtca.« Čisto v redu je narisal, ampak ne vem ...
S: Saj izdelki so v redu. Čeprav malo nazaj je pa res tako risal ... Ko sem ga dobila v tretjem razredu, se je
poznala ta razlika. Zdaj je nekako napredoval.
N: Razlika s sovrstniki?
S: Ja, tako ... Noge so bile še tako ... Noge, roke tako, kot štiri leta star otrok, ko nariše na hitro tiste čačke. Ja,
grafomotorika ga je tudi na začetku še, mislim, da malo ... je zdaj boljše. Še nekaj težav z grafomotoriko, držati
ravnila in rezati s škarjami, to sva se učila v tretjem.
N: Vidva imata učno snov ali tudi kaj drugega?
S: Veliko delava na samopodobi, kakšne vaje, ker vidim, da to pri njem šepa. Učna snov, kar je treba. Zdaj sem
veliko v razredu. Navajamo ga na to, da dvigne roko, da mora počakati, da ne skače v besedo, da ne spi. Pri

njem gre iz ene skrajnosti v drugo. Ali je povsem nemiren, se želi stalno oglašati, včasih pa se čisto odklopi.
Tako, da zdaj sem veliko v razredu, kar polovico, če ne še več.
N: On ima pet ur specialno pedagoške pomoči? Socialnega pedagoga nima?
S: Ja, tako. Midva delava tudi na samopodobi. Ta njegova samopodoba je res tako načeta. Kar je razumljivo,
glede na to, da stalno kasira, stalno je na tapeti. Čeprav, je ta razred tako poseben letos. Že lani je bilo, ampak
lani me ni bilo v razredu. Letos pa vidim, da to ... dva huda učna problema, trije taki, ki vedenjsko izstopajo,
tako da je kar težko za učiteljico. Vse to povezati ... Tima lahko razumeš in vse te njegove specifike, težko je pa
potem v razredu vse povezati, da je ta zadovoljen, da je tisti, da še katerega kaj naučiš, da gre učna snov naprej.
Na začetku so imeli stalno, vsako uro je bilo nekaj. Vsakič je šlo 15-20 minut za pogovore o vedenju, o prepirih.
Res so veliko vlagali, ampak je tudi dosegla mir. Zdaj se da delati, na začetku je bila katastrofa. Veliko je vlagala
(učiteljica), ampak ima normalen razred.
N: Je ona nova na šoli ali kako, da so jo letos dobili?
S: Ne, ni nova. V petem razredu se zamenjajo. Kakor pravim, ne vem, kaj bo potem, ko bo imel toliko novih, za
vse v bistvu in upam, da bodo razumeli. Sicer razlagamo na vsaki konferenci kakšna je situacija, kaj je sposoben
... Precej jih sploh ne ve, kaj je to hiperaktivnost. Moraš vsakemu učitelju posebej razlagati. Kakšen tudi
določenih stvari ne sprejme, ima neko svoje mnenje. Težko je včasih vižati med otrokom, starši, učitelji, da se
vse izteče tako, kot je potrebno. Včasih ne razumejo, pri enih je kar težko. Tudi prilagoditve, to zdaj delamo že
deset let, in pri enih vsako šolsko leto: »Ja, on potrebuje prilagojeno, on potrebuje ...« Nekaterim je težko,
čeprav le povečati test. Po navadi starejši učitelji, ki imajo neko svoje mnenje in so delali že 40 let po tem
sistemu, zdaj morajo nekaj prilagajati in se kregajo, zakaj imamo te otroke na šoli. Nekaj je res nerazumevanja.
N: Tolahko vse skupaj še potencira ...
S: Ja, seveda. On se tako razjezi, z ihto.
N: Kje poleg tega, da je zelo bister, da mu gre učna snov, še vidite njegove pluse?
S: (razmišlja) Se mi zdi, ta njegova ... V bistvu se zelo zanima za vse ostale. Tudi mene sprašuje ... Meni je tako
zelo simpatičen, glede tega, ko pravi: »Kaj si ti to ...? Kaj si ti, ko si bila toliko stara? Kako si ti?« Zelo se zanima
za tiste, ki so mu všeč. Ne pozabi. Pol leta nazaj sva se pogovarjala, kdaj imava rojstne dni in on se je spomnil,
ko sem ga imela. Zelo zna presenetiti. Njegove izjave se mi včasih zdijo tako odrasle, ne bi jih dala enemu deset
let staremu fantu. Nekaj ga vleče nazaj, to socialno, ampak nekje je tako spredaj, kakšno stvar tako razume, da
... In logika – zadnjič, v razredu smo bili. On je povedal, da je dovolj vode na planotah. Potem je učiteljica
vprašala: »Zakaj?« In so logično razmišljali, Tim je rekel: »Zato, ker pride para iz morja in se tam ustavi, potem
se ...« Tako, včasih še meni ne pade na pamet, on pa kakšno tako ven vrže. Tako, poseben. Prijetno se je tudi
tako z njim pogovarjati. Ko imava likovno govoriva o zelo različnih stvareh. Po eni strani se mi zdi tako zrel, po
drugi ... ga tisti njegovi primanjkljaji vlečejo nazaj Ogromno stvari ve, tudi takih, razmišlja ...
N: Omeni kdaj tudi sestrico?
S: Ne mara je, sestrice. Pravi, da je tečna. Dostikrat je tukaj, v tem razredu (pokaže na sosednjo učilnico) in ko je
prišel, je rekel: »Kje si bajsa.« Ali kaj takega, zmerjal jo je. Čeprav je vedno pogledal, ga je zanimalo kaj počne.
Potem se je moral malo postaviti tudi pred sošolci, zato je na tak način odreagiral.
N: Zadnjič sva bila sama in je rekel, da ima v družini vse zelo rad, razen sestrice, da ona teži in je debela in ...
S: On njo dojema, kot da mu vzame več pozornosti. Tudi mama je rekla. Čeprav je rekla, da je zdaj boljše, ker
včasih sta si bila stalno v laseh. Zadnjič ga je zatožila pred prijatelji. S prijatelj so bili zunaj in je rekla, da je dobil
»cvek« ... Pisali so kratko kontrolno. V bistvu je manjkal in ni znal ... Ni povedala, da je pet dobil slovenščino in
potem so ga zafrkavali s »cvekarjem« in je bil jezen na njo, ker ga je izdala. Mama je rekla, da je doma jokal,
prav ihtel, tako ga je prizadelo. V bistvu še tista pozitivna stvar, ki ga je vlekla.
N: Ja, ocene so mu pomembne. Zadnjič mi je pokazal ocene in rekel, da jih mora popraviti. Ampak so se mi zdele
zelo lepe ...

S: Ja, prejšnji teden je pri naravi dobil štiri in je bil tako jezen. Ni se znašel na zemljevidu, površen je bil, kar
tlesknil je gor ... Usedel se je in sem rekla: »Saj štiri je lepa ocena!« Roko gor: »Ali se lahko javim? Ali lahko
popravljam?« Pravi: »Kaj bom imel zdaj 4štiri« Sem mu rekla: »Saj si med oceno, še ena ocena in boš ... lahko
imaš pet.« Ni bil zadovoljen.
N: Hoče petice ...
S: Ja, petice hoče. Pa tako nervozen pred tablo, prav neverjetno, res. Stalno roke v usta, stresa, vleče pulover ...
(tudi pokaže) Prav vidi se, kako zelo je živčen.
N: Je to možno, ker si tako želi, se izkazati?
S: Ja. in tukaj se lahko ... Potem je jezen, če ne uspe. Učiteljica je pa stroga, jih bo dobro pripravila za naprej.
...
N: OK, hvala lepa!
S: Prosim.

PRILOGA 5: Intervju z razredničarko
R = razredničarka

22. 4. 2013

N = Nina

N: Najprej ... to sem že izvedela , da ste eno leto zdaj njegova razredničarka.
R: Ja.
N: Za začetek bi želela opis Tima. Kako ga vi vidite skozi vaše oči?
R: ... vseeno s katerega področja?
N: Vseeno. Če vam rečem Tim, kako ga vi opišete?
R: Tako ... zanimivo. Jaz sem se ga na začetku, iskreno povedano, malo bala, ker sem poznala.
N: Bala?
R: Ja, vedela sem, kako je, kakšno je stanje pri njem. Tako, da se je to na začetku tudi pokazalo.
N: To, kar so vam že drugi prej povedali o njem?
R: Kar je bilo že prej, prejšnja leta. Na začetku smo imeli kar težave. Res se je pokazala tista njegova
problematična stran. Potem smo prišli do tega, da zna pokazati tudi v redu stran, da ni samo to, da bi nagajal in
vse te njegove lastnosti, da zna biti tudi priden. Ampak je manj tega. Tako, da v bistvu je pri njem zdaj tako ...
Hmm ... kako bi to povedala ... dvojno, zelo dvojno. In zelo odvisno od dneva in ne vem česa vsega. Ali pa dve
uri recimo posluša in sledi, sodeluje, potem pa totalno nasprotje.
N: Ali to se bolj pozna zjutraj, ali kako?
R: Ne, ni pravila. Ne, sploh ni. Potem včasih, ko ga opozorim, takoj odreagira, neha. Včasih, recimo danes, ga že
od prve ure opozarjam, pa nič, kar nekaj po svoje. Tako, dvojno vse skupaj. Enkrat tako, enkrat tako.
N: Kaj pa med sošolci?
R: Tam je najhujši problem. Midva sva uspela vzpostaviti to ... Potrebovala sva kar pribljižno dva meseca, zame
je bilo kar naporno, da je on to dosegel, da me upošteva, ko nekaj rečem, in da vidi, da resno mislim. Tako, da
pouk poteka nemoteno, ker prej je bilo pa ...
N: Na kakšen način sta to dosegla?
R: Z mojo vztrajnostjo! Takšna so mi dali navodila, no taka tudi sem.
N. Kdo? Učitelji?
R: Ne, specialna pedagoginja in mami. Za nazaj nisem nič z učitelji govorila, da bi to kaj uporabljala. Jaz sem
čisto po svoje, tako, kot delam že sama po sebi, in specialna pedagoginja, s katero zelo veliko sodelujeva. Pa z
mami tudi, ona je tudi kar veliko stvari povedala, ki se jih je dalo upoštevati. Tako da samostojno. Ko sem rekla,
da mora biti tišina, je morala biti tišina. Sem ga petkrat, desetkrat opozorila, nisem odnehala, da bi ga kar
pustila, da bi jaz obupala prva.
N: Se pravi stroge meje?
R: Stroge meje. Na začetku je bilo vsega: od rednih podpisov domov, mami sem obveščala, da je res videl, da ni
samo na besedah, da tudi naredim.
N: Kako je pb tem reagirala mama?

R: Mami, mami se ... Bom rekla, da je na moji strani, podpira, tudi doslednost podpira. Želela je, da sproti vse
izve. Na začetku smo res zelo podrobno vsak dan ... kako je bilo, ali je bilo v redu ali ni bilo v redu, oziroma sva
potem bolj na tisto, kadar je bilo v redu, tudi njemu se je boljše zdelo potem, ko sem napisala v beležko recimo:
»Tim je bil danes priden.« Tudi, če je bil samo dve uri, sem mu potem napisala samo za dve uri, da je bil ... Na ta
način, potem se je to nekako ustalilo in smo nehali, ker pri tolikih stvareh to postane ... Potem je on že sam
nekako povzel, tako da pouk poteka nemoteno, recimo.
N: Zdaj imate neke »smeškote«, kot je rekla specialna pedagoginja?
R: Ja, zdaj ima z njo dogovor, po opominu. Opomin je dobil ...
N: Je povedala.
R: Ima (»smeškote«) kot nagrade. Od mene ga še ni dobil, sem ga le črtala. Če je v redu, dobi »smejkota«. Za
dva »smejkota« dobi pri njej školjko. To nagrado si je sam izbral.
N: In kakšno je stanje sedaj?
R: Mislim, da ... ne vem točno, kako ima ona. Mislim, da je še vedno dva »smejkota« v plusu. Je pa po navadi
tako, da si ga prisluži in odvzame v istem dnevu.
N: Od različnih ljudi?
R: Lahko si ga na primer pri njej prisluži, in ga pri meni izgubi. Ko ga dobi, on misli, da je to zdaj to. To sem
opazila, če ga dobi ... Če vidi, da je recimo 2 uri bil priden in je zelo sodeloval, ko je bila ona zraven, mu reče, da
ga dobi. Potem je to zanj konec in začne spet nasprotno, »afne guncat«, ne sledi, ne upošteva, potem ga jaz
odvzamem. Ne gre, da bi cel dan zdržal. Tako, zelo zanimivo vse skupaj. Po eni strani zelo bister, po drugi pa ...
N: Kaj še deluje poleg strogih meja in vztrajnosti?
R: Samo to! Samo to. In očitno ima rad nagrade, kot sta zdaj onadva zmenjena. Samo to, stroge meje, čisto nič
drugega. Ker prinesti okrog, to bo pa znal ... Preizkuša, ve do kam in kako. Samo to.
N: Kaj pa med sošolci?
R: Med sošolci je velik problem.

...med intervjujem se seliva v sosednji prostor ...

