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POVZETEK 

 

Motnja hiperaktivnosti in pozornosti (angl.: Attention deficit-hyperactivity disorder – ADHD) 

je razvojna motnja, ki je pri mladostnikih prepoznana vedno pogosteje. Dejstvo, da se 

spremljajoče težave najbolj pokažejo v šolskem obdobju z veliko zahtevami in precej 

omejenim načinom dela, vodi v zaključek, da so učitelji, svetovalni delavci in vsi ostali na 

šoli prisiljeni poznati motnjo in tudi načine, kako otroku z njo omogočiti optimalne možnosti 

za  učenje in priučitev ostalih socialnih veščin v času šolanja. Istočasno je nujna podpora 

staršev, saj otrokove težave lahko usmerjajo življenje cele družine. Mladostniki z ADHD 

motnjo so pogosto prepoznani kot drzni, pogumni, izumitelji novosti, predani športu in 

zabavi. Hkrati pa okolica opaža, da se vedno zapletajo v prepire, želijo biti vodilni, vendar ne 

znajo organizirati, se znajdejo v mejno nevarnih situacijah ali pa preprosto miselno lebdijo 

nekje visoko nad sedanjostjo. Kaj odloča o meji med odraslo osebo z ADHD motnjo, ki ima 

svojo družino ter uspešno zaposlitev, in odraslo osebo z ADHD, ki je povratnik v zaporu? 

 

Ključne besede: motnja hiperaktivnosti in pozornosti – ADHD, možgani, prepoznavanje 

značilnosti, svetovalno delo v šoli, odrasli, socialna pedagogika. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Attention deficit hyperacivity disorder – ADHD is a developemental disorder which is being  

increasingly recognised amongst youth. As the problem is usualy shown only when school 

requires higher demands and a narrow-minded process of teaching and learning, it leads to the 

conclusion that teachers, social workers and all employees in school are forced to recognize 

strategies and ways of giving a child the opportunity and possibility in learning and gaining 

the social skills one needs in school years. At the same time, parental support should also be 

included, since child's problems affect the life and function of a family. Youngsters with 

ADHD can be bold and brave; they may be innovators or sportsmen and fun to be with. Yet, 

the surroundings mostly sees them as troublemakers who want to be in charge but cannot 

organize themselves nor others and often get into dangerous situations by taking big risks. 

Some are simply seen as having their head in the clouds most of the time. What decides the 

difference between an adult functioning ADHD person who is successful at work and has 

managed to form a loving family and an adult ADHD person who is a recurring prisoner? 

 

Key words: Attention Deficit Hyperacivity Disorder – ADHD, brain, recognition of 

characteristics, social work in school, adults, social pedagogy.  
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1 UVOD 

V času prakse v 4. letniku sem prvič spoznala otroke, ki sicer niso imeli uradno 

diagnosticirane motnje pozornosti in impulzivnosti, vendar so starši iskali pomoč za 

obvladanje otroka. Ko so opisovali težave otroka, je bilo razvidno, da imajo mladostniki v 

manjši ali večji meri značilnosti t.i. motnje pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje, oziroma 

kombinacije obojega. Tako sem skozi izkušnje in realne situacije opazovala otroke, pogled 

šolskega osebja in tudi staršev na motnjo in oblike pomoči, ki se lahko nudijo otrokom z 

ADHD težavami. Najbolj me je presenetilo, kako enostavne so lahko rešitve za otroka, če so 

le starši, skupaj z učitelji, odprti in pripravljeni situacijo sprejeti kot izziv.  

Opažam, da so učitelji slabo opremljeni z znanjem dela z otroki z značilnostmi te motnje, da 

večkrat vidijo trmo, vedenjske težave in nagajanje namesto motnje v ozadju. Starši sicer 

opazijo, da gre pri otroku za nekaj več kot le nasprotovanje, vendar ne znajo ponuditi pomoči, 

ki bi bila otroku bolj ustrezna. Ko se postopoma začnejo ne otroka 'lepiti' sekundarne težave, 

kot npr.: kraje, pretepi, slabi socialni stiki, neučinkovito reševanje težav, slaba samopodoba, 

slab uspeh v šoli, je lahko za otroka in družino to že preveč, da bi se lotili izvora težav v 

ozadju. 

Ko na značilnosti motnje ADHD gledam s socialnopedagoške perspektive, sklepam, da je v 

vzgojno - izobraževalnih zavodih več otrok in mladostnikov, ki imajo ta sindrom, vendar 

njihove družine niso imele dovolj volje, možnosti ali znanja, da bi raziskovale, če je za 

otrokovo obnašanje možen kakšen razlog, na katerega otrok sam ne more vplivati, ter kako 

mu lahko pomagajo. Vse skupaj me je napeljalo na idejo, da bi temu področju posvetila svojo 

diplomsko nalogo, v prihodnosti pa morda tudi lastno strokovno izobraževanje, nudenje 

pomoči in sodelovanje z ljudmi, ki so kakorkoli povezani z ADHD motnjo.  

V teoretičnem delu bom predstavila značilnosti motnje pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez 

nje, orisala dosedanje izsledke študij o izvoru in nastanku in opisala tri glavne vsebinsko 

pojavne razdelitve znotraj imena motnje. Pomemben poudarek je na predstavitvi različnih 

pristopov prepoznavanja in diagnosticiranja motnje z uporabo priročnikov ter psiholoških 

testiranj, hkrati pa ločevanju primarnih značilnosti od posledic, ki so pogosto bolj opažene. 

Vsekakor se mi zdi pri kakršnikoli motnji in težavi nujno iskanje možnosti za pomoč in 

optimalne rešitve za posameznikovo samostojnost in uspešnost, čemur je namenjeno zadnje 

poglavje ADHD motnje. V drugem delu teorije je pozornost usmerjena v svetovalno delo na 

osnovnih šolah v Sloveniji, zakonske in strokovne podlage za konkretno pomoč učencem ter 
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smernice za delo s starši otrok s posebnimi potrebami. Sledi še zadnji del s poudarkom na 

vzgojnih zavodih in zaporih, ki predstavijo pogled na mladostnike in odrasle z motnjo ADHD 

na način, ki si ga družba večinoma ne želi videti: ko gredo stvari preko meja socialno 

sprejemljivega.  

V empiričnem delu sem se odločila raziskati majhen vzorec prepoznavanja motnje in ukrepov 

na osnovnih šolah v Sloveniji. Izbrala sem štiri šole ter opravila intervjuje s koordinatorkami 

svetovalnih služb. Poudarek je bil na procesu prepoznavanja značilnosti motnje ADHD, kako 

poteka proces nadaljnje pomoči, kam se šole usmerjajo po pomoč ter kako poteka delo s 

starši.  
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2 TEORETIČNI DEL 

2.1 Kaj je ADHD? 

Attention-deficit/hyperactivity disorder - ADHD (DSM V, 2013; uveljavljen izraz v angleško 

govorečih državah) - Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje oz. krajše: Motnja 

hiperaktivnosti in pozornosti (opomba avtorice: v nadaljevanju bom večkrat uporabila krajša 

imena ali angleško kratico te motnje/sindroma – ADHD) je razvojna motnja samokontrole. 