R: Pri sošolcih je tako, da ima on stalno občutek, kar je morda res, da ga ne marajo, da ga stalno določajo za
krivca.
N: To velja za vse?
R: Ne. Ne vsi, nekateri se sploh ne ukvarjajo s tem, recimo nekatera dekleta ali dva, trije fantje. Tisti, ki so stalno
v konfliktu. Imam eno tako skupinico približno petih, ki niso daleč od njega. Tako, da ... Karkoli se potem zgodi,
on že sam vnaprej ... Ravno zadnjič smo imeli ... On za vsako stvar: »Spet sem jaz kriv.« In sploh še nihče nič ne
reče, niti jaz niti njega sploh nihče ne izpostavi. On že vpije: »Jaz sem kriv! Spet sem jaz kriv!« Enkrat je ravno
ravnateljica prišla v razred in mu je dobro rekla: »Potem očitno si kriv, če si se določil.« Sem potem tudi jaz
rekla: »Ne vem, izgleda, da res si vedno ti kriv, če že poveš. Sem jaz že kaj rekla?« Najprej vse poslušam. Potem
ne vem, če sploh uspem določiti, kdo je kriv, kdo ne. To je že dosežek, če nam uspe. Ampak on vmes ves čas
vpije: »Spet sem jaz kriv!« Že sam, vnaprej ... Včasih res ni kriv. Prideš do tega, da ni, ampak on se določi, da je
kriv in to kar vpije, povsem ima to samopodobo ... da vsi njega ... Zakaj? Od kje? Ne vem.
N: Od kje ima to ...

R: Ne vem, iz preteklosti. Saj dejansko velikokrat je kriv. No tako bom rekla, ni vedno. Ni, ker ima take okrog
sebe, da ga včasih tudi, smo zdaj ugotovili, namenoma sprovocirajo. Njim je to zabavno, ker on eksplodira. On
se ne zna umakniti, ne zna na kakšen miren način, če ga nekdo zdraži. Oni vedo, da bo eksplodiral in se jim zdi
zabavno. Potem se potuhnejo, ker to znajo, ne izpadejo krivi. Zadnjič smo imeli tako situacijo, da smo prišli do
dna, da je bil namenoma izzvan. Ker on tako eksplodira, da se ne more skriti, ne moreš ga spregledati, vidiš, da
je, da je ...
N: Čisto ven pade ...
R: Ja, čisto ven pade in ti ostane v ... V tistem, ko pridem jaz v razred, je še vedno ... Njega vidiš, ostali so že vsi,
kot da nič ni bilo. Lahko je pet vpletenih, ampak on bo ostal tisti, ki se bo videl. V resnici pa ... Potem pa pridi ti
skozi, to so celotne ... No, saj se veliko ukvarjamo, včasih pa tudi ne gre. Ampak dostikrat smo že prišli, saj
pravim, prejšnji teden smo imeli ... Je imel z enim sošolcem, s katerim ima vedno, sta kot pes in mačka v šoli, v
prostem času sta pa ... najboljša prijatelja. Zunaj se skupaj družita, v šoli se pa ne moreta ...
N: Sta in prijatelja in ...
R: Ja, v šoli se ne moreta, tisti ga namenoma draži in igra »frajerja«, Tima namenoma potlači, ga izzove.
N: Kaj ima od tega?
R: Ne vem. Ne vem, nisem dovolj pametna. Kaj ima od tega? Ne vem, kaj ima on od tega. Nič, zaradi tega
potem on izpade ... Tim potem vsakič znova izpade, da je slab, takšen imam občutek. On se potuhne oziroma če
že je nekako v tej zgodbi, je vedno nedolžen. Tako, da ima Tim takšne s sošolci. Saj je tudi on ... Eden ga bo
narobe pogledal, in bo konec ... Pa ga tisti ni hotel izzvati, čisto slučajno. Ali pa ...
N: Kaj pa med odmori?
R: Saj to je vse med odmori. Ne, med uro nič, med urami nimamo. Pouk poteka normalno. Razen tega, da ga
moram opozarjati: »Nehaj.« Ker recimo nekaj godrnja in govori, drugače ne. Da bi vstajal, da bi se sprehajal, to
je na začetku hotel, prvi teden. Ni variante.
N: Je moral poizkusiti.
R: Ja, poizkusiti je moral, zato, ker je menda tako počel v četrtem razredu, in ležal, gledal skozi okno in tako, so
mi povedali. Tega pri meni niti enkrat ni bilo.
N: Da mu je dovolila prejšnja razredničarka?
R: Ja. Ampak jaz, kakor pravim, ne morem za nazaj. Pri meni se sicer uleže čez oba stola, da bi se po tleh valjal
med uro, to pa ne. Odloči se, da ne bo delal, da ... ga opozorim in sodeluje. Ker sem že mami rekla: »Jaz bom
dosegla to, da mi ne moti pouka, da lahko normalno delamo. Koliko bo on sebe motil in koliko bo odnesel od
tega, to pa mene ne zanima več.« Mislim ... ne morem. Opozorim ga, če noče delati, noče pisati, ne dela ...
N: Zakaj on sedi zadaj?
R: Zato, ker je na začetku spredaj sedel. Približno dva meseca je sedel spredaj, pred mano.
N: Ste imeli sedežni red ali si je sam izbral prvo vrsto?
R: Jaz sem ga ... Na začetku ne vem, kam se je usedel, čisto nekam drugam. Potem sem ga dal predse, približno
dva meseca, tista najhujša, sem ga imela pred seboj. To je bilo tako naporno. Zame, za vse. Potem smo morali
okrog in zadaj sprazniti, za njim, ker je ves čas motil tistega, ki je sedel za njim.
N: Na kakšen način motil?
R: Tako, da se je nazaj obračal, da mu je stvari jemal z mize, da je ... V glavnem stalno je bil obrnjen nazaj.
N: Je sam sedel?

R: Sam. Potem je recimo ... V glavnem vsi okoli njega in še ta vrsta zraven, vsi so bili ... Z vsemi je imel dovolj
opravka, vsak ga je ... Jaz sem bila totalno nepomembna. Potem smo ga dali zadaj, ker zadaj ne more nobenega
motiti. Vse ima pred seboj, še toliko je zamaknjen, da ... Dolgo smo se trudili s tem sedežnim redom, da je zdaj
zadaj in dela. Kar ... Sledi no ... večinoma, ampak ...
N: Zadnjič sem ga vprašala kako, da sedi zadaj.
R: Ja?
N: Rekel je, da mu je fino, ker je zraven okna, kjer piha.
R: Ja, to je tudi res. On ima zelo rad odprto okno, in ker je zadaj, tudi nikogar ne moti. Ampak zadaj, v zadnji
klopi, je zato, da ima on vse pred seboj, da se ne obrača nazaj, da ne komunicira z drugimi. Če ima vse pred
seboj, nima razloga, da bi se obračal nazaj. Nekaj časa je bila še tista klop, predzadnja, prazna. Ker je tudi
tistima dvema dekletoma, ki sta pred njim, stalno nekaj. Potem smo to počasi ukinili, da zdaj vmes ni luknje. V
tem letu se je zgodilo toliko nekih stvari, da sem zdaj, hvala bogu, že kaj pozabila. Sem mislila, da ne bom nikoli,
ampak ...
N: Pozabila?
R: Detajle, kaj se je zgodilo. Kaj mi je vse ...
N: Da je bilo tako naporno?
R: Ja, kako je bilo naporno in kaj vse mi je povzročil, kolikokrat sem se razburila ter kolikokrat sva se to in ono.
Potem ti ostane samo še tisto v glavi, da sva se prebijala skozi in je prišlo do tega, da imamo samo še malo.
Sedaj je boljše. Jaz lahko rečem, da od septembra do zdaj, do aprila, je boljše.
N: Na kakšen način boljše?
R: Na tak način, da hitreje odreagira na opozorilo, ker prej je bilo to ... Včasih, na začetku, ves dan nismo uspeli
doseči, da bi odreagiral. Zdaj tudi veliko več sodeluje, tudi roko dvigne, kaj sam pove, sledi. Prej je bil prepričan,
da tega ne potrebuje, da vse zna. Praktično celih pet ur ni delal nič.
N: Sploh ni sodeloval?
R: Ne. Da bi odprl zvezek in pisal ... Če ga je, je bilo potrebno iti do njega in mu na ostro reči: »Odpri. Vzemi tole
ven. Pospravi vse ostalo.« In še tako nisem vedno dosegla, nisem mogla ...
N: Kako pa pri testih?
R: Teste je že od začetka kar dobro pisal.
N: Tudi, če ni imel snovi?
R: Na začetku še ni bilo tako težko. Potem je tudi sam videl, da ... Na začetku je nekako še tisto nadaljevanje s
četrtega razreda, take stvari, ki se ... ki niso tako zahtevne. Potem se začne stopnjevati, in je videl. Saj bi bila
kakšna trojka na začetku, kar hitro. Ampak je hitro videl, da on to ni ...
N: Ocene ima lepe.
R: Lepe ocene ima, ja. Ocene ima presenetljive, glede na to, da je ... Ko se otežujejo stvari, je vedno boljše. Smo
proti koncu petega razreda, zdaj on vidi, da brez tega, da bo ... Mami pove, kako doma, da ima zapisano, če mu
kaj manjka, mu ne manjka veliko v zvezkih. Mi veliko pišemo v zvezke, ni nobenih listov, vse narekujem, vse se
piše. Družba, narava, če nimaš napisano, potem ne vem, s kje se učiš. In on je, kakor kaže, to ugotovil in mu zelo
malo manjka. Recimo zdaj, od novega leta, ali še prej, ker je dojel, da mora imeti.
N: Kako preverjate, kaj mu manjka?

R: Jaz nič ne preverjam, mami. Jaz pravim: »Tukaj je bil, v razredu, povedala sem, zdaj ali je zapisal, ali ni ...« Saj
je videl, da mu tudi naknadno nič ne dajem, ne razlagam, tudi s specialno pedagoginjo ne. Če je bil prisoten pri
pouku, je slišal, videl me je, tako, kot vsi ostali, in je povsem zmožen to narediti. Tako, da zdaj včasih, ko
pišemo, ko narekujem in kaj zaostane, še vpraša. Tako, da vidim, da sledi.
N: Prej ni spraševal?
R: Ne, prej sploh ni. Ima še dneve, ko ... On tako, preden začne, potrebuje ... Jaz že začnem narekovati in on:
»Joj joj joj, samo malo.« »Čakaj, ne vem, kaj si delal do sedaj.« Potem se na hitro pripravi. Jaz res pravim, to je
taka zmešnjava vsega možnega.
N: Zakaj zmešnjava?
R: Zato, kot ti pravim, da po eni strani nič od njega, po drugi vse lahko naredi in tudi vse zna povedati.
N: Kakor ima pozornost tudi ...
R: Kakor sam sledi. Razen kakšni res detajli, ki jih opozarjam: »To morate tako, to morate tako.« Dolgo časa
traja, ker on znova misli, da lahko po svoje, malo drugače, da je v redu.
N: Recimo?
R: Recimo pri matematiki. Če zahtevam, da se piše, ko smo imeli izraze, da mora celotni postopek, ne samo
rezultat. On je mislil: »Saj jaz ne rabim.« Ker se da zapisati rezultat tudi brez vsega postopka. Odbijala sem mu
točke ... Potem je videl, da mora vse napisati in je bilo v redu. Ali pa zdaj, ko imamo pisno deljenje, ko se še ni
sprijaznil, da je potrebno delati preizkuse, in jih ne dela. Ravno danes smo pisali kratek test in je vmes vprašal,
če je potrebno delati preizkuse. Nisem mu odgovorila, ker smo jih vedno in sem že večkrat povedala, naj me
takih stvari ne sprašujejo in je oddal brez in sem mu potem ... Se je, se mu je videlo, da mu ni prav, se je
zasekiral. Sem rekla: »Glej, 6 računov, 6 preizkusov, je minus 6 točk. To pomeni, da si že na dvojki, ker imamo
12 točk, tak kriterij. Se pravi, ti imaš 6 rešenih računov, če bodo vsi pravilni, imaš le dvojko, ker nisi naredil
preizkusov.«
N: To je velika ocena?
R: Ne, to so take manjše, za sproti, da se pokaže. Vendar jim dosti pomenijo. Dejansko se nikjer ne upoštevajo,
ampak kažejo tisto sprotno znanje, jim pa veliko pomenijo, na splošno se zasekirajo, če dobijo slabo, posebno
Tim. Zdaj, proti koncu, se je začelo: »Kaj bom lahko imel 5, kateri bodo 4, in koliko še ...« Zadnjič je bil vprašan
družbo, lepo je znal vse povedati, vendar ni bil natančen po zemljevidu, vse je nekaj na približno kazal, da je bila
na koncu 4, se je kar malo jokal.
N: Kar med poukom?
R: Ja. Tako mu je bilo ... je imel čisto solzne oči. Pravi specialna pedagoginja, ki je sedela zadaj, poleg njega, da
so tudi solze pritekle. Čisto je bil razočaran, tudi komentiral je veliko. Vse sem mu lepo razložila ... ker on, ko mi
po zemljevidu iščemo, on ne išče, ali pa zelo redko.
N: Kaj pa počne?
R: Zemljevid ima odprt, ampak on bo gledal ... če jaz rečem na primer: »Poiščite Koper.« On se bo s prstom
sprehajal nekje gor, v Prekmurju, ker mu je to bolj zanimivo, ne da ne bi znal tistega najti. Potem, ko je pred
tablo pa kakšnih stvari tudi ne ve čisto točno, kako in kaj. Zato, ker tisti čas dela po svoje. Recimo pri slovenščini
je tako narejeno, da je zelo veliko dela v delovnem zvezku. Mi naredimo eno nalogo, rečem: »To naredite.«
Vedno najprej sami, potem pregledamo skupaj, še jaz zraven, po možnosti, pet drugih stvari dodam in razložim,
ker jih niti ni v nalogi, ampak on dela naprej. On je sposoben celo stran naprej rešit. Saj tisto verjetno prav reši,
sem mu nekajkrat pregledala, ker sva bili z mami tako zmenjeni, in mu kar ocenila. Tako zanj, res čisto za
nikamor, sploh nimam več teh ocen zabeleženih. V glavnem je bilo kar precej prav, ampak on ne ve, kaj jaz
zraven povem, ko gremo skupaj skozi naloge. Niti rešitev potem si ne preverja niti ne sliši tistega dodatnega,
kar jaz zraven povem, opozorim in tako naprej. To pri slovenščini še vedno rad počne, na takšen način, da kar
naprej ...