Russell A. Barkley, ameriški raziskovalec, ki je trenutno eden največjih strokovnjakov za to 

motnjo, v svoji knjigi Taking charge of ADHD (op. a.: Prevzemite nadzor nad motnjo 

pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez) jo takole opiše: »Zajema področja težav z dolžino 

pozornosti, kontrolo impulzov in stopnjo aktivnosti. To ni le trenutno stanje, ki ga bo otrok 

prerastel in bo problem sčasoma izzvenel. Ne povzroča je slaba vzgoja, premalo discipline ali 

kontrole nad otrokom. ADHD motnja tudi ni podedovana kot nekaj, kar se v družini prenaša 

kot slabo vedenje. ADHD je resničen problem – motnja, problem in pogosto tudi ovira« 

(Barkley 2000: 19). Jeff Strong in Michael O. Flanagan sta avtorja knjige Motnja 

hiperaktivnosti za telebane, hkrati pa imata oba ADHD. Njuna uvodna definicija odlično 

zajame vse tri vidike, ki jih združujemo pod imenom ADHD: »Če imate ADHD, se najbrž le s 

težavo nadzorujete – to lahko velja za področje pozornosti, vedenja (odzivanja) in motorične 

dejavnosti. ADHD se skoraj pri vsakemu kaže drugače. Morda lahko brez kakršnihkoli težav 

sedite pri miru, vendar strmite v prazno, ne da bi se zmogli na karkoli osredotočiti. Kdo drug 

nemara niti za trenutek ne miruje, obenem pa lahko prebije neskončne ure zatopljen v eno 

samo stvar – pogosto tako zelo, da sploh ne opazi česarkoli drugega. Spet kdo tretji nikakor 

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

težav mirno sedeti« (2011: 10). Včasih je težko prepoznati istega otroka v opisih staršev in 

šole. Pa vendar lahko že v vrtcu opazimo nekatere otroke, ki močno izstopajo, če smo le 

dovolj pozorni. Dr. Jana Kodrič, klinična psihologinja s Pediatrične klinike v Ljubljani 

pojasnjuje,  da o motnji govorimo, ko otrokovo vedenje močno presega pričakovanja za neko 

razvojno stopnjo (Zgonik, 2014). Pričakovanja pa so v različnih kulturah različna in gotovo so 

spremembe v družbi tudi dejavnik, ki vpliva na prepoznavanje otrok z motnjami. 

Katarina Kesič Dimic (2009: 27-28), ki je v zadnjih letih začela glasneje opozarjati na to 

tematiko v slovenskem prostoru, v eni prvih slovenskih knjig, posvečenih izključno temi 

ADHD, opiše razvoj imena motnje. Prve omembe motečega vedenja pri otrocih, ki 

spominjajo na današnjo ADHD motnjo, najdemo pri Hoffmannu (leta 1845) in Irelandu (leta 

1877). Scherpf (leta 1881) pozornost vzbujajoče vedenje opiše kot »impulzivno zmešanost«, 
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Czerny (leta 1917) pa te otroke imenuje težko vzgojljive. V začetku 20. stoletja je tema 

postajala vedno bolj popularna, poznana in opisovana. Leta 1902 je zdravnik Still podal opis: 

nenormalna zmogljivost za uporabo pozornosti, prisoten nemir, samopoškodovanje in 

uničevalnost. Z razvojem medicine in svetovnega dogajanja (vojne, različni medicinski 

poskusi), so vzporedno odkrivali tudi nove psiho-fizične pojave. Po epidemiji encefalitisa 

(1917-1918) so zdravniki pri otrocih, ki so encefalitis uspešno preboleli, opazili spremenjeno 

vedenje: impulzivnost, razdražljivost, agresivnost, težave z osredotočanjem, nenadzorovano 

izražanje čustev. Ker so sklepali, da gre za neko minimalno poškodbo možganov, so motnjo 

imenovali MCD (minimalna cerebralna disfunkcija). Okoli leta 1957 MCD spremeni ime v 

hiperkinetično impulzivno motnjo. Leta 1970 so se strokovnjaki poleg izrazite motorične 

aktivnosti  začeli posvečati tudi nepozornosti. Frostigova otroke s to motnjo  poimenuje otroci 

z motnjami zaznavanja ali možgansko oškodovani (znaki: nemir, slaba koncentracija, 

impulzivnost, odkrenljivost, kar je posledica živčne oškodovanosti).  

V Sloveniji se je imenovanje značilnosti teh otrok spreminjalo in izviralo predvsem iz dejstva, 

da so bili opaženi kot drugačni. Tako so bila pogosto uporabljena imenovanja kot slaboumen, 

neumen, umsko podpovprečen, zaostal, mejni otrok, počasi učeči se in težko učljivi. Mikuš 

Kos in Svetina sta leta 1971 uporabila izraz 'otroci z blažjimi motnjami možganskega 

delovanja', kar bi lahko opredelili kot pozitivno naravnano imenovanje, saj je še najbližje 

dejstvom, ki jih poznamo danes, in nakazuje tudi na to, da si ljudje z ADHD motnjo tega niso 

sami izbrali ali bili tako vzgojeni. Danes je motnja poznana tudi pod imeni hiperkinetična 

motnja, sindrom hiperaktivnosti, ADD - attention deficit disorder - motnja pomanjkljive 

pozornosti (uvedla jo je tretja izdaja Diagnostičnega in statističnega priročnika o duševnih 

motnjah), prav tako pa četrta uradna izdaja Ameriškega združenja psihologov (v DSM-IV, 

2000) rahlo spremeni ime v 'motnja pomanjkljive pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje'. 

To ime najbolj natančno in široko zajame dejanski prevod kratice ADHD. 

Dr. Matthew Smith (2012), medicinski zgodovinar z Univerze v Glasgowu in pisec knjige 

Hiperaktivni – kontroverzna zgodovina ADHD opozarja, da se število diagnoz povečuje tudi 

na primer v Indiji, na Kitajskem, v Afriki in Južni Ameriki. Izpostavi dejstvo, da so mnogi 

hiperaktivni otroci produkt socialnega, kulturnega in izobraževalnega sistema v katerem 

živijo.  Motnja ADHD se vsekakor pojavlja pri vseh kulturah sveta in ni nov pojav. Vendar pa 

jo vsaka družba prepozna in obravnava na svojevrsten način. Zelo drugačen pogled na 

problem nam poda naslednji opis. 

Thom Hartmann (radijski voditelj, nekdanji psihoterapevt in avtor kar nekaj knjig na temo 

ADD/ADHD) opiše svojo izkušnjo iz leta 1993, med potovanjem z vlakom po Indiji, ko se je 
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znašel v pogovoru z indijskimi poslovneži in zdravniki  

(http://www.thomhartmann.com/blog/2003/01/edison-gene-adhd-gifted-creative). 