N: To samo pri slovenščini? Aja, ker ima delovni zvezek.
R: Tam največ, ja. Tam zelo veliko po delovnem zvezku delamo. Ampak potem na koncu kar nekaj zna. Od kje ...
N: Specialna pedagoginja je povedala, da je tudi na tekmovanjih zelo dober.
R: Ja, izkazal se je pri obeh, pri matematiki in pri slovenščinim, pri spisih. Tudi v razredu smo v prvi konferenci
pisali doživljajski spis. On ga v primerjavi z drugimi napiše fenomenalno, sam besedni zaklad. Kako postavlja
povedi, kaj pove z njimi, ampak pravopis, ker tudi to vedno preverjamo, da je vsebina in tudi pravopis, tam mu
po navadi zbije oceno. Tako, da ga je pisal 4. Ampak na tekmovanju je bil med vsemi vsebinsko izpostavljen.
N: Imate na šoli evidentirane tudi nadarjene učence?
R: Saj on je med nadarjenimi.
N: Je?
R: Ja.
N: Pa temu sledijo tudi kakšne posebne prilagoditve?
R: Ne, nimajo prilagoditev. Imajo samo, ne dolgo nazaj, marca ... So imeli za te učence popoldanske dejavnosti.
Prijavijo se prej ... Ne vem kaj so imeli letos, razne delavnice.
N: To imajo nadarjeni s cele šole skupaj?
R: Ja, vsi skupaj se razvrstijo po teh skupinah. Imajo različno, to ima naša defektologinja čez. Razpiše se, katere
dejavnosti se ponujajo, naši učitelji pa jih izvajajo, kdor se za kaj odloči. Od športnih dejavnosti, angleška
kuhinja je bila, razne take stvari, kakšna fizike, tisto, česar običajno ni pri pouku.
N: To je prostovoljno?
R: Prostovoljno, seveda. On je bil na neki športni, ne vem točno kaj so imeli. Vem, da je bil na eni stvari, ki se je
dogajala v telovadnici. To je to, kar imamo za nadarjene. Da bi prav kaj posebej, to ne.
N: Tako razmišljam ... da mogoče, če je tako bister, da mu je takoj vse jasno, šolska snov in to ...
R: Ne, mu ni takoj.
N: Mu ni?
R: Ne ni, ne več. Recimo za to pisno deljenje mu ni bilo takoj. On je sicer hotel nekaj po svoje, je potreboval kar
nekaj časa, da je potem šel po postopku. Ja, je že težje. On je kar malo po svoje, malo podpisoval, malo na
približno. Ne, ni več. Tudi samostalnik in pridevnik, tudi še ni čisto osvojil. Samostalnik imamo zdaj, ne še
pridevnik, določanje spola in števila, on tudi po svoje, malo na približno. Zdaj ne vem točno, kakšno je trenutno
stanje. Ni več tisto, da bi bilo njemu to kar splošno znano, ker njegova splošna razgledanost je kar velika, ker
veliko bere. Veliko stvari ga tudi tako zanima in ne vem, kje to potem doma izve, bere in ne vem, je takšen.
Ampak zdaj se mu to že začenja tako, vedno težje.
N: Potem ima pri pouku tudi kakšne druge prilagoditve, ali samo specialno pedagoginjo?
R: Samo to, da je ona po potrebi zraven. Če imamo mi test na petek in vidimo, da je bil že ves teden malo
takšen, težak in čuden, potem naredimo, da piše izven razreda.
N: Da je pri njej ...
R: Da pri njej piše, da sta sama. Drugače ni problema, on večinoma piše v razredu, z ostalimi, brez kakršnegakoli
... Nič, v tišini, ne moti, ne oglaša se, reši v istem času, kot ostali. Ni razlike, ne bi je opazil, če ... nič. Edino tako,
če je kakšen teden, da vidimo, da je že tako bilo naporno in veliko vsega, potem tudi mami prosi, če lahko
drugje piše in nikoli ni problema.

N: Sodelujete bolj z mamo, ali tudi očetom?
R: Samo z mamo. Jaz letos samo z mamo.
N: Ne poznate očeta?
R: Ne. V preteklosti vem, da je tudi sodeloval. Letos sem pa samo z mamo. Sproti, po mailu in po telefonu, tudi
osebno, redno in tako. Nimam kaj reči.
N: Se zanima.
R: Ja. Da se dogovoriti, da se ... Ne vem, nimam kaj tako, da bi rekla, se da. Tudi zdaj, ko smo imeli opomin, smo
lepo skupaj prišli skozi vse to.
N: Kako je Tim sprejel opomin?
R: Presenetljivo, v redu. V bistvu je vedel, da je to možno, ker sem mu kar nekaj časa napovedovala. Mi imamo
vzgojni zvezek ... Lahko ti ga pokažem. Vzgojni zvezek imamo, kamor jaz zapisujem vse, kar se je dogajalo.
N: Za vsakega posebej?
R: Ja, za vsakega posebej, z datumom, kdaj se je zgodilo. Tako, da imam od začetka kar precej zapisov, potem je
ena taka velika luknja, ko se je stvar malo umirila in sem rekla: »Čisto vsako malenkost res ne morem
zapisovati.« Saj, nekaj se ... kajne.
N: To se samo minusi vpisujejo?
R: Samo negativno, pri njem, drugače se tudi pozitive lahko pišejo. Ampak ... bolj so pomembne negativne, za
vzgojni zvezek, ker gre potem naprej, se prenaša v naslednji razred, da se ve, kaj se je dogajalo prej.
N: Ima vsak otrok svoj zvezek?
R: Liste imamo, ti bom pokazala, v razredu imam. Taka mapa, kjer ima vsak svoj list. V glavnem ... Potem je bila
ena taka malo večja luknja pri njem, po šoli v naravi, ki so jo imeli konec januarja, pa se je znova poslabšalo,
stalno je bilo nekaj. Sploh ni bil več tak, kakor je bil od novembra do tistega januarja, da je bilo praktično že
skoraj dovolj v redu, da smo normalno ves teden preživeli brez pogovarjanja med odmori, je šlo.
N: To je bilo drugače redno?
R: Ja, to je bilo redno, in spet po šoli v naravi, se je znova začelo. Vsakič, to je lahko bilo ves dan, vsak odmor, ko
sem prišla v razred, je bilo nekaj. Nabiralo se je in nabiralo. Potem sem tudi opozarjala, da bom začela deliti
opomine. Enkrat mi je enostavno počilo, sem rekla, da zdaj je dovolj.
N: Se pozna tudi po počitnicah, po vikendih?
R: Zdaj, pri zadnjih, ni bilo razlike. Tudi v šoli v naravi je bil, jaz nisem šla, ampak so mi povedali, je bil
presenetljivo priden, ni bilo problemov. Lani ni smel iti, ker je bil celo leto tako problematičen in mu niso
dovolili, ko so šli v letno, na morje. Letos je bilo smučanje. Sem rekla, dokler sem mislila, da bom šla, da ga bom
vzela, ampak v primeru česarkoli, se ga pride takoj iskat in to se mu je tudi povedalo oziroma vsem, saj za vse
enako velja. Potem je šla kolegica namesto mene, ker sem noseča. Smo rekli, da enako velja, kakor sem jaz
povedala in ne vem, ali je to pomagalo ali kakorkoli, on je bil, po njihovih besedah, priden.
N: Smučanje tudi trenira, mogoče tudi to ...
R: Ja, je dejavnost, ki ga zanima. Tako, da niti enega takega hujšega problema. Kaj manjšega je bilo, ampak nič,
da bi bilo potrebno klicati domov, da bi bilo treba ... Če je bilo kaj takega, da je malo popustil, ga je poslala v
sobo, s seboj je imel stripe in je bral. Eno uro jih je bral, je rekla, in je bilo v redu. Tako, da ...
N: Pestro.

R: Pestro, ampak spet je tisto, vztrajnost. Samo to. Kakor rečeš, tako moraš naredit, ker si zapomni. Sicer on te
bo spomnil na tisto, kar je pozitivnega. Na primer, da mu rečeš: »Če boš to in to naredil, boš to in to dobil.«
Karkoli to je in potem pozabiš, te bo spomnil, kar pomeni, da ne pozabi niti tistih negativnih groženj oziroma ...
jih moraš izvesti. Če mu groziš, moraš to izvesti.
N: Doslednost.
R: Ja, doslednost in to je to.
N: Kaj pa ... Še eno vprašanje imam: poleg tega, da je bister, njegove močne točke, se opazijo?
R: Močne točke pri pouku?
N: Ja, ali pa v šoli, med sošolci in tako, kakor ga vidite v šoli?
R: (dolga tišina) Ne vem. Močne točke ... (smeh) Med sošolci ne, jih ni. On ni, da bi kakšnemu ...

_prekinitev - sodelavke_

R: V glavnem ... Da bi bil komu v pomoč ali kaj ... ne vem. Edino zadnjič je mami omenila, da je rekel, da bi
pomagal sošolcu, ki ima precej negativnih ocen, zelo slabemu, učno šibkemu učencu.
N: Da bi se z njim učil?
R: Sam se je ponudil, da bi se učil, vendar zdaj še nismo tega razpredali.
N: Pa se dobro razume s tem učencem?
R: Hitro sta lahko v konfliktu. Nismo,ostalo je pri tem, da mi je mami to povedala, da bi mu Tim pomagal. Enkrat
je bil s specialno pedagoginjo, ko je blo še nekaj takih učencev zraven in jim je malo pomagal, se mu je fino
zdelo. Drugače v odnosih do sošolcev res ne morem izpostaviti nobene pozitivne, res ne.
N: Kakšen odnos imata vidva?
R: (tišina) Ja ... To, da me končno upošteva. Ne vem (smeh), saj meni je to dovolj, to je tisto, kar sem želela. Da
mi zna odgovoriti, ko ga kaj sprašujem ... Kako bi rekla ... da zna svoje mnenje povedati. Da kaj pove, ker na
začetku je bil včasih samo tiho, in nič ni hotel. Večni problem, da ne pozabim ... je ta, da bo vedno krivca iskal v
drugem. Ne vem, če ti je to specialna pedagoginja povedala.
N: Da ni kritičen do svojih napak?
R: On do sebe ne. Vsi drugi so za vse krivi, vsi drugi so naredili vse, on ni nič. No in zdaj smo celo prišli do tega,
da mi je približno dvakrat lepo, v miru, brez problema priznal, da je on. In takrat ga potem pustim pri miru, ga
ne izpostavljam. Če se recimo nekaj zgodi in pridem v razred ... To se je zgodilo in sem rekla: »Kdo je bil? Naj
dvigne roko.« In je samo on dvignil roko, čeprav jih je bilo več, ostali se niso hoteli javiti. Rekla sem: »No super,
lepo, da si priznal.« Tako, ga pohvalim. Potem smo naprej iskali ostale krivce, njega nisem več, ker se je prvi
izpostavil. Ampak to je bilo zdaj, pribljižno dvakrat, da smo to dosegli, po tem opominu, ko je bilo močno
izpostavljeno, da mora svojo krivdo priznati, če je kriv in če je sodeloval. In ne, da bi druge obtoževal, da drugi
bodo že sami povedali zase. In kot pravim, če vidim, da ni kriv, tudi v pričo celega razreda razložim, da ni vedno
on kriv. Mislim, da mu dam občutek, da ga ne kažem kot dežurnega krivca, da vidim, da so tudi ostali in mami
pravi, da mu to veliko pomeni.
N: Mami pride in pove?
R: Ja, mami vse pove, kaj se ...
N: On nič ne reče?