Iz radovednosti kakšno je njihovo mnenje o otrocih z ADHD, je začel naslednji pogovor:  

»Ali poznate tipe ljudi, ki hrepenijo po stimulaciji, pa vendar se težko osredotočijo na neko 

stvar za daljše časovno obdobje? Večkrat menjajo službe, skačejo iz odnosa v odnos, ampak 

skozi to ostajajo neverjetno ustvarjalni in inovativni.« 

Sopotnik mi je odgovoril: »Da, poznamo to vrsto ljudi,« in kolegi v kupeju so mu prikimavali. 

Vprašal sem ga: »Kako imenujete tak tip osebnosti?« 

Odgovoril mi je: »Zelo so sveti. To so stare duše, blizu konca svojega karmičnega 

(reinkarnacijskega) kroga.« 

Ostali trije so spet vneto prikimavali. 

Začudeno sem vprašal: »Stare duše?« Mislil pa sem si, da v ZDA take ljudi psihiatri označijo  

s posebno motnjo. 

 Zdravnik mi je odgovoril: »V naši religiji verjamemo, da je namen reinkarnacije sčasoma 

osvoboditi dušo zemeljskih želja in potreb. V vsakem življenju se naučimo določenih znaj, 

dokler se končno ne osvobodimo tega sveta in se lahko združimo v eno z bogom. Ko je duša 

zelo blizu konca teh tisoč reinkarnacij, ima na voljo le še nekaj življenj, da postori veliko, 

veliko stvari – da počisti tisto malo groženj, kar jih je ostalo iz preteklih življenj.« 

Poslovnež zraven njega je dodal: »To je človek, ki je zelo blizu razsvetljenja. Zelo spoštujemo 

take posameznike, čeprav so njihova življenja zelo težka.« 

Še tretji sopotnik se je vmešal: »Ampak skozi te preizkušnje se duša očisti.« 

»V ZDA takšno vedenje kaže na psihično motnjo,« sem jim pojasnil. Vsi trije so najprej 

presenečeno pogledali in se nato začeli nezadržno smejati. Nato je zdravnik z žalostjo v glasu 

povzel: »V Ameriki imate naše najbolj svete može, naše jogije in meditatorje za nore. Tako je 

v različnih kulturah, živimo v različnih svetovih.« 

Hartmann (1997) kasneje med raziskovanjem ugotavlja, da so vse značilnosti otroka z ADHD 

primerljive s tistimi, ki so jih potrebovali ljudje v lovsko-nabiralniških skupnostih (poimenuje 

jih otroci z Edisonovim genom). Pravi, da so antropološki dokazi za obstoj motnje ADHD v 

ostankih starodavnih lovskih skupnosti. Lastnosti človeka, ki se ukvarja s poljedelstvom, so 

lastnosti, ki veljajo za večino današnjega prebivalstva. Lastnosti lovca pa so primerljive z 

lastnostmi osebe, ki ima ADHD: entuziastični, ustvarjalni, neorganizirani, uporabljajo 

nelinearno razmišljanje (hitro naredijo svojevrstne zaključke in opazke), inovativni, hitro jih 

nekaj zmoti oz. so hitro vznemirjeni zaradi različnih dražljajev, zmožni so močne 

koncentracije - za neko določeno stvar,  odločni, ekscentrični, hitro jim postane dolgčas, 

http://www.thomhartmann.com/blog/2003/01/edison-gene-adhd-gifted-creative
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impulzivni, razmišljajo ustvarjalno, pogosto zelo energični. Vse to je močno povezano s 

hormonom imenovanim noradrenalin, ki telo pripravi na 'boj ali beg' (pospešuje srčni utrip, 

glikogenolizo, glukoneogenezo, poveča se mišična pripravljenost ...). Torej bi lahko našli 

podobnosti med možgansko aktivnostjo lovca s človekom, ki ima prekomerno delovanje 

živčnega prenašalca noradrenalina. Zato so te osebe v današnji, »poljedelski« družbi moteče, 

nerazumljene ali celo kaznovane. Ob pomoči staršev in strokovnjakov lahko taki otroci 

uspešno razvijajo številne potenciale in v odraslosti postanejo uspešni raziskovalci, izumitelji, 

vodje ali motivatorji – pri čemer so njihove specifične lastnosti velika prednost.  

 

2.1.1 Izvor motnje 

Vzrokov in izvor nastanka za to motnjo še ne razumemo v celoti. Vendar se v zadnjih letih 

vedno več raziskovalcev ukvarja s tem problemom. Na osnovi že opravljenih genetskih, 

anatomskih in kemičnih raziskav lahko logično zaključimo: ADHD ima biološko osnovo. Kot 

opisuje Barkley (2000), so v približno zadnjih 100 letih znanstveniki našli številne razlage za 

ADHD vedenje. Razlage so zajemale: encefalitis (vnetje možganov), meningitis, travma ob 

padcu ali udarcu v glavo, komplikacije med nosečnostjo ali porodom, rizično vedenje matere 

med nosečnostjo (kajenje, uporaba drog). Vendar ni bilo dovolj dokazov, da bi se katera 

izmed teorij izkazala za popolno, kljub temu pa ostaja očitno dejstvo, da se je ADHD vedenje 

pojavljalo v vseh naštetih situacijah. Kako torej pride do vedenja, ki ga danes prepoznavamo 

kot motnjo, imenovano motnja pomanjkljive pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez? Kaj točno 

se dogaja v telesu oz. natančneje v živčnem sistemu? 

2.1.1.1 Nevrološke raziskave delovanja možganov 

Zelo težko bi z natančnimi raziskavami dokončno prikazali in dokazali, od kod izvira motnja 

ADHD, saj bi bilo neetično in nemoralno načrtno poškodovati možgane zdravih ljudi, da bi 

lahko karkoli raziskovalno primerjali. Vendar lahko naredimo precej verjetnih zaključkov iz 

znanstvenega dela zadnjih nekaj let. Opažena je bila velika podobnost med ljudmi z ADHD in 

ljudmi s poškodbami glave, bolj pomembno, s poškodovanim sprednjim možganskim režnjem 

(OFC - Orbifrontal cortex - sprednji možganski reženj). »Čelni ali frontalni reženj zajema 

sprednji, največji del hemisfere. Naloga prefrontalnih delov je nadzor nad izvrševanjem 

opravil, kot so načrtovanje, abstraktno mišljenje, določanje prednosti, zaviranje 

impulzivnosti, presojanje in pozornost. Njegov vpliv na motoriko je majhen« 
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(http://sl.wikipedia.org/wiki/Čelni_reženj#.C4.8Celni_.28frontalni.29_re.C5.BEenj). OFC je 

odgovoren za naslednje naloge:  

 Reguliranje čustev ter vedenja za načrtovanje, povezano z dojemanjem nagrad in 

kazni.  