R: Ne, on meni ne. Da bi meni to rekel, da mu je bilo to všeč, da njega ne izpostavljam, da vidim, da so še drugi
krivi, to ne. Ker on še vedno reče: »Spet mene krivite!« Ali pa »Spet sem jaz.« Potem rečem: »Saj ni res.« In mu
dopovedujem: »Saj sem njega tudi in njega ...«
N: Potem vidi, da ... ?
R: Ne vem. Kaj je dejansko v njegovi glavi in kako se on, to ne vem. Mami pravi, da on o tem, o čemer jaz
razlagam in mu dopovedujem, če pride do kakšnega konflikta, kasneje razmišlja. Ker takrat, ali se bo boril ... On
se bo boril v tej smeri, da bo kar, včasih preko mene, preko mojih besed, vendar mu ne dovolim. »Ne, ni res,« in
»on je!« Bo svoje trdil, in mu ne dovolim. Pravim, da bom jaz govorila oziroma bo vsak. Ne moreš, ustavi se.
Potem svoje povem in on utihne, obrne v drugo stran in reče: »Dobro, to je res.« Pravi mami, da on o tem
kasneje razmišlja. Res taka, (z nasmehom) zanimiva, zakomplicirana stvar.
N: Mislim, da sem vprašala vse, kar sem hotela. Če je še kaj takega, kar se zdi pomembno ...
R: To, da zavrača svojo krivdo, to je bilo zelo ... Jaz sem samo stopila v razred in: »On je to naredil, on je to, ta je
to ...« To je bilo. In to vpije, kar kriči. »Najprej utihni, umiri se.« in začnemo raziskovati, kaj je bilo. On bo samo
za druge: »Ta je to! On mi je to!« Vseh, kar jih je možnih tam, jih bo naštel. Za določene je res, da mu je mogoče
kakšen kaj naredil, nekatere pa že kar paranoično vidi, že vnaprej, imam občutek. Ampak zdaj delamo na tem,
da bo najprej zase povedal, potem bomo naprej ostale. To je to ...
N: Hvala lepa.
R: Ni za kaj. Če bo še kaj ... Saj ne vem, kako sem ti zmešano govorila.
N: Saj je vseeno, v redu je.
R: Upam, da boš uspela kaj urediti, če ti kaj ne bo jasno, še enkrat vprašaj.

PRILOGA 6: Intervju z mamo
M = mama

8. 5. 2013

N = Nina

N: Najprej mi prosim opišite Tima skozi vaše oči. Kako ga vidite vi?
M: Dobro bi bilo, da bi se jaz malo vnaprej pripravila ... Kako ga vidim ... Vidim ga kot, po eni strani, super
otroka, takega, kot bi si ga vsak starš želel. Kadar ima dobre dni, sodeluje, se pogovarja, je super otrok, bister,
fino se da z njim pogovarjati. Po drugi strani ima pa tisto svojo drugo plat, ki je malo bolj naporna za starše. To
je njegov nemir, njegovo ... Kako naj opišem ... Izjemno je občutljiv, zelo moram paziti na kakšen način se z njim
pogovarjam, da ga po eni strani ne prizadanem in mu po drugi strani povem, da kakšne stvari niso prav. Ker
vidim, da kritiko zelo vzame nase in ima velike težave s samopodobo ter večkrat omeni, da je smet ... Ta del je
naporen, težko je. Včasih ga je izredno težko usmerjati. Ko ga ena stvar zanima, ga zanima in se temu ne more
upreti, tam je, čeprav je lahko stokrat prepovedano, on bo šel tja. Ves čas hodi po robu, na meji.
N: Kako mislite po robu?
M: V bistvu po robu dovoljenega. Vedno preizkuša meje. Ali to lahko danes, ali danes tisto, kar je včerej veljalo,
še vedno velja, ali mogoče ne velja. Vsaka napaka, če popustim pri kakšnem rednem pravilu, potem kar traja,
da ga spravim nazaj v okvir. Zelo dosleden pristop zahteva, če želim, da je vsaj prbljižno usmerjen v pravo smer.
N: Potem kar pazite, da ste dosledni?
M: Ja, ampak vedno ne uspe (smeh). Se trudim, ampak redno padam na izpitu. Imam tudi obučutk, kadar je ...
Izjemno je čustven in kadar je zelo vesel, je hipervesel, kadar je zelo žalosten, pa tega ne pokaže na vzven. Vsaj
ne na takšen način, da bi jokal, razen redkokdaj. Bolj z jezo, z arogantnim, vzvišenim odnosom. Včasih je tudi
malo zaničujoč, ponižujoč do drugih. Mislim, da želi na ta način, da druge potlači, sede dvigniti. … Je tudi zelo
bister, izredno rad ima knjige, rad bere, srka znanje, tisto, kar ga zanima, naštudira v detajle, res v detajle. V
detajle detajlov, (v smehu) da res poudarm, da je tako. Toliko sedaj, mogoče se bom še česa spomnila.
N: OK. Kakšno je bilo njegovo otroštvo?
M: Naporno. (smeh)
N: Za vas ali zanj?
M: Zame je bilo, kako je bilo zanj ne vem, bi moral sam povedati, kako se je ob tem počutil. Vem, da je bil zelo
drugačen že od rojstva. Potem, ko je dobil sestrico, sem malo primerjala. Ob dojenju on ni nikoli gledal v oči,
takrat se je zaprl v svoj svet in ni komuniciral z mano, pri sestrci je bilo ravno nasprotno. Bil je zelo zvedav, slabo
je spal, ponoči se je zbujal. Še vedno se ponoči zbuja, noče imeti zaprtih vrat od sobe in na hodniku mora biti
prižgana luč, sicer ga je strah. Bil je zelo živahen, povsod ga je bilo polno. Kadar smo potem kamorkoli šli, ko je
že začel hoditi, povsod ga je bilo polno ... stalno tekanje za njim, iskanje kje je, kam je šel. Če ga je nekaj
pritegnilo, je šel tja in ga ni brigalo za ostalo. Ni ga zanimalo kje sem oziroma kje je kdorkoli od odraslih, on je
šel. Z njim sem hodila, ko sem bila še na porodniški, na telovadbo Mami in dojenček. In potem, ko je začel s
plazenjem po kolenih ... ostali otroci so bili okrog mamic, on je zagledal na drugi strani sobe nekaj zanimivega,
splezal na vse štiri tup-tup-tup-tup (pokaže z roko) in je šel do tja. Sem ga šla iskti, prinesla nazaj in je stvar
ponovil. Nikoli ga ni skrbelo kje sem, kaj se z mano dogaja ... ali s komerkoli je bil. On je opazoval, gledal okrog
... Velikokrat je stvar, katero sem izrecno prepovedala, naredil in še v oči pogledal. Že od malega je bil takšen,
živce parajoč otrok. Ampak potem sem se tudi jaz počasi navadila nanj. Na začetku mi je bilo to težko sprejeti.
Čisto tako, iskreno povedano, je bilo izjemno naporno, nisem vedela od kje je to, zakaj je to, kaj narobe delam
... Zdaj vem, da so neke lastnosti, ki so prirojene, nanje nimam vpliva. Se mi zdi, da sedaj, ko to sprejemam kot
dejstvo in se prilagajam njegovim specifikam, da gre lažje, je bolj vodljiv, da se ga usmerjati, mu razložiti, da
stvari razume. Ko je bil star tri leta, je vzgojiteljica ob prihodu v novi vrtec, prej je bil v jaslih, rekla: »Vaš otrok je
za štiri druge otroke, toliko pozornosti in energije potrebuje.« Dodala je tudi: »Vaš otrok je genij. Nisem še
videla otroka, ki bi pr treh letih razmišljal na takšen način.« Bral je še preden je bil star štiri leta. Nekoč ga je
štirinajst dni dopoldne, med počitnicami, pazila babica, očetova mama in v štirinajstih dneh se je naučil brati, še
ne pri štirih letih. To je šlo zelo spontano ... Ko je bil star leto in pol, je poznal vse barve. Razumski razvoj je šel

izjemno hitro. Po drugi strani je imel dolgo časa težave z močenjem postelje, pri belem dnevu se je polulal in
imel težave s kakanjem ... To je trajalo nekako do drugega razreda osnovne šole, da so se stvari čisto uredile.
N: Kako poteka njegov običajni dan?
M: Zjutraj vstane, se umije, poje zajtrk, potem gre v šolo, je v šoli.
N: Si vse sam pripravi, ali mu vi naredite zajtrk in pripravte oblačila?
M: Ne, to ima pripravljeno in ... Saj sem že poizkusila, da bi si vzel stvari iz predala, ampak se mi zdi, da vseeno
... Njemu ni pomembno, kako je oblečen za kam. (Nadaljuje v smehu.) Zato mu pripravim, kaj naj obleče, ker se
mi zdi, da bi za v šolo oblekel trenirko, za doma lepe hlače. Iz tega, povsem praktičnega vidika. Nekako ne loči
tega. Drugače umiva in to se sam, zajtrk mu pripravim jaz, da se hitreje ... Potem gre sam v šolo, vendar zdaj
tudi sestrico navajamo na avtobus, tako da z njima hodi stara mama. Ampak lani je na avtobus hodil povsem
samostojno, to ni ... Gre v šolo, je v šoli, ko pride domov, ima običajno pri stari mami kosilo, potem naredi
nalogo. Nato odvisno, včasih ima še glasbeno šolo, ali pa ... Včasih gre potem še k očetu in tam malo delajo za
šolo, za glasbeno šolo ... Enkrat na teden hodi na treninge borilnih veščin, čeprav mu ni več tako všeč in je
trening že nekajkrat izpustil. V vmesnem času se, odvisno od tega, kaj se dogaja v šoli, uči ali dela kaj za šolo ali
ima prosti čas. Takrat se igra s prijatalji, ki so v okolici ali bere, gleda televizijo, je za računalnikom. Zadnje čase
na računalniku niso več aktualne igrice, ampak brska po internetu – Google Earth mu je zanimiv, wikipedija,
youtube ... pozimi je malo več igral igrice. Zvečer običajno še ... Ponoviva kaj za šolo, azvadi za kitaro, večerja je
in potem se umije ter gre spat, običajno malo čez devet. Takšen je povprečen dan. Vikendi so pa zelo različni,
razen pozimi, ko je hodil smučati. Zjutraj je smučal, popoldne pa odvisno od dogajanja. Ob nedeljah gresta k
očetu, ob sobotah pa odvisno od dela za šolo, pospravljanje ... Doma, kar je zadolžitev, mora skrbeti za smeti.
Sicer to ni tako, da bi on sam rekel: »Joj, koš je poln.« (Se nasmejeva.) Ne, ga moram opomniti. Vsaj pribljižno
pospravlja sobo, zlaga posodo iz pomivalnga stroja in zlaga brisače, to si s sestrico delita.
N: Priden.
M: Ja, malo se mora naučiti. Ni pa navdušen nad delom v kuhinji. Včasih je še kaj pomagal, zdaj ga je to minilo.
N: Mislite kuhanje?
M: Ja tako, ja.
N: Nekateri imajo veselje, drugi ne.
M: Ja, nekateri imajo. Če pečem torto, dvakrat ali trikrat na leto, takrat še pride zraven, da lahko kaj poliže (se
nasmjeva), drugače ne.
N: Kdo je v njegovem življenju najpomembnejša oseba?
M: To morate njega vprašati. (se nasmeje)
N: On mi je že povedal, zanima me vaše mnenje.
M: Aha ... Ne vem, težko se odločim. Upam, da sem vsaj med zelo pomembnimi, če ne najbolj pomembna.
Drugače vem, da so pomembni ... tudi stara mama zelo, očeta postavlja visoko ... Večkrat reče: »Ja, ati ...«
Večkrat ga omeni, tako da mislim, da mu je pomemben, upam.
N: On mi je izstrelil »mami«, takoj.
M: Aja (se nasmehne), ne upam biti tako samovšečna (smeh).
N: Zanima me, na kaj ste pri njem najbolj ponosni. Se mi zdi, da ste že kar precej stvari našteli, če nekaj
izpostavite?
M: Merljivi uspehi so uspehi v šoli, niso zanemarljivi ... Saj ocene, glede na njegove sposobnosti, bi lahko bile še
malo boljše. Ampak večinoma ima kar petice ali dobre štirice. Dobil je Cankarjevo priznanje, izkazal se je na

matematičnem Kengorujčku. To so stvari, ki se dajo izmeriti. Učiteljica za kitaro ga pohvali, pravi, da je dober,
da zna. Drugače mi je pri njem všeč tudi ... Ima čustva, vidim, da ljudi začuti. Ima sposobnost začutiti energijo
človeka in kaj kdo o njem misli, in se tudi ... Vidim, da je njegovo vedenje zelo odvisno od tega, kaj tisti človek
do njega čuti. To se mi zdi zelo pomembna, pozitivna in dobra lastnost, ki sicer ni merljiva, ampak se jo da
videti. So tudi tiste, klasične, na katere smo starši lahko vedno ponosni ... Tiste, ki se jih da tudi na ven pokazati.
Ja, predvsem to bi izpostavila. Zna tudi pokazati, kadar je vesel in kadar ima nekoga rad. Z elo je kritičen in

radoveden, ne privzame vsega za dejstvo, ampak ga zanima zakaj tako in ne drugače …
N: Kaj je zanj največji problem?
M: Z mojega vidika vključevanje v družbo vrstnikov. Ne zna, tukaj se ne znajde. Dejansko velikokrat prihaja z
njimi v konflikt, ne zna videti svojega vedenja, vedno so za vse krivi drugi. Ne zna pogledati sebe, vase, in reči:
»Jaz sem to naredil, zaradi tega so ostali tako reagiral.« Nekako ...
N: Samokritičnost?
M: Ne vem, če je to samokritičnost ... Mogoče bi lahko temu rekli tako, ja. Ampak ne zna, enostavno sebe ne
vidi, ne vidi svojega vedenja. Ja, lahko bi bila samokritičnost.
N: OK. Kako bi vi opisali vašo družino?
M: Mojo matično?
N: Timovo.
M: Timovo družino ... Z njegovim očetom sva razvezana, ne živimo skupaj. Veliko delam in to me moti, ves čas
sem razpeta med družino, v bistvu med domom in med službo.
N: Kaj ste po poklicu?
M: (pove, vendar zaradi varstva osebnih podatkov ta del izpustm) Delam v javni službi, in če bi vprašala
povprečnga človeka, bi rekel, da tam nič ne delamo, ampak ni ravno tako. Po drugi strani želim tudi malo ...
Niso neke dobre plače in otrokoma želim tudi omogočiti ukvarjanje s tistimi stvarmi, ki jih imata rada. Smučanje
je ena od stvari, ki jih ima Tim zelo rad, a ni poceni. Hkrati gremo radi na dopust, kam na počitnice, da smo
skupaj, da smo aktivni in kaj vidimo, da nismo samo doma. Zato poleg tega še enkrat tedensko opravljam
honorarno delo. Tako, da me od februarja en dan v tednu ni nič doma in to mi malo manjka. Se mi zdi, da bi bilo
bolje za otroka, da bi bila ... razpeta sem. Kot družina, se mi zdi, da se imamo radi, da ... se trudimo biti skupaj,
malo je pa, vsaj kar se tiče mene, težava usklajevanje službe in otrok ter njihovih obveznosti. Tudi glasbena
šola, saj po eni strani ... Tim večkrat reče, da bi bil kitarist. Glasbena šola mu veliko pomen, ampak hkrati je to
tudi velika obveznost. Ko je v glasbeni šoli, ne morem biti z njim, tudi če sem doma. Tja ga je potrebno peljati in
... Pri razvažanju malo pomagajo tudi moji starši, ampak vseeno je veliko nekih stvari. Nismo umirjena družina,
ampak smo družina, ki se ji ves čas nekaj dogaja. Ves čas imamo neke obveznosti, vedno nekaj je ...
N: Aktivni ...
M: Ja, včasih mogoče preveč ... S sestrico se stalno nekaj »bockata«. Ne vem, kje je meja zdravega odnosa bratsestra, ker sem bila edinka, ampak neprestano si skačeta v lase, tako se mi zdi. Kadar imata dober dan, se lepo
igrata, ju je veselje pogledati.
N: Sestrica je mlajša? Tretji razred?
M: V drugi razred hodi. Dve leti in pol je mlajša, v šoli tri, ker je Tim rojen jeseni, sestrica pa spomlad.
N: Se Tim z vami, ali s kom v družini, pogovarja o svojih problemih, o tem, kaj ga zanima, kaj mu je pomembno?

M: Ja, midva se pogovarjava o tem. Ja, se. Običajno zvečer, ko je že v postelji, pridem malo zraven in kaj pove.
Sestrica gre prej spat, in takrat je najbolj mirno ter je najboljši čas za takšne pogovore. Danes sva se pogovarjala
celo pot do sem, ravno o tem, kaj bi ... Zato je sem prišel s to informacijo, da bi (nadaljuje v smehu) imela svoje
podjetje. Ja, to se ... Vem, da se tudi z mojo mamo pogovarja, ji vsaj omeni, kadar ima kakšne težave z vrstniki.
Večkrat, ko pride iz šole, če so ima kakšne konflikte, običajno najprej ona izve, ker je prva z njim.
N: Glede na to, da vas že malo poznam, predvidevam, da ima Tim dovolj pomembno mesto v vaši družini?
M: Mislim, da mogoče kar preveč. (malo smeha) Ravno zadnjič sem premišljevala ... On ima občutek, da ima
sestrica več privilegijev, ampak realno gledano, se z njim veliko več ukvarjam, kot z njo. Mogoče celo malo po
krivici do nje. Tim je tako aktiven, potrebuje veliko ukvarjanja, zahteva, da se človek z njim veliko ukvarja,, ker
drugače mu gredo neumnosti po glavi. Ima prosti čas, ki ga preživi s prijatelji in lahko počne, kar želi. Sedaj je
tega več, ampak včasih je bilo potrebno dejansko gledati na vsak njegov korak, kaj bo naredil, preden bi si kaj
naredil.
N: Veliko je vrjetno tudi povezano z njegovo hiperaktivnostjo?
M: Ja, seveda.
N: Kako je prišlo do te diagnoze, hiperaktivnosti?
M: V bistvu je bilo tako ... Že v vrtcu so ugotovili, da je zelo ... Zadnje leto so imeli drugo vzgojiteljico, ki je rekla,
da si ne predstavlja, kako bo on deloval v šoli. Predlagala je, da bi ga dali v usmerjanje otroka s posebnimi
potrebami, in ker ima epilepsijo, je šlo vse skupaj gladko skozi. Takrat ga je psihologinja, zaposlena na
pediatrični kliniki, sicer pregledala, ampak njenega mnenja nisem videla. Takrat so odločili, da dobi pet ur
dodatne pomoči zarad epilepsije. Potem je bilo obdobje, ko je bilo potrebno to odločbo osvežiti, saj je bila
veljavna tri leta. Lani pozimi, je ta psihologinja, ki ga je testirala, ponovno preverjala, in rekla: »Ja, to je izraziti
ADHD.« Rekla je: »Tipično! Če ne dela nečesa zraven, ne more nardit nič.«
N: To je tisto poročilo, ki ste mi ga sfotokopirali?
M: Tako, ja. Ja, to je to. Od takrt je v bistvu ...
N: Sedaj so rekli tipični ADHD, kaj pa pred tem? Le sum?
M: Prej ... V bistvu je bil sum na motnje pozornosti, to so zapisali v diagnozi. Tudi nevrologinja je to večkrat
zapisala, ob teh pregledih, ki smo jih imeli. Ampak, da bi kdo postavil diagnozo, to ne. Tudi sama prej nisem
veliko prebirala o tem, zdelo se mi je nemogoče, da bi lahko bil otrok, ki je sposoben dve ali celo tri ure sedeti in
brati knjigo, hiperaktiven. On je tega sposoben, če ga stvar zanima tudi štiri ure. Knjigo od začetka do konca, če
mu je zanimiva. Zdaj vem, da ... Prej sem si rekla: »Ne, on ne more biti hiperaktiven.« V šoli je bilo tako, sploh
prvi razred, na mizi, pod mizo, vsepovsod, samo sedel ni.
N: Kaj pa v šoli, se dobor počuti, gre rad v šolo? Ali se upira?
M: Ne. Zdi se mi, da se je vdal v usodo in letošnje leto vidim zelo velik napredek v odnosu do šole. Ampak ne
zaradi veselja, mislim, da zaradi tega, ker čuti, da je to prav. Veliko bolj odgovoren je, kot je bil prej. Zaveda se,
da je pomembno, da dela domače naloge, da dobra ocena ne pride kar tako, da ne pade z neba, ampak je
treba za njo kaj narditi, sedaj se veliko bolj trudi. Včasih so bile bitke za to, da je naredil domačo nalogo, sedaj
ve, da jo mora.
N: Kako mislite, da je prišel do te ugotovitve?
M: Mislim, da kadar mu (v smehu) 10.000x poveš, da je domačo nalogo potrebno narediti in od tega ne
odstopiš, dokler ni narejena, enkrat ugotovi, da nima smisla, da se še bojuje. Najprej so bile domače naloge, v

prvem niti ni bilo veliko, drugi razred in še tretji ... Včasih je šlo res veliko energije v to, da je naredil domačo
nalogo. Lani je nekako sprejel, da se domače naloge enostavno dela. Velikokrat je sicer pozabil,, kaj je za
domačo nalogo, ampak letos te informacije bolj ali manj ima. Včasih se mu res zgodi, da ne in tudi mami to ...
Ko pride iz šole, običajno pri njej že dela naloge, pri moji mami. Pravi, da se včasih, po kosilu, kar sam spravi k
pisanju. Sicer bolj redko, ampak se. Z učenjem je bilo tako ... Lani je imel zelo nezahtevno učiteljico, je samo od
deleč pogledal zvezek in je že imel petico. Letos je moral dojeti, da se je treba naučiti in prva dva, tri mesece ...
Sem mu morala: »Moraš se učiti, ne bo šlo drugače.« Dobil je slabše ocene, kot si jih je želel. Dve trojki je dobil
in potem ugotovil, da res ne bo šlo tako ... Še vedno pravi: »Joj, se je treba učiti.« Ampak to nekako sprejema.
Če ima slab dan, so še vedno težave, pravi: »Saj znam,« in zvezek le odpre, ampak je bistveno bolje.
N: Koliko časa porabi po šoli za naloge, za učenje?
M: Odvisno od tega, koliko naloge ima in kaj se takrat v šoli dogaja. Nalogo naredi relativno hitro, od petnajst
do petinštirideset minut, razen kadar je imajo več. Pri matematiki so se učili deljenje z večmestnimi števili, tukaj
se je pokazala težava z njegovo koncentracijo. Velikokrat se je zmotil in potem je bil jezen in te stvari so trajale
dlje časa. To mu je šlo bolj počasi, ampak prej je bilo v redu in sedaj, ko ima neko drugo snov tudi. Za učenje je
odvisno ... Dostikrat delava tako ... Učiteljica sicer sprašuje nenapovedano ... On ima v odločbi možnost imeti
napovedano spraševanje, ampak sem rekla učiteljici, nej tega ne upošteva, ker mislm, da je tako bolje zanj, saj
zmore delati sproti. Učiteljica dopušča možnost, da se javljajo, In če se da, ne ravno takoj, ko začne sprašvati,
ampak v roku štirinajstih dni običajno, ko začne spraševati določen predmet, se odločiva: »Zdaj se boš res
dobro naučil in se boš javil.« Prej se uči tako, če bi bil vprašan, mislim, da vsaj za štiri bi gotovo bilo. Potem se
reče »Zdaj se dobro pripravi,« in res, ga tudi jaz vse vprašam. Takrat traja malo dlje, tudi do dve uri, drugače se
mi zdi, da je efektivnega okoli ene ure. Od nič do ene ure na dan, kakšen dan le malo ponovi.
N: Se vi učite z njim, ali se sam?
M: Pri predmetih, kjer jese je treba nekaj naučiti, kjer gre za pomnenje, imava sistem. Sam se gre učiti, prebere
iz zvezka in iz učbenika enkrat, dvakrat. Poskušam ga navaditi tudi, da bi si kaj podčrtal, ampak tukaj še nisva
prišla daleč (smeh). Potem ga vprašam, mu povem katere ... tudi sam vidi katerih stvari še ne zna in tisto mu
dam, da še malo prebere, nato ga tisto še enkrat vprašam. Tako nekako delava.
N: Katere predmete ima rad in kateri mu niso všeč, mu delajo težave?
M: Malo je odvisno od snovi. Pri družbi imajo Slovenijo, uporabljajo zemljevide in te stvari ga zanimajo, to mu je
všeč. Tudi pri naravoslovju tisto, kar je povezano z naravo, mogoče je to malo tudi moja krivda. Te stvari ima
zelo rad, ga zanimajo, rad ima tudi glasbo. Pri angleščini ne vem, gredo stvari skoraj mimo mene in ima same
petice. Zelo hitro dojema, te stvari mu hitro sedejo. Da bi imel prav kakšne posebne težave ... Ni maral pisati,
zelo mu je bilo grozno. Ampak potem je učitelca v jeseni rekla: »Kaj, če bi šel na Cankarjevo tekmovanje, ker rad
bereš?« Strinjal se je in potem je tam dobil tudi priznanje. Tako, da ne bi mogla reči, da mu to dela težave,
vendar vem, da ne piše rad. Ko se je že javil, da bo šel, sem rekla: »Zdaj moraš iti.«
N: Se je potem hotel premisliti?
M: V bistvu ne, šel bi, vendar ne bi hodil na tiste priprave, ki so jih imeli. Tisto je bolj z levo roko in »ne bi« ter
»toliko je pisanja« in »boli me roka«. Take težave so bile, ker piše res zelo nerad in prav tako ne riše rad, likovne
ne mara, to mu je muka. Drugače pri matematki ima ocene najslabše, ne zaradi slabega razumevanja, ampak
zaradi napak. Sicer ima čisto štirico, ampak tako, zmoti se.
N: Površnost.
M: Površen je, ja. Zadnja kontrolna, ki so jo pisali, mi je dobro ostala v spominu. (Nato pove primer naloge, pri
kateri je bil površen.) Na takšen način izgublja točke po nepotrebnem. Tako ...