 »Socialno prilagajanje, uravnavanje vedenja, gonov in odgovornosti, ki so ključni 

dejavniki, da je nekdo samosvoj in ima lastno osebnost. OFC je pomembno vključen v 

del, ki povezuje spomin, sistem nagrad in mehanizem sklepanja odločitev.« (Cavada, 

Schultz, 2000);  

 »Uravnavanje samokontrole in načrtovanje prihodnosti.« (Barkley, 2000: 65).   

Ta del možganov se je z razvojem človeka od pradavnine močno spremenil, saj spada v 

»najnovejši« del možganov in je najbolj razvit pri ljudeh. Omogoča dolgotrajno vzdrževanje 

pozornosti, kar je v zgodovinskem razvoju izboljšalo možnosti preživetja (npr. vztrajnost pri 

iskanju hrane). Ravno omenjena opravila so bolj ali manj področja težav ljudi z ADHD.  

Avtorji štirih posameznih člankov (Cavada, Schultz, 2000) zaključijo, da je OFC del velikega 

sistema, ki vpliva na odločitve, katerih pomemben del so čustva, razmišljanje in sistem 

nagrad. L.J. Porrino, D. Lyons. in E.D. London s sodelavci poudarjajo povezanost med 

aktivnostjo prednjega režnja in motnjami osebnosti, ki so povezane z zlorabo substanc, 

uporabo drog, nenadzorovanimi potrebami in sprejemanjem odločitev. Tudi D. Öngür in J.L. 

Price v študiji primerjata razvoj sesalcev v povezavi z glodalci in primati, kasneje pa 

izpostavita nekatere nevropatološke ugotovitve, ki nakazujejo, da sta srednji in sprednji 

možganski reženj vključena v motnje razpoloženja. Barkley (2000: 65) opisuje poskuse na 

živalskih primatih, ki so pokazali, da je sprednji možganski reženj povezan s pojavljanjem 

vzorcev vedenja ljudi z ADHD, kar pa se ni pokazalo pri poškodbah ostalih možganskih 

delov.  

Da bi lahko vsaj nekatere dejavnike preverili, so bile opravljene nekatere raziskave glede 

prostornine in oblike možganov. Kljub mnogim nasprotujočim podatkom se kažeta dve 

osnovni ideji (Strong & Flanagan, 2011: 26):  

- Corpus callosum (sveženj živcev, ki povezuje obe možganski polovici) je po nekaterih 

raziskavah drugačne velikosti, po drugih pa malo drugače deluje pri ljudeh z ADHD kot pri 

ostalih. 

- Bazalni gangliji so živčni vozli globoko v možganih, ki so vključeni v regulacijo in kontrolo 

motoričnega sistema in nasploh – preko nevrotransmiterjev – v uravnavanje mnogih izvršilnih 

funkcij. Asimetričnost le-teh bi lahko kazala na ADHD. 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Čelni_reženj#.C4.8Celni_.28frontalni.29_re.C5.BEenj
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»Ko govorimo o opazovanju 'delovanja možganov', to pomeni raziskovanje električnih in bio-

kemičnih procesov v možganskem tkivu (presnova glukoze, krvni pretok, vezava določenih 

snovi na membranske receptorje), ki so v aktivnih delih možganov povečani in to povečanje 

zaznamo s funkcijskim slikanjem. Slikamo oziroma opazujemo lahko dve obliki možganske 

aktivnosti: mirovno in aktivacijsko« (Trošt & Koritnik, 2005).  

Večina današnjih študij s tega področja se osredotoča na razlike v možganski aktivnosti ljudi 

z ADHD in brez njega. Različne tovrstne preiskave so neboleče, saj s preprosto meritvijo 

električne aktivnosti možganov (elektroencefalografija – EEG) med sedenjem ali aktivnostjo 

otrok lahko pridobivajo realne podatke (Barkley, 2000: 67). Leta 1973 sta dr. Monte 

Buchsbaum in Paul Wender primerjala EEG 24 otrok z ADHD in 24 otrok brez njega. Otroci 

z ADHD so imeli vzorce delovanja kot bi jih imeli mlajši otroci brez sindroma ADHD, kar 

sovpada z enim izmed obveznih kriterijev za diagnosticiranje po DSM V, da naj bi otroci 

kazali obnašanje, ki ni več primerno za njihovo starost. 

Dr. Alen Zametkin in kolegi (Barkly, 2000: 69) so v raziskovalno delo vključili 25 odraslih z 

motnjo ADHD in 50 odraslih brez nje. Ključni del je bil uporaba pozitronske emisijske 

tomografije, znane pod kratico PET. Pri tem postopku se v telo vbrizga nizka radioaktivna 

glukoza, ki je pomembna za živčne celice v možganih. PET naprava fotografira možgane, 

medtem ko porabljajo glukozo 

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Pozitronska_emisijska_tomografija). Primerjava aktivnost v 

možganih med različnimi živčnimi deli je zopet pokazala manjšo možgansko aktivnost pri 

ljudeh z ADHD, še posebno v sprednjem režnju. »Ko so se ti osredotočali na določeno 

opravilo, se jim je stopnja aktivnosti v prednjem delu možganov (čelnem režnju) znižala v 

primerjavi s stopnjo aktivnosti med počitkom. Ljudje brez ADHD se odzivajo ravno obratno – 

medtem, ko se osredotočajo, se jim aktivnost v čelnem režnju zviša.« (Strong & Flanagan, 

2011: 26) Manjša aktivnost je bila začasno izboljšana z zdravili, ki se sicer uporabljajo pri 

otrocih z ADHD. Raziskava je bila ponovljena tudi na mladostniški populaciji. Razlika je bila 

zelo očitna pri dekletih z ADHD ali njega, manj razlike je bilo opaziti pri fantih (Barkly, 

2000: 69). Raziskave s PET, slikovno tehniko, ki z uporabo radioaktivne snovi  prikaže 

kemijsko aktivnost možganov, so pokazale pomembne razlike med osebami z ADHD ali brez 

njega. Vendar fiziološki mehanizem, ki povzroča ADHD, še vedno ni popolnoma razumljiv. 

Znanstveniki predvidevajo, da gre za neravnovesje kemijskih snovi, natančneje kemijskih 

prenašalcev, ki v možgane prevajajo dražljaje. Opozoriti pa je treba, da so bili posnetki, 

dobljeni s tehniko PET, uporabljeni kot raziskovalno orodje in niso primerni za diagnostične 

namene. Prva raziskava s PET je bila opravljena leta 1990. S PET slikami dobimo srednje- do 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Pozitronska_emisijska_tomografija
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visokokvalitetne posnetke z dragocenimi informacijami, vendar je tehnologija draga in 

snemanje slike traja kar nekaj časa. Oseba mora biti precej časa popolnoma na miru, kar pa je 

lahko velik problem za nekatere ljudi z ADHD. 