N: Kako ste zadovoljni z njegovimi ocenami? Če na primer dobi štiri in veste, da bi lahko dobil pet?
M: Vedno mu rečem: »Štiri je v redu ocena.« Takrat, kadar vem, da se je potrudil in mu je spodletelo. Če se mu
ne ljubi potruditi in dobi štiri, mu rečem: »Poglej, pol ure več in bi bilo pet.« Saj to ni velikrat, to je bilo bolj na
začetku šolskega leta, zdej vidim, da je to nekako sprejel. Pri matematki mu ne težim, če je površen. Poskušam
ga edino navaditi, da bi, preden odda, še enkrat pregledal, ker časa ima običajno dovolj ... Zadnjič je bil vprašan
družbo in sem rekla: »Glej, saj je v redu ocena.« Dobil je štiri, ko je bil nenapovedano vprašan.
N: Kako se razume s sošolci?
M: Hm ... Kolikor mi pove, z večino ne najbolje oziroma vsaj nekaj jih je v razredu, s katerimi je stalno v
konfliktu, posebno z enim sošolcem. Z njim sta relativno blizu doma in se včasih tudi sama družita, je tudi on
hiperaktiven, ima na novo postavljeno diagnozo. Z njim sta si pogosto v laseh. Z njegovo mamo sva se dobili in
poklicali tudi njiju, da sta podpisala dogovor, da se ne bosta več kregala, tepla, se žalila in si nagajala. Od takrt je
v redu. To smo se dogovorili malo pred prazniki. Ima tudi sošolca, s katerim se dobro razume, veliko časa sta
skupaj, tudi doma. Z ostalimi pa ... Na rojstn dan na primer so pršli skoraj vsi, ki jih je povabil, ampak njega
večina ne vabi na svoje praznovanje. Tako ... Učiteljica mi je povedala, da nima občutka, da bi ga učenci povsem
zavračali, vendar on se ne čuti sprejetga, tako mi večkrat reče, da mu gredo sošolci na živce, da ga ne marajo ...
N: Na rojstni dan jih je pa povabil?
M: Ja, to ja. Mislim, da zato, ker si želi biti z njimi, želi imeti prijatelje, ampak ima občutek, da ga ne sprejemajo.
N: Težko.
M: Zaradi tega sem predlagala, da bi se poskusilo še s sošolci malo pomeniti o tem, kako ga vidijo in kaj ...
Ampak ste povedali, da tega zdaj v planu oziroma, da je težko.
N: Mislite v okviru diplome?
M: Ja.
N: Sem razmišljala o tem. Ampak se mi zdi, da bi ga na ta način tudi dodatno izpostavila ...
M: Tudi, ja.
N: Bi lahko še bolj minus ... Ne vem, ker poznam samo Tima iz tega razreda. Učiteljico sem nekajkrat videla,
ampak ne vem, če bi upala to narediti, da ne bi le minus naredila.
M: Ja, saj bi se lahko tudi to zgodilo. Sicer njega že imajo za posebnga, to ... to je dejstvo.
N: Zakaj mislite posebnega?
M: Že s tem, ko ima dodatno pomoč in hodi specialna pedagoginja k njemu ter on k njej, vidjo ...
N: Samo k njemu hodi v razred?
M: Tega ne vem, če ima še kdo drug pomoč, ne vem.
N: Jaz se nisem spomnila vprašati.
M: Niti jaz. (smeh) Tega ne vem, ampak tudi tako je ... Vidi se, da je drugačen. Glasen je, živahen, opazi se ga.
Zadnjič mi je omenjal, da so mu pri smučanju, ko je še treniral, dve leti nazaj, pravili »psiho«. Za sošolce ne
vem, da bi mu kdaj tako rekli ... Rekel je predvsem starejši tam, tisti, ki so bili že v višjih skupinah in so se ... So
ga tako videli. Sošolci, se mi zdi, da ga ne zavračajo povsem, vendar to težko ocenjujem, ker me ni tam. Vem

tisto, kar mi pove on in učiteljica. Tisto poizkušam zdaj interpretirati, ampak mislim, da bo bolj natančen tist
odgovor, ki vam ga je dal Tim ali učiteljica.
N: Kako se razume z učitelji?
M: Lani je bilo katastrofalno. Mislm ...
N: Glede razredničarke?
M: Ja, lani je bilo res ... Mislim to ...Jaz ... Mislim ... Najraje bi šla k njej in ji rekla, če ve, kaj mu je naredila. On je
bil lani ... Prva dva meseca je bilo kar v redu, v šoli. Potem je pa iz meseca v mesec slabše. Niti v šolo v naravi ga
ni hotela vzeti, je rekla, da ne more zagotoviti varnosti za njega in druge učence, če je Tim zravn. In ... V bistvu
... Vsako uro mu je napisala v zvezek »ni pisal«, »ni sodeloval«, »je nagajal«, »je motil pouk« in podobne stvari
... Dvakrat smo imel sestanek tudi z ravnateljico. Takrat je prišla s celim spiskom, kaj vse je storil, kaj vse je bilo
narobe in ... Niti ene pohvale. Ko sva se srečali, sem čutila negativno energijo, ki jo je sevala do mene! Mislila
sem si: »Tim je še toliko bolj senzibilen, le kaj je moral on čutiti od nje, ki je bila povsem ogorčena nad tem, da
je on tam.« Vedno bolj je bil nemiren, vedno slabše je šlo. Tudi doma je bil zelo nemiren in v glasbeni šoli mu je
šlo slabše, na nastopih ... Na samem nastopu sicer je bilo v redu, ampak pred nastopom, po njem ... je bil tako
nemiren, da je vse motil. Potem, ko je odigral, je njegova učiteljica prosila, da ga odpeljemo domov, kar se prej
nikoli ni zgodilo in se tudi zdaj ne dogaja. Menim, da je res zelo negativno vplivala nanj. Pri angleščini bistvenih
težav ni bilo ...
N: Za angleščino ima drugo učiteljico?
M: Ja. Tam je imel tudi v zvezku vse napisano. Učiteljica je sicer rekla, da ni ravno briljanten učenec, ampak je
nekako vprašala kaj in kako narditi ter sem ji dala nekaj smernic za katere sem že vedela, da delujejo in bilo je
bolje. Letos, s to učiteljico, je ... Se mi zdi, da je izjemno odločno pristopila k njemu, pozitivno v tem smislu, da
bo ... Da želi red, da so taka pravila in od tega ne odstopa, je stroga, enaka do vseh ter pravična. Glede lani je
sošolec povedal, da so bili marsikdaj drugi krivi, Tima še zraven ni bilo, in je učiteljica njega krivila. Otroci so kar
rekli: »Tim je bil,« in ni preverila, če je bil, al ne. Letošnja učiteljica vse te stvari preveri in dejansko objektivno
oceni, mislim, da ima precej boljši odnos z njo in ... Sicer so, predvsem med odmori, kot mi je povedala, še ...
Vsaj nazadnje, ko sem bila na govorilnih urah, v aprilu ... med odmori so težave zarad tega, ker je zelo živahen.
Med poukom ne moti, sodeluje pa tudi sodeluje ne ravno najbolje. Vmes je dobil opomin zaradi ... malo zaradi
motenja pouka, malo zaradi tega, ker se je med tem, ko so imeli govorne nastope, vmes preveč oglašal, tudi
zaradi dogodkov med odmori, ki so se nabirali celo leto. Nato so naredili vzgojni načrt in zdaj je bolje, dobiva
»smajlije«, če sodeluje, daje mu jih predvsem specialna pedagoginja in mislim, da ti »smajliji« skoraj
vsakodnevno so. Zdi se mi, da je bolje, da bolj sodeluje. Tudi glede učiteljice je sam povedal, da ve, da ji je mar
zanj in za ostale učence, da ji ni useeno, da ne bi ničesar znali. Da je pravična, in kadar dvigne roko, ga vedno
vpraša in to mu je zelo všeč. Ima takšen, spoštljiv odnos.
N: Saj otroci vedo ...
M: Ja. Na primer v tretjem razredu je bila ravno takoučiteljica, ki je bila zelo dosledna, takrat tudi ni bilo težav.
Prvi in drugi razred je učila ena ... učiteljica, ki ni bila ... Imela je dobre in slabe dni, kar se je zelo odražalo tudi
pri Timu. Bil je tudi toliko manj zrel, da je bilo še malo bolj tako ... zanimivo. Vmes je bilo enkrat precej kritično,
ampak se je potem kar popravilo.
N: On prejema pomoč specialne pedagoginje. Se vam to zdi v redu, ali imate tudi katere druge predloge, kako bi
mu lahko olajšali, prilagodili stvari, da bi lažje sledil?
M: Mislim, da v šoli ... Predvsem specialna pedagoginja, se mi zdi, da je super. Ga umiri, usmerja, spodbuja, da
se malo bolj potrudi in ga pohvali. Omenila sem že, da ima slabo samopodobo in ona zdaj dela tudi na tem, da

mu jo malo izboljša. Predvsem se mi zdi, da je ključen pristop učiteljev. Tudi učiteljica za angleščino, ki je ista,
kot lani, ona zelo pozitivno pristopa, sprejema njegove posebnosti in svoj pouk, kolikor se da, prilagaja
njegovim posebnostim. Mislim, da tam stvari potekajo čist v redu. Če so učitelji taki, da ga sprejmejo, če on
čuti, da ga sprejmejo, ne da bi se delali, tako uradno ... Mislim, da se potrudi in bolje sodeluje ter veliko bolje
funkcionira, kot takrat, kadar čuti, da ga zavračajo, takrat odpove na celi črti. Tako, da ... Tako se mi zdi.
Predvsem je pomembno to, da ga sprejemajo, da sprejemajo tudi njegovo drugačnost. Drugače funkcionira,
kakor povprečni otroci, to je dejstvo.
N: Kako je Tim med prjatelji? Ima veliko prijateljev?
M: Hm ... Tako, da bi rekla zelo veliko, jih nima. Ima prijatelja, ki je tudi njegov sošolec, z njim se zelo dobro
razumeta. On je miren ter zelo toleranten in zdi se, da gresta zaradi tega v redu skupaj, saj ga Timova živahnost
ne moti. Potem sta dve sosedi ... ki sta tako-tako, imajo dobre dni in se super razumejo, imajo tudi dni, ko se na
smrt skregajo. Potem še nekaj takih, iz okolice, teh prijateljev, s katerimi so občasno skupaj. Niso zelo
velikokrat, kadar so, se imajo povsem fino, včasih se pa tudi sprejo.
N: Kaj počnejo s prjatelji?
M: Ah ... V glavnem se igrajo zunaj, se vozijo s kolesi, z rolkami, klepetajo ... To jih jaz vidim. Ali kaj
eksperimentirajo, na vrtu postavljajo kakšne stvari, včasih tudi kaj takega, kar ne bi bilo ravno dobro, ampak ...
N: Kadar vidite, je Tim bolj v vlogi vodje, ali se drži ob strani?
M: Hm ... Kakor kdaj, odvisno, kdo je. Želi biti pomemben, izpostavljen, ampak ... Bolje funkcionira v majhnih
skupinah. Vidim, da v primeru večje skupine, če se jih slučajno nabere sedem, osem skupaj, se Tim običajno
umakne oziroma začne početi stvari, ki drugim niso všeč in se potem tam nekje igra po svoje, drugi pa v bližini
druge stvari ... Če sta dva, trije, takrat običajno dobro funkcionira in se igrajo skupaj, ni nujno, da je vedno
vodja, velikokrat pa želi biti, tak vtis imam.
N: Glede prostega časa ... Se vam zdi, da ga ima dovolj, da ima čas početi, kar sam želi?
M: Glede tega sem v dilemi sama s seboj. Koliko ga je dovolj in koliko ga je premalo. Zdaj vem, da mu je zelo
všeč, da počne, kar hoče. Ampak tisto, da počne, kar hoče, včasih tudi ni ravno idealno vedenje. Rad preizkuša
stvari, ki so na meji dovoljenga ali na meji še sprejemljivga. Eksperimentira stvari, ki niso ravno najbolj varne ...
Od tega, bi najraje ... Z mojimi starši smo sosedje in zunaj, na vrtu, imamo pipo, in enkrat se mu je zazdelo zelo
imenitno, da bi on naredil odtok, da bi vodo speljal od tiste pipe in izkopal graben. Malo je klančine navzdol in
po tistem grabnu naj bi tekla voda, naredil bi malo zavojev ... (nadaljuje v smehu) Seveda, ko je moja mami to
opazila, jo je skoraj kap zadela ... Skače s skirojem, si nastavlja deske na različno širino in dolžino ter ... Včasih je
že na meji varnega. Preizkuša tudi, kako hitro se da zaviti z rolko ... Tako ...
N: Pestro.
M: Ja. sej pravm, po drugi strani je tudi to, če mu ... Če je zaposlen s takimi dejavnostmi, ki so sicer usmerjene,
vendar so mu nekako v veselje in jih rad dela, se mi zdi dolgoročno koristno. Da je zaposlen s takimi stvarmi, ki
jih rad dela in so usmerjene, da niso povsem proste. Malo me skrbi, kaj bo potem, v puberteti. Inovativen je
zelo, vem, da ga tudi adrenalinske stvari zelo potegnejo in ...
N: Hobijev ima tudi kar nekaj: kitaro, smučanje ...
M: Ja, to sta najmočnejša dva. Drugače gre rad tudi v hribe. Eno leto sva ... Lani malo manj, eno sezono prej, sva
veliko, tudi tako, da sva sestrico pustila doma, in šla na tri, štir pohode sama, tako malo daljše in to je šel zelo
rad, zelo ga je zanimalo in dobro se mu je zdelo. Jeseni je šel z veseljem v gozd in nabiral gobe, raziskoval, tudi

take stvari ima rad. Hobi bi bil lahko tudi branje knjig, ne le leposlovja, tudi raznih priročnikov, leksikon recimo
mu je super gledati in brati.
N: Zanimivo. Te hobije si sam izbira? Recimo smučanje in glasba, ki ju ima redno.
M: Tako ... Njegov oče prav tako igra kitaro, je naredil nekaj let glasbene šole in je imel kitaro doma. Tim je
izrazil željo, da bi hodil v glasbeno šolo in prav tako igral kitaro. To si je nekako izbral sam. Smučanje ... Jaz rada
smučam, postavila sem ga na smuči in mu je bilo všeč. Rolanje se ni obneslo, smo jih kupili že pred leti, ampak
je malo rolal. Več ali manj je rolal na treningih, še prej, v okviru alpske šole. Ampak to ga ni potegnilo in s tem
se ne ukvarja. Ni tako, da bi ga silila v nekaj, ponudm mu kakšne možnosti, ki so blizu tudi meni. Na primer
borilne veščine ... Videla sem oglas, zdelo se mi je zanimivo, sem mu povedala: »Ali bi šel?« In se je strinjal.
Potem sem rekla, naj gre pogledati, mu je bilo všeč in do zdaj je zelo rad hodil, zadnje čase pa je njegova vnema
malo vpadla. Hodil je tudi na rokomet, si ga je lani izbral sam, ampak tam mu trener ni bil všeč in vrstniki, je
rekel, da so mu nagajali, ga zafrkavali in je nehal hoditi. Zelo rad bi treniral določeno vrsto smučanja. Ob tem
sem jaz znova v precepu. Zadnjič sem že poklicala in se pozanimala ... Kot sem že rekla, smučanje ni poceni
stvar ... In spet je neka določena obveza in sem znova v dilemi.
N: To bi še dodatno treniral, poleg tega smučanja, ki ga že ima?
M: Ne, to bi bila zamenjava. Vendar že letos, sem si mislila: »Ali je res potrebno iti vsak lep vikend na
smučišče?« V primeru, da se odločil za to vrsto smučanja, vem, da bi mu bilo všeč, ampak znova je tu vprašanje:
iti vsak vikend na smučišče, vsako soboto in nedeljo? Sem sama v dilemi.
N: Zaradi časa?
M: Zaradi časa ... malo zaradi mojega, malo zaradi njegovega, ker to gre na račun tistega njegovga prostega
časa, ko lahko počne karkoli hoče. Po drugi strani je to dejavnost, ki mu je všeč in bi jo rad delal. Tako, da ne
vem, malo sem zmedena glede tega. Ne silim ga v stvari, k jih ne mara delati. Ponudim mu stvari, za katere se
mi zdi, da bi mu lahko bile všeč... Samostojno niti ni prišel s predlogi, razen ta vrsta smučanja in tisti rokomet.
N: Prej ste omenili, da ima oče precej pomembno vlogo. Zanima me, če tudi on sodeluje pri teh odločitvah, glede
Tima, ali Tim samo hodi na tedenjske obiske?
M: Midva veliko komunicirava in za take stvari, ki imajo večji obseg, mu povem, ga vprašam, če ima kaj proti, v
tem smislu ... On reče: »Ne, nimam proti.« Vedno tako reče, ampak se mi zdi prav, da tudi on pove, saj konec
konjcev takrat nima časa zanj.
N: Koliko časa že živite narazen?
M: ... Tim je bil v prvem razredu, sredi prvega razreda.
N: Potem je to že nekaj let ...
M: Ja ...
N: Glede prihodnosti, kakšne želje imate za Tima?
M: Mogoče, če grem še nazaj, predenj greva na prihodnost. Zelo je zanimivo to, da mi je rekla žena od njegovga
brata, od Timovega očeta, mi je rekla, da se ji zdi, da smo se kot družina na zunaj zelo umirili po tem, ko smo šli
narazen. Verjetno res, ker je bila prej stalno neka napetost med nama, ki se je prenašala tudi na otroke. Sama
sicer težko to ocenjujem ... Vidim, da sem se jaz umirila, ampak kako vsi funkcioniramo, je pa ona od zunaj
videla in se mi zdi, da je bila to v redu odločitev. Nisva skregana, absolutno ne.
N: Kako je Tim sprejel ločitev?

M: ... V bistvu se je na začetku ustrašil, ampak, ko smo mu razložili, da ati ne gre daleč, da bo le pet kilometrov
stran, in bo lahko hodil k njemu na obisk, je to nekako sprejel. Na začetku je bilo verjetno nekaj skepse, kako
bo, ampak mislim, da je zdaj to sprejel. Včasih mu je odveč, da mora iti k njemu, ker bi bil raje zunaj, s prijatelji.
Zdi se mi, da to vzame kot neko obvezo, ker tam v bližini ni otrok njegove starosti, da bi se z njimi igral. Zelo je
vesel, kadar zraven pride očetova nova partnerka, ki ima tudi dva otroka, s katerima se super razumejo in se
imajo fino, tudi njo imata rada. Tako, da gresta raje k njemu, kadar sta onadva skupaj, ne živita skupaj.
N: Sam z očetom pa ni tako rad?
M: ... Kakor ima dan. Včasih absolutno noče iti k njemu in ga komaj prepričam, da gre, včasih se pa veseli.
Odvisno od prejšnje izkušnje, kaj je bilo, kaj so delali. Včasih mu je dolgčas, včasih jih oče animira s kakšnim
zanimivim filmom, ali kaj obiščejo. Zadnjič so šli na razstavo od da Vincija, mu je bilo strašno všeč. Tudi živalski
vrt so obiskali, kjer je prav tako užival. Kadar se kaj takega dogaja, mu je všeč, kadar so le pri njem v stanovanju,
verjamem, da zna biti malo dolgčas. Tako ... No zdaj smo pri prihodnosti, kajne ...
N: Ja. Kakšne imate vi želje za Timovo prihodnost?
M: Jaz si želim le to, da preživi puberteto ... in jaz z njim. Da bi si izbral tak poklic, v katerem bi lahko užival, ker
vem, da bo takrat tudi uspešen. Ravno danes mi je razlagal, da ga skrbi, da ne bo dobil žene. Tako, da upam
tudi, da si bo uspel ustvariti tako življenje, kot bi si ga želel imeti, z družino, tako ... Kaj od tega bo, ne vem.
Predvsem si želim, da bi izpolnil sam sebe.
N: Kar si sam želi?
M: Ja.
N: Kako ga vi vidite, ko bo odrastel? Kje na primer živel, kaj bo po poklicu ... Kako ga vidite, kaj bi lahko počel?
M: Če bo glasbenik, kot večkrat omeni, da si želi, potem ga vidim, ne kot klasičnega kitarista, ampak bolj kot
kakšno tako ... alternativno varianto. Rad ima klasično glasbo, ampak zelo rad, skladbe, ki jih igra doma, malo
prireja po svoje. Tako, da morda celo kompozitor, skladatelj, mogoče ga bolj vidim v tem in hkrati morda tudi
kitarist. Takrat si predstavljam, da si bo za cilj izbral biti slaven, kot je že večkrat rekel, da bi nastopal po svetu in
bil uspešen. Če si bo izbral to pot, ga vidim na tak način. V primeru, da se v tem času premisli, da ne bi bil
kitarist, ga bo kakšna druga stvar začela bolj zanimati ... ga vidim v nekih raziskovalnih sferah. Kajti stvar, ki ga
zanima, v detajle detajlov preštudira in razmišlja o tem, kako bi se dalo stvari drugače narditi, kako bi se jih dalo
narditi bolje. To se mi zdi, da je raziskovalno delo, v tem ga vidim. Ne vidim ga v družboslovnih vedah, bolj v
naravoslovju, glede na to, kar zdaj vidim doma, kar ga zanima. Lahko se pa premisli, saj je še mlad.
N: Ja, mlad je še. ... Mislim, da sem vse vprašala. Če je še kaj, kar se vam zdi, da bi bilo potrebno izpostaviti, kaj
pomembnega?
M: V bistvu ne. Edino morda to ... Vidim ga, da je drugačen, kot so povprečni otroci, to se mu vidi na daleč. To
ima svoje pluse in minuse.
N: Kot vsaka stvar.
M: Ja, definitivno izstopa iz povprečja.
N; Ok, hvala lepa.
M: Prosim.

PRILOGA 7: Intervju s Timom
T =Tim

9. 5. 2013

N = Nina

PRED INTERVJUJEM: Najprej se pogovarjava o tem, da sem govorila z njegovo mamo. Omenim mu tudi, da sem
ji povedala, da ga enkrat peljem na sladoled in dogovoriva se, da se bova za datum zmenila kasneje. Vpraša me
tudi s katerim avtom sem danes prišla in se pozanima, kako deluje diktafon ter z zanimanjem prisluhne, ko mu
razlagam, pokažem. Izrazi tudi skrb, da bi to kasneje komu pokazala in povem mu, da bodo to lahko drugi
prebrali. Zagotovim, da ne bodo vedeli, da gre zanj, ker bom skrila njegovo identiteto. Povem mu, da bodo
vedeli le, da je fant, star deset let. Povem, da mu bom spremenila ime in skupaj se pogovarjava o izbiri le-tega
ter se malo hecava. Nato začneva z intervjujem.
N: Najprej te prosim, da mi pripoveduješ o sebi, da opišeš sebe. Kako bi se ti opisal?
T: Da sem zelo zabit ... da se mi meša ...
N: Kako to misliš, da se ti meša?
T: Da bom naredil samomor ...
N: Tim, mi to resno govoriš?
T: Drugega januarja. (vmes odvija in je čokoladni jajček)
N: Kaj bo drugega januarja?
T: Naj bi naredil samomor.
N: Zakaj pa?
T: ... (vmes je kinder jajček) ... Ker sem zanič.
N: Zanič si?
T: Ja.
N: Zakaj tako misliš?
T: ... (še vedno se ukvarja z jajčkom) ... Ker imam za narediti tako veliko stvari.
N: Česa imaš tako veliko za narediti?
T: Domačih nalog ... In veliko skrbi imam.
N: Skrbi imaš ... Kakšne skrbi, kaj te najbolj skrbi?
T: ... Če bom dobil hišo in službo, ko bom odrasel.
N: Ko boš odrasel, to te skrbi?
T: Mhm.
N: Kako to, da te to že sedaj skrbi? Saj si star deset let, do takrat imaš še veliko časa ...
T: Ampak nočem odrasti.
N: Saj imaš še čas ...
T: Nočem odrasti.

N: Mislim, da smo vsi raje otroci, ampak saj veš, kako to gre ... Počasi moramo vsi odrasti ...
T: ... (se še vedno ukvarja z jajčkom)
N: Na kaj si pri sebi najbolj ponosen, kaj ti je najbolj všeč?
T: Da znam igrati kitaro.
N: Da znaš igrati kitaro, super. Kaj je še dobrega pri tebi?
T: ... ne vem ...
N: Se ničesar ne spomniš?
T: Ne.
N: Kako bi opisal svoje otroštvo? Ko si bil mejhen, kakšen si bil takrat, kako je bilo?
T: Fino.
N: Fino?
T: Mhm.
N: Mi lahko kaj več poveš?
T: ... škoda, ker se ne da prevrteti več časa nazaj.
N: Da bi bil še enkrat mejhen?
T: Mhm.
N: Zakaj? Kaj je bilo tako finega?
T: ... (se ukvarja z jajčkom) ...
N: Kaj je bilo tako finega, ko si bil majhen?
T: Ni bilo toliko dela za šolo, imel sem samo prosti čas. In imeli smo še staro stanovanje, ki je bilo najboljše,
takratk sem imel tiste najboljše stvari, ki sem jih zdaj izgubil. Sedaj so mi še stare igrače vrgli.
N: Kam so jih dali?
T: Vrgli so jih stran.
N: Kdo jih je vrgel stran?
T: Hm ... Ata in mami.
N: So bile morda že zanič?
T: Ne. Dalo bi se jih še čisto popraviti.
N: Zakaj sta jih pa vrgla stran?
T: Ker so bile v kleti.
N: Jih nisi uporabljal?

T: Sem jih, ampak ne tako pogosto.
N: Aha. ... Kako poteka tvoj običajni dan? Kako izgleda, ko se zjutraj zbudiš?
T: Dolgčas.
N: Dolgčas? Mi lahko opišeš?
T: ... Čisto navaden dolgčas. Nič veselja, tisto: »Oh, zdaj pa šola.« In ponoči ne morem spati ...
N: Kaj pa počneš, ko se zbudiš?
T: Nič.
N: Nič? Zakaj ne moreš spati, ali takrat o čem razmišljaš?
T: Ne.
N: Samo čakaš, da boš zaspal nazaj?
T: Ja. (Odpre presenečenje v jajčku in si ogleduje dele.) Kaj je to?
N: Ne vem, zraven mora biti listek. (Skupaj si pogledava načrt in sestaviva igračko. Vesel je, ko uspe.)
Tim, katera je najpomembnejša oseba v tvojem življenju? To si mi enkrat že omenil ...
T: Mami. In prijatelji.
N: Mami in prjatli, aha. Kaj tebi pomeni prijateljstvo?
T: Da si z nekom prijatelj.
N: Kdo je prijatelj? Kako izgleda, da si z nekom prijatelj?
T: ...
N: Kako se ta prijatelj obnaša do tebe?
T: ... (skomigne z rameni)
N: Ne veš? Kako se ti obnašaš do tistega, ki je tvoj prijatelj?
T: (Mi poda igračo, ker ugotovi, da nekaj ni pravilno sestavljeno. Skupaj še enkrat pogledava in popraviva.
Dovolim mu, da igračo preizkusi in ga prosim, da se nato vsede nazaj, da končava. Ko preizkusi igračo, predlaga,
da si jo podajava. Odgovorim, da bova najprej končala intervju, s čimer se strinja in prisede nazaj.)
N: Kje sva ostala, pri prijateliih?
T: Mhm.
N: Se ti zdi, da imaš dovolj prijateljev?
T: ... ne.
N: Kaj počneš s prijatelji, kaj delate, ko ste skupaj?
T: Pogovarjamo se.