Strong in Flanagan (2011: 26-27) povzemata nekaj sodobnih izsledkov raziskovalcev. Študije 

dr. Joel Lubarja z Uneverze v Tennesseju, so z uporabo kvantitativnega 

elektroencefalografa – qEEG pri ljudeh z ADHD pokazale porast theta aktivnosti (počasnih 

možganskih ritmov) v čelnem režnju možganov, ko so se osredotočali na določeno opravilo. 

Tudi dr. Robert Chabot z newyorške univerze je s kolegi opravljal raziskave s qEEG in med 

drugim ugotovil, da je nekaterim, med 11 različnimi vzorci qEEG pri ljudeh z ADHD, možno 

napovedati boljši ali slabši odziv na zdravila.  

Dr. Daniel G. Amen (ibid) je na svoji kliniki izvedel obširno testiranje z uporabo SPECT-

tehnologije (angl. single-photon emission computed tomography - enofotonska izsevna 

računalniška tomografija). Po rezultatih sklepa, da gre pri ljudeh z ADHD pravzaprav za več 

različnih stanj in za vsako od teh stanj je značilna drugačna možganska aktivnost. V skladu s 

temi raziskovanji naj bi bila motnja povezana z naslednjimi področji: 

- Čelni reženj: upadanje aktivnosti med osredotočanjem. 

- Limbični sistem: nahaja se globoko v središču možganov in ima povezovalno funkcijo 

med aktivnostjo v možganski skorji (korteksu) in nižjimi sistemi, ki kontrolirajo 

vegetativne funkcije, čustvene reakcije, učenje in spomin. Odgovoren je tudi za 

izločanje endorfinov in endogenih opiatov. Dr. Amen je ugotovil, da imajo nekateri 

ljudje z ADHD poleg znižane aktivnosti čelnega režnja tudi povečano limbično 

aktivnost.  

- Temenski reženj: senzorični (čutilni) korteks se nahaja bliže zadnjemu delu možganov 

in je odgovoren za zaznavo, obdelavo ter nadzor čutnih dražljajev iz okolice. Dr. 

Amen meni, da je pri nekaterih ljudeh z ADHD to območje bolj aktivno. 

Drugačna možganska aktivnost potrebuje tudi drugačno možgansko prekrvavitev. Barkley 

(2000: 67) opisuje zanimive izsledke naslednjih raziskav: leta 1984 so dr. Hans Lou, Leif 

Henriksen in Peter Bruhn delali na Kennedyevem inštitutu na Danskem. Objavili so študijo, ki 

je primerjala pretok krvi v možganih enajstih otrok, ki so imeli ADHD (nekateri od njih so 

imeli tudi učne težave) in pretok devetih  otrok, ki niso imeli ADHD. Pri otrocih z ADHD so 

ugotovili  manjšo prekrvavitev sprednjega režnja, bolj natančno v predelu, ki je pomemben 

prehod med najbolj sprednjim delom in notranjim delom možganov (limbičnim sistemom). 

Neka druga raziskava, ki je primerjala 9 otrok s sindromom ADHD in petnajst otrok brez te 
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motnje, je pokazala podobne rezultate. Ko so otrokom z ADHD dali zdravila, ki jih navadno 

predpišejo otrokom s to motnjo, se je krvni pretok dvignil na normalne ravni.  

Nekateri znanstveniki ugotavljajo, da je pri ljudeh z ADHD premalo določenih 

nevrotransmiterjev - živčnih prenašalcev (endogene kemikalije), ki prenašajo signale po 

nevronih, preko sinapse, drugim nevronom. Večina zdravil za ADHD vpliva na enega ali oba 

prenašalca: noradrenalin (ki mi rečemo tudi norepinefrin) in dopamin. Ravno zato tudi vemo, 

da sta ta dva prenašalca vpletena v nastanek motnje. Taki nevrotransiterski sistemi so na 

specifičnih lokacijah po celih možganih. Imajo različne učinke – ti so odvisni od tipa 

receptorjev, ki jih imajo nevroni na membranah. Ti receptorji določajo, kakšen učinek bo imel 

prenašalec na nevrone. V različnih možganskih predelih obstajajo različni tipi receptorjev. 

Noradrenalin in dopamin imata po nekaterih teorijah večji vpliv na eno ali drugo možgansko 

polovico. Strong in Flanagan (2011) zelo nazorno razložita razliko med vplivom obeh 

hormonov in sicer, če je na delu preveč noradrenalina, to povzroča nemirnost in zmožnost biti 

pozoren le na reči, ki predstavljajo grožnjo ali priložnost, ki jo lahko 'zgrabiš'. Kar pomeni, da 

je zelo aktiven mehanizem, ki se imenuje 'boj ali beg'. Če pa bolj prevladuje dopamin, bo 

verjetno to povzročilo ponavljajoče se (receptivne) dejavnosti – znova in znova lahko počneš  

eno in isto. Za ADHD je značilna prevelika noradrenalinska aktivnost. Prednji čelni reženj, 

gangliji in osrednji limbični sistem v možganih so torej področja, odgovorna za naše primerno 

vedenje, vzdrževanje pozornosti, zadrževanje spontanih odzivov, izvajajo nadzor nad čustvi in 

motivacijo ter nam pomagajo uporabljati jezik (pravila, navodila), da lahko usmerjamo 

vedenje in tudi načrtujemo prihodnost. Ta področja so znana kot bogata z dopaminom. Vsaj 

dva gena, ki regulirata živčni prenašalec dopamin, sta že bila povezana z ADHD motnjo. 

Eden je pomemben pri odstranjevanju dopamina iz sinapse, torej pri povezavi med 

nevronoma, ki  se imenuje mehanizem prenašanja dopamina. Drugi pa je povezan z 

določanjem občutljivosti nevronov na dopamin. Ta živčni prenašalec  je pomemben pri 

zadrževanju pretirane aktivnosti nekaterih možganskih celic. Barkley (2000: 70) takole 

zaključi področje znanstvenega pristopa do motnje ADHD: »Ti znanstveni zaključki so zelo 

usklajeni z mojim pogledom, da je problem zadrževanja ali samokontrole odločilni znak 

ADHD motnje, ki torej izvira iz zmanjšane aktivnosti v področjih možganov, ki so odgovorni 

za te sposobnosti. /…/ Manj kot so zadrževalni centri aktivni (torej da onemogočajo ali 

zadržujejo reakcije), bolj bodo otroci aktivni.« Z drugimi besedami: neaktivni možgani 

povzročajo nenadzorovane reakcije telesa. 

Ko povzamemo vse te raznolike študije, lahko trdimo, da je izvor ADHD motnje v sprednjem 

možganskem režnju in njegovi široki povezanosti z limbičnim sistemom srednjih možganov. 
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Manjša ali prekomerna aktivnost v posameznih točkah možganov očitno povzroča večjo 

aktivnost otroka, nepovezana dejanja in zakasnelost v odzivanju.  