N: Pogovarjate se ... o čem?
T: O različnih temah.
N: Kaj pa, ko se kaj igrate?
T. Saj se igramo ... 5.a nima talenta. In zadnjič sem izpadel že v prvem krogu, v kvalifikacijah. V naslednji igri
sem nato izpadel v polfinalu, ampak sedaj sem v finalu. In mislim, da sem bil zadnjič prav tako v finalu.
N: S čim si nastopal?
T: Z enim ... Saj to si sproti izmisliš.
N: Aha, sproti. Kadar se igrate, si bolj vodja, da ti vodiš, ali si bolj v ozadju?
T: Ne, nisem jaz vodja.
N: Ali so te prijatelji tudi kdaj razočarali, si bil že kdaj zaradi njih žalosten ali jezen?
T: Že.
N: Kako je to izgledalo?
T: ... Ali mi lahko sestaviš? (mi poda igračko in jo znova sestaviva) ...
N: Kaj je zate prosti čas? Ali imaš dovolj prostega časa?
T: Ne.
N: Nimaš? Kaj ti pomeni prosti čas?
T: Da si prost, da ti ni treba delati za šolo.
N: Kaj takrat najraje počneš?
T: Sem na računalniku ali kaj takega.
N: Kakšnega?
T: Kar je po navadi v prostem času.
N: Na primer kaj? Jaz ne vem, kaj ti takrat počneš ...
T: ...
N: Mi ne boš povedal?
T: Različne stvari. Ali sem zunaj ... Zdaj imam »haus-arest«.
N: Ne smeš ven? Zakaj?
T: V bistvu ven mislim, da lahko grem, ne smem biti s prijatelji.
N: Aha, imaš kazen?
T: Ja, ker sem zadnjič nekaj minut zamudil. Že, kadar zamudim eno minuto, sledi huda kriza.
N: Kdo je dal to kazen?

T: Mama in mami.
N: Aha, skupaj.
T: (pokima in se hkrati posveča igrački)
N: Tim, kako bi ti opisal svojo družino?
T: ... hm ... da so nekateri tečni, drugi ne. Na primer najbolj tečna je sestra.
N: Sestra?
T: Ja.
N: Kdo pa ni tečen?
T: Mama. Čeprav včasih je, po navadi ni.
N: Kdo še spada v tvojo družino?
T: ... Vse moje stare tete in strici, prabratranci in prasestrične ... veliko je tega.
N: Kaj pa ... kdo živi s tabo?
T: Mami in sestra.
N: Mami in sestra ... Kaj pa tvoj ati? Včasih si tudi pri njem, kajne?
T: Ja.
N: Kako je tam?
T: Tudi dobro. Ima kitaro.
N: Kitaro ... ali potem kaj skupaj igrata?
T: Ja.
N: Aha, super. Ali imaš doma koga, s katerim se lahko pogovarjaš o svojih težavah, o tem, kar te zanima?
T: Mami.
N: Kaj, če pomislš na svojo družino, na dom, se ti zdi, da si ti dovolj pomemben v družini?
T: Ne vem.
N: Kako ne veš? Verjetno imaš neko mnenje ...
T: Ne.
N: Ne? Misliš, da bi ti morali posvečati več pozornosti?
T: Ja.
N: Na kakšen način?

T: Ko govorim in se potem drugi začnejo kar z drugimi ... Mami na primer, mama, ati. Jaz nekaj rečem in potem
se oni kar začnejo pogovarjati o drugih stvareh ... Ko se potemIn, po vsaj desetih minutah govorjenja, zaderem,
če bi se lahko kdo pogovarjal z mano, me potem naderejo nazaj. Kot, da sem jaz najbolj kriv ...
N: Aha, so te prekinili in te niso poslušali?
T: Ja, potem so me še nadrli.
N: Si jim to poskušal lepo povedati?
T: Ja, seveda sem, saj sem jim deset minut lepo govoril.
N: Vmes so se oni pogovarjali?
T: Ja, že prej sem jim nekaj hotel povedati, oni pa kakok, da me ni ...
N: Mogoče je bila za njih ravno pomembna tema?
T: Ne, ni bila, ker sem vse slišal.
N: Morda lahko poskusiš, ko so tiho, da jim poveš, da te moti, ker ne moreš povedati do konca.
T: Saj niso nikoli tiho.
N: Nikoli? (malo smeha) ... Kaj v vaši družini počnete vsi skupaj? Ali kam greste? So kakšne take stvari?
T: Ne. (se igra z igračko)
N: Nič ni takega?
T: (odkima)
N: Kaj pa šola? Kako se počutiš v šoli? Rad hodiš?
T: Ne.
N: Se ne počutš v redu?
T: Ne.
N: Kako se razumeš s sošolci?
T: ... Kdaj dobro, kdaj ne.
N: Je več dobrega, ali več slabega?
T: Ne vem, tega ne vem.
N: Kaj pa učitelji, kako se z njimi razumeš?
T: Po navadi ... (se zamoti z ovitkom od kinder jajčka)
N: Ponavadi kako?
T: Veliko učiteljic in učiteljev je tečnih. ...
N; So tečni? Potem se ne razumeš dobro z njimi?

T: Z nekaterimi se.
N: S katerimi na primer?
T: Na primer z našo učiteljico.
N: Z razredničarko?
T: Ja, in s specialno pedagoginjo.
N: Kaj pa tvoje ocene? Ali si zadovoljen z njimi?
T: Preveč štiric imam. Ravno danes sem eno dobil.
N: Bi raje imel petice?
T: Ja.
N: Kateri predmeti v šoli so ti všeč, kateri te najbolj zanimajo?
T: ... (pozornost posveča ovitku kinder jajčka, skupaj ga poravnava) ...
N: Katere predmete imaš najraje?
T: Športno!
N: Kateri se ti zdijo težki, bolj naporni, jih nimaš tako rad?
T: Matematika. Ali je bila tebi slučajno všeč?
N: Ja, meni je bila všeč. Rada sem imela matematiko, še zdaj jo imam. Rada imam številke ...
T: Koliko je 1849 : 85?
N: Misliš, da to kar na pamet izračunam?
T: Ali nisi rekla, da je tebi to všeč?
N: Sem, vendar to ne pomeni, da znam tako dobor računati na pamet ...
T: Zdaj pa misli pol ure, če ti je tako všeč.
(Nadaljujeva v smehu.)
N: S svinčnikom to gre.
T: Ja, na pamet, pol ure misliš, in gre. Pa malo pozabiš in moraš spet od začetka ...
N: Ne, tako dobro mi pa ne gre. Ali veš, da jaz sedaj v šoli nimam matematike?
T: Kaj pa imaš? Socialno pedagogiko?
N: Ja, to imam. Več takih predmetov.
T: Ali imaš športno?
N: Imam, nekaj predmetov smo si lahko izbrali in sem izbrala športno.

T: Katere še?
N: Timsko delo, to pomeni, da jih veči dela eno stvar skupaj.
T: To je dobro.
N: Greva lahko nazaj k intervjuju?
T: Lahko.
N: OK. Koliko časa po pouku porabiš za nalogo in za učenje?
T: ... (vstane, se sprehodi po razredu) ... Pol ure.
N: Kdo ti doma pomaga pri učenju?
T: Ata.
N: Ata?
T: Ja.
N: Ti pomaga tudi pri nalogi, ali le pri učenju?
T: Tudi pri nalogi. (ustavi se pri velikem zemljevidu in gleda kraje po Sloveniji)
N: Tim, se ti danes ne da sodelovati?
T: Saj se mi da.
N: Se ti da? Ali prideš potem še malo sem, prosim?
T: Saj bom.
N: Daj ... Saj bova hitro, še malo imava.
T: (se še nekaj časa sprehaja po razredu)
N: Čakam te.
T: Saj vem.
N: Veš. Ali ti je kar vseeno, da te čakam?
T: Ne. (znova gleda po zemljevidu)
N: Kaj iščeš?
T: Sisak.
N: (Počakm, da ga najde.)
T: Evo ga, Sisak. ... (Nato se pogovarjava o likovnih izdelkih, ki jih imajo obešene po učilnici in še malo skupaj
gledava po zemljevidu. Pogledava si tudi najine domače kraje.)
N: (Vmes, ko pregledujeva kraje in morje na zemljevidu, ga vprašam, če je bil med počitnicami z družino na
morju in pove, da je bil.) Prej si rekel, da nikamor ne greste skupaj, vidiš ...

T: Sem bil, ja.
N: Vidiš, sva našla nekaj. (Se nasmejeva.)
T: Zakaj se smejiš?
N: Ker sem se spomnila, da si prej rekel, da nikamr ne greste. Kaj še počnete skupaj?
T: ... (se ukvarja s piko na lasišču)
N: (Pogovarjava se tudi o lepem vremenu, kratkih hlačah in pove, da jih že vsi sošolci nosijo, on še ne.) ... A
prideš še malo sem prosim?
T: (Hodi po razredu.)
N: Pridi, Tim, še malo imava. Zdaj bova hitro končala.
T: (pride nazaj do mize) Piko sem si dal dol.
N: Je sedaj bolje?
T: Ja, je.
N: Se boš vsedel?
T: ... (Oponaša robota in se počasi vsede.)
N: Ali se zdaj lahko vrneva nazaj, k šoli?
T: (Se še vedno giba kot robot.)
N: Aha, ne še, ali še malo počakam?
T: (Govori z robotskim glasom, kot bi govoril v počasnem posnetku.) Loaahkoo.
N: OK. Ti imaš v šoli pomoč specialne pedagoginje ...
T: (še vedno z glasom počasnega posnetka) Jaaa.
N: Kako je to? Se ti zdi v redu, ali misliš, da bi bila boljša kakšna drugačna pomoč?
T: (še vedno govor počasnega posnetka) V reeedduuu.
N: Si zadovoljen?
T: (še vedno govor počasnega posnetka) Jaaa.
N: Zakaj tako govoriš?
T: (še vedno z govorom počasnega posnetka) Kaaakkoo?
N: Daj, lepo govori. (v smehu)
T: (nadaljuje z govorom počasnega posnetka) Imaaš beelee zoobee.
N: Ali jih ti nimaš?
T: (nadaljuje z govorom počasnega posnetka) Nee.

N: Kakšne pa imaš?
T: (nadaljuje z govorom počasnega posnetka) Imam zoobnnii kaameen. Leej.
N: (Preusmerim pogovr k njegovi mizi. Se dogovoriva, da pospravi svoje stvari. Nato še zaključiva in greva.)
T: (Ko pospravlja, oponaša glas formule, poje ...)
N: Ali zaključiva?
T: Ja! (navdušeno)
N: V redu. Ampak zdea dobro razmisli, kar te še vprašam, OK?
T: Vprašaj me.
N: Kakšne so tvoje želje? Kaj si želiš?
T: Nintendo. In manj učenja.
N: Dobro, kaj pa glede sebe?
T: Hm ... da bi imel več prijateljev.
N: Aha, več prijateljev si želiš. Kakšen si želiš biti, ko odrasteš, ko boš velik? Kje bi živel, kaj bi rad bil po poklicu?
Kako se vidiš, ko boš velik?
T: Hm ... ne vem.
N: Malo razmisli, kaj si želiš ...
T: ...
N: Res me zanima, Tim.
T: Če ne vem.
N: Neke želje vrjetno imaš. Prej si omenil, da te skrbi, kako boš dobil hišo, sklepam, da si želiš imeti hišo ...
T: Ja.
N: S kom bi rad živel v tisti hiši?
T: S punco.
N: Aha. Kaj bi bil po poklicu?
T: Sem se že odločil ...
N: Si se že? Kaj?
T: Ja, kitarist.
N: Ali bi rad bil slaven, ali bi igral bolj zase, poučeval?
T: Kitarist zase.
N: Aha ... Bi mi še kej povedal o sebi?

T: Ne.
N: Nič?
T: Sem ti že veliko povedal.
N: Veliko si mi že povedal, ja. To je res. Prav, potem lahko zaključiva, si za?
T: Ja!
PO INTERVJUJU: Se pogovarjava o gospodinjstvu, ker je bil danes vprašan. Zadovoljen je z oceno in ima
zaključeno 5. Malo še klepetava in se sprehodiva po šolskem dvorišču, nato ga odpeljem domov.