2.1.1.2 Razlogi za 'drugačne' možgane? 

Čeprav znanost (še) ne more dokončno dokazati, zakaj pride do drugačnega delovanja 

sprednjega možganskega režnja in posledično znakov motnje hiperaktivnosti in pozornosti, 

lahko trdimo, da je razlog v možganih; zato dejstvo, da obstaja, ni povezano s slabo vzgojo, 

okoljem, veliko gledanja televizije ali prekomernim igranjem video igric. V nadaljevanju bom 

predstavila nekaj možnih rizičnih dejavnikov, ki lahko vodijo v drugačno funkcioniranje 

možganov. 

Kajenje matere v času nosečnosti je lahko povezano z večjo možnostjo otrokove 

hiperaktivnosti ali pomanjkanja pozornosti. Vendar če se ti dve stvari pojavljata skupaj, še ni 

nujno, da sta logično in obvezno povezani. Mnoge druge raziskave so že večkrat potrjevale, 

da kajenje ali prekomerno pitje alkohola noseče matere škoduje plodu, vendar se ne 

pojavljajo vedno enake okvare in tudi ne v vedno enaki meri. Povečuje pa možnosti raznolikih 

trajnih ali začasnih okvar ploda in matere (Al-Sahab, Saqib, Hauser, Tamim, 2010). Ugotovili 

so, da je regija frontalnega režnja v možganih dovzetna za modifikacije preko materinega 

kajenja cigaret - prenatalno kajenje inducira napad na plodov OFC, kar vodi do stanjšanja 

njegove strukture (http://wiki.fkkt.uni-

lj.si/index.php/Epigenetske_spremembe_kot_posledica_načina_življenja_-

_psihološki_dejavniki).  Matere povečujejo riziko nenormalnega otrokovega razvoja še 

posebej, če same ne skrbijo zase (ne samo z izogibanjem cigaretam in alkoholu, ampak tudi s 

splošno skrbjo za zdravje). To je še bolj verjetno, če ima mati ADHD in se ji zaradi lastnega 

načina življenja, povezanega z značilnostmi motnje, pogosteje dogajajo zapleti v času 

nosečnosti (vihrava vožnja, nesreče, nenatančno jemanje morebitnih zdravil, nerednost 

pregledov pri zdravniku, impulzivno odzivanje na dogodke, nepremišljena in nevarna 

tveganja, neredna prehrana…). V nekaterih primerih porodnih komplikacij so lahko stalne 

posledice oz. poškodbe na otrokovih možganih, ki rezultirajo v motnjo ADHD. 

Obstaja tudi šibka vendar stalno ponavljajoča se povezava med visoko vsebnostjo svinca in 

nekaterih drugih težkih kovin ter otroki, starimi med 12 in 36 meseci. Da srednja ali visoka 

izpostavljenost svincu, ki pride v telo, poškoduje možgansko tkivo, so dokazale tudi raziskave 

na živalih. 

http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Epigenetske_spremembe_kot_posledica_načina_življenja_-_psihološki_dejavniki
http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Epigenetske_spremembe_kot_posledica_načina_življenja_-_psihološki_dejavniki
http://wiki.fkkt.uni-lj.si/index.php/Epigenetske_spremembe_kot_posledica_načina_življenja_-_psihološki_dejavniki
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Znano je, da alergije lahko povzročajo tudi hiperaktivnost otroka, kadar so le-ti izpostavljeni 

veliki alergeni substanci. Morda je smotrno pred diagnosticiranjem motnje ADHD izločiti 

potencialni razlog nenavadnega vedenja z alergijskimi testi.  

Včasih se vedenje, ki je prepoznano kot ADHD, pojavi ob poškodbah glave – direktnih in 

posrednih (npr. borelija), čeprav se tako vedenje ni pojavljalo pri vseh poškodbah glave, niti v 

enaki moči niti v enaki pogostosti. Ravno te poškodbe so bile v preteklosti osnova za 

raziskovanje drugačnega vedenja, ki ga danes poznamo pod imeni hiperaktivnost in motnja 

pozornosti. Vendar večina staršev otrok z diagnozo ADHD ne omenja kakršnihkoli resnih 

poškodb v zgodnjem otroštvu, ki bi lahko pomembno vplivale na trajne sekundarne posledice 

na možganih. Barkley (2000) navaja, da  pri manj kot 10 % otrok z ADHD lahko potrdimo 

možgansko poškodbo kot povod za znake ADHD.  

Ko izločimo zunanje vplive in razloge, se naše področje raziskovanja skoncentrira na prvi 

logičen izvor nepravilnosti v razvoju možganov - dednost.  »Mnogo let smo vodili evidence o 

bioloških sorodnikih otrok z ADHD, kjer se pogosteje pojavljajo različni psihološki problemi 

(depresija, alkoholizem, spremljajoči problemi ali antisocialno vedenje in hiperaktivnost), kot 

je tega opaziti pri sorodnikih otrok, ki nimajo ADHD. Taka raziskava namiguje, da bi lahko 

obstajala genetska osnova za motnjo ADHD,« uvodno razloži Russel A. Barkley (2000: 72), 

nato pa nadaljuje s primeri in povzetki študij družinskih dreves in dvojčkov. Leta 1990 so 

dr. Joseph Biederman, Stephen Faraone in njuni sodelavci bolnice Massachusetts objavili 

študijo 75 otrok z ADHD in 457 članov njihove ožje družine (mati, oče, brat, sestra). Pri 25 % 

članov ožjega družinskega kroga so prepoznali znake ADHD. Rezultate so primerjali z 

družinami 26 otrok, ki nimajo nikakršnih psihiatričnih motenj, in družinami 26 otrok, ki imajo 

drugačne motnje, vendar ne ADHD. Pri vsaki od obeh kontrolnih skupin je bila ugotovljena 

prisotnost ADHD motnje pri približno 5 % sorodnikov. 5 % je tudi ocena pogostosti motnje, 

ki bi jo povprečno lahko našli v vsakem vzorcu otrok celotne populacije. Ostale študije, ki 

vključujejo sorodnike, imajo podobne rezultate. 

Študije dvojčkov so še bolj prepričljive. Znanstveniki ocenjujejo, da so v primeru, da ima en 

dvojček motnjo ADHD, možnosti, da jo bo imel tudi drugi, 80-90 %. V objavljeni raziskavi iz 

leta 1992 Univerze iz Colorada je bilo 79 % enojajčnih dvojčkov prepoznanih, da imajo 

motnjo ADHD, medtem ko so njihovi dvojčki že imeli uradno diagnozo te motnje. Pri 

dvojajčnih dvojčkih je bila ta sočasnost le 32 %, kar pa je še vedno 6 do 10-krat več kot med 

ostalimi otroki, kjer je pogostost med 3-5 %. »Večina zadnjih obsežnih študij dvojčkov lahko 

dokazuje, da dednost z 80 % gotovostjo lahko razloži med 55 % in 97 % hiperaktivnega in 

impulzivnega vedenja pri otrocih.« (ibid: 73) 
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Okoljski dejavniki (izpostavljenost svincu, zlorabe ali zanemarjanje otroka, infekcijske 

okužbe) so razložili le med 1-10 % primerov. Vse skupaj zelo očitno podpira veliko verjetnost 

vloge dedovanja za ADHD motnjo. Ameriško združenje psihiatrov v klasifikaciji DSM V 

(2013) povzema, da je bila motnja ADHD pogosteje prepoznana pri ljudeh, ki imajo v 

najožjem sorodstvu nekoga, ki ima prav tako ADHD.  

Natančnejši razlogi, kaj gre v razvoju možganov narobe oz. zakaj pride do različnih bioloških 

nepravilnosti (kemične in genske posebnosti, manjša električna aktivnost, manjša 

nevrotransmiterska dejavnost), pa zaenkrat ostajajo še nepojasnjeni. Študije genetike sicer že 

odkrivajo gene, ki bi lahko bili temelj za tovrstni možganski razvoj in nenazadnje tudi vedenje 

ADHD, vendar se poglobljene genetske znanosti šele razvijajo, tako da je trenutno še dokaj 

nezanesljivo, kateri gen (oziroma več genov v različnih kombinacijah) in v kolikšni meri bi 

bil lahko 'kriv' za težave otrok in odraslih z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje. 

Kako bo človek s to motnjo odrasel in živel, je zelo odvisno od družinskih razmer, lastnih 

nagibov posameznika in bližnjega okolja. Vsakodnevna praksa nam kaže smernice, kako 

starši s šolsko in še kakšno drugo pomočjo lahko otroku pomagajo razvijati lastne potenciale, 

ga naučijo samostojno voditi svoje življenje, po drugi strani pa mu lahko zelo otežijo 

osamosvajanje med odraščanjem. 

 

2.1.2 Tri področja ADHD motnje 

Evropska različica urejene klasifikacije, ki je nastala pod okriljem svetovne zdravstvene 

organizacije – WHO, se imenuje »Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih 

problemov – MKB 10« (oz. ang.: International Classification of Diseases - ICD 10 ). ICD 10 

(2010) hiperkinetično motnjo uvršča pod skupino vedenjske in čustvene motnje, ki se začnejo 

navadno v otroštvu in adolescenci. Opisuje jo (v točkah F90.0-F90.9) kot »skupino motenj, za 

katere so značilni zgodnji nastanek (navadno v prvih petih letih življenja), pomanjkanje 

vztrajnosti pri dejavnostih, ki zahtevajo kognitivno zavzetost, težnja seliti se od ene aktivnosti 

do druge, ne da bi katerokoli dokončal, skupaj z dezorganizirano slabo usmerjeno in 

pretirano aktivnostjo. Pridružene so lahko še druge abnormalnosti. Hiperkinetični otroci so 

pogosto impulzivni, nagibajo se k nezgodam in se večkrat znajdejo v disciplinskih konfliktih 

zaradi nepremišljenih kršitev pravil, ne pa iz namernega kljubovanja. Njihovi odnosi z 

odraslimi so pogosto brez socialnih zavor, manjka jim običajne opreznosti in zadržanosti. 

Med drugimi otroki so manj priljubljeni in lahko postanejo izolirani. Prizadetost kognitivnih 

funkcij je splošna, pogostejši so specifični zaostanki v motoričnem in govornem razvoju. 
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Sekundarni znaki vključujejo disocialno vedenje in nizko samospoštovanje.« Motnja ADHD je 

bolj podrobno in po posameznih značilnostih razdeljena v klasifikaciji Diagnostični in 

statistični priročnik duševnih motenj  (oz. ang.: Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders - DSM V) ameriškega združenja psihiatrov - APA, katere zadnja, prenovljena, peta 

izdaja je izšla v letu 2013. V tem diagnostičnem priročniku se motnja ADHD uvršča pod 

poglavje »Motnje razvoja živčevja« (ang.: neurodevelopmental disorders), kar pomeni, da se 

motnje kažejo v zgodnjem razvoju in  pogosto prepoznajo pred vstopom v šolo. Klasifikacija 

DSM-V natančno določa kriterije za prepoznavanje znakov posameznega področja 

(hiperaktivnost/nepozornost) in določanje diagnoze, zato bom več o tem povzela v poglavju 

»Diagnosticiranje«. Priročnik se pogosto uporablja tudi v Sloveniji pri določanju ADHD 

motnje. 

Pod skupnim imenom motnja pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez so združena tri področja: 

hiperaktivnost, impulzivnost in motnja pozornosti. Vsako posebej je zahtevno definirati in 

določiti, še težje pa jih je prepoznati ločeno, ob dejstvu, da se med seboj pogosto prepletajo, 

imajo podobne značilnosti in se velikokrat pojavljajo kot kombinirana motnja. Od tod tudi 

izvira dejstvo, da sta v ime vključeni le dve področji. Poskusila bom opisati posamezne 

splošne značilnosti ADHD motnje. 

2.1.2.1 Hiperaktivnost oz. nemirnost 

Hiperaktivnost in impulzivnost sta močno povezana pojava, zato ju težko ločimo ali celo 

ločeno opazimo. Običajno je prekomerna aktivnost tista, ki nas najprej asociira na otroka z 

ADHD. Prekomerna aktivnost, ki je pogosto zelo moteča za okolico, sošolce in učitelje, je 

povsem nehotena in brezciljna ter nikakor ni posledica nesramnosti ali ignoriranje učitelja, kar 

se sicer pogosto napačno sklepa. Nase ti mladostniki opozorijo z »gibi posameznih delov 

telesa (recimo brcanje z nogami, igranje s prsti…) ali v premikanju celega telesa (guncanje 

na stolu, tekanje in divjanje po šolskem hodniku). /…/ Zaradi notranjega nemira pogosto brez 

razloga vstajajo s svojega sedeža, se premikajo po razredu brez dovoljenja, venomer 

premikajo roke in noge, so ves čas v gibanju« (Rotvejn Pajič, 2002: 33). Hipersenzitivnost 

pomeni, da otrok preveč intenzivno zaznava trenutne dražljaje (možna je celo pretirana 

občutljivost na svetlobo, zvoke, dotike, material oblačil), zaradi česar postane še bolj 

vzdražen. Hiposenzitivnost (Rotvejn Pajič, 2011) pa je lahko odraz nizke možganske 

aktivnosti in jo torej otrok spontano spodbuja za boljšo koncentracijo, npr. pozibavanje na 

stolu, s čimer se poveča aktivnost možganov in posledično lažje posluša razlago učiteljice. 

Poleg neprestanega fizičnega gibanja, mencanja in notranjega nemira je pomemben znak tudi 
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neprestano govorjenje. To je še en način sproščanja energije. V pogovoru neprestano brez 

povezanosti prehajajo s teme na temo, ob tem površno poslušajo sogovornike, odgovorijo še 

preden slišijo celo vprašanje. Pogosto so ti otroci izločeni iz socialnih krogov in nezaželeni v 

skupinskih igrah (DSM-V, 2013). Posegajo po bolj rizičnih vedenjih, kot so vožnja s kolesom 

po nevarnih površinah ali hitra vožnja avtomobila, vsekakor pa so večkrat deležni različnih 

poškodb.  

2.1.2.2 Impulzivnost 

Impulzivnost je hitro odzivanje v obliki dejanj in besed, ne da bi vnaprej predvidevali in 

upoštevali možne posledice. To je podobno odzivanju na dražljaje (skoraj) brez lastne volje. 

Lahko jo prepoznamo že pri mlajših otrocih, saj so njihove reakcije malo podobne vedenju 

drugih otrok iste razvojne stopnje. Nenaden zamah roke, hiter preskok zanimanja za igrače, 

pogosto se odzovejo z eksplozivno, hitro jezo. Nenačrtno preslišijo navodila in celo svoje 

ime… Vse to je možno opaziti že zelo zgodaj v razvoju, vendar se diagnoze takrat še ne 

postavlja, saj je težko ločiti normative primernega vedenja za otroke do približno 5. leta.  

Strong in Flanagan (2011) izpostavita naslednje značilnosti, ki so morda še bolj očitne v ožje 

strukturiranem, šolskem okolju:  

 Odgovarja, še preden sliši vprašanje do konca. 

 Reče kaj neprimernega (brez razmisleka o morebitnih posledicah; potem se počuti 

slabo, ker je nekoga prizadel). 

 Drugim skače v besedo in se vmešava v pogovore (s pripombo ali zgodbo, ki s 

povedanim nima kaj dosti zveze). 

 Vdira v osebni prostor drugih (se zaleti v druge; ne 'bere' govorice telesa). 

 Ravna brez razmišljanja o posledicah. 

 Izbira tvegana vedenja (t.i. iskanje vznemirjenja; npr. plezanje na visoko drevo ali 

adrenalinska vožnja z avtomobilom po mestu). 

 Nepotrpežljivost (posebej izrazito ob čakanju v vrsti). 

 Stvar hoče takoj. 

Na splošno gre za to, da telo reagira na dražljaj, še preden se lahko razumski del možganov 

ustavi, izbere najboljši odziv in potem ravna skladno z njim. Če na kratko povzamemo: »Ne 

zmorejo 'vriniti misli pred akcijo', nepremišljeno in brez načrta rešujejo sestavljanke ali 

naloge, ne zmorejo premisliti o možnih posledicah svojega vedenja, ne zmorejo počakati, da 

pridejo na vrsto, želijo biti vedno prvi, se težko držijo pravil iger, vpadajo v besedo« (Rotvejn 

Pajič, 2002: 33). Pomembna razlika v primerjavi s hiperaktivnostjo je ta, da impulzivno 
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vedenje vodi človeka na različnih področjih, ne le pri fizični prekomerni in neustavljivi 

aktivnosti. Posebej je to izrazito pri pogovoru z otrokom, ki ne zmore slediti neki temi 

pogovora, na vprašanje odgovori nepovezano, včasih celo pozabi, kaj je počel pred nekaj 

minutami, in to lahko opiše, kot da ima 'spomin zlate ribice'. Impulzivnost je sicer moteča, 

vendar manj očitna, če je brez hiperaktivnosti, kar bi bil lahko dodatni razlog, da ni vključena 

v kratico ADHD. Impulzivnost je občasno prepoznana tudi ob podobnih psihičnih motnjah, 

kadar gre za slab nadzor impulzov (bipolarna motnja, uporaba drog, mejne osebnostne 

motnje). 

2.1.2.3 Pozornost 

V angleščini ta del motnje na kratko imenujemo s kratico ADD - motnja pozornosti. Lahko se 

pojavlja posamično ali hkrati, skupaj s hiperaktivnostjo ali impulzivnostjo. Motnja pozornosti 

je manj opažena v okolici, saj je moteča predvsem za posameznika, manj izrazita pa v odnosu 

do drugih (Kesič Dimic, 2009):  

 Težko se zbere in skoncentrira. 

 Občasna in le navidezna gluhost ali slepota na prekinitev njegove lastne zamišljenosti, 

aktivnosti ali igre, kadar se zelo zamoti z nečim. 

 Na nekatere stvari se lahko dobro osredotoči, na druge pa ne. 

 Zlahka ga zmoti dogajanje okoli njega. 

 Zmotijo ga lastne misli (kar lahko navidezno zgleda kot sanjarjenje) ali pa celo 'ostane 

s prazno glavo' (kar se kasneje lahko odraža v slabem kratkem spominu). 

 Stalna pozabljivost (izguba ključev,  napačni zvezek s sabo v šoli, pozabljen datum in 

dan dogovora oz. dogovor v celoti). 

 Zelo pogosto zamujanje. 

 Nezmožnost dokončanja stvari, ki jo počne (navdušeno se nečesa loti, vendar na 

sredini neha, saj je na vidiku že nova priložnost). 

 Dela napake iz površnosti (misli bežijo od ene do druge in medtem že pozabi, kaj je že 

storil in kaj še mora). 

Rotvejn Pajič (2002) težave s pozornostjo razdeli na tri področja: 

 Selektivnost pozornosti: v razredu je zanje vse enako pomembno, zato težko 

prepoznavajo, kaj je v določenem trenutku najbolj pomembno, na kaj se morajo 

osredotočiti. Tako pozornost bega od učiteljice, do slike na steni, hrupa, ki se sliši iz 

ulice… 
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 Obseg pozornosti: za otroke s to motnjo je lahko že preveč obsežna situacija, ki 

vključuje dve aktivnosti hkrati – recimo poslušanje in zapisovanje. To je povsem 

običajna šolska situacija, ki pa jo ti otroci težko zmorejo obvladovati.  

 Vzdrževanje pozornosti oz. omejeno trajanje pozornosti. Tudi v igri hitro menjajo 

aktivnosti, se naveličajo, ne zmorejo dlje časa sedeti pri miru in reševati naloge. 

Zaradi težav s pozornostjo na enem ali več področjih hkrati ti otroci ne zmorejo učinkovito 

slediti pouku, njihovi zapiski so nepopolni, preslišijo navodila in lahko dajejo vtis, da jih snov 

ne zanima, da so neorganizirani ali celo, da niso dovolj sposobni. Ti otroci težko vztrajajo in 

ohranjajo pozornost predvsem pri samostojnem šolskem delu, domačih nalogah in domačih 

opravilih.  

Pomembno je poudariti, da otroci z motnjo pozornosti niso nujno tudi hiperaktivni. Lahko le 

tiho sedijo nekje ob robu in zgubljeno gledajo po razredu, ob  priklicu ne vedo, kaj trenutno 

delajo, o čem se pogovarjajo. Ker niso moteči za okolico, so pogosto spregledani in njihove 

težave niso identificirane, še redkeje pa dobijo prilagoditve v razredu. Znana avtorica knjig in 

strokovnih člankov, Katarina Kesič Dimic, večkrat opozarja na ta problem. Kot primer 

navajam zgodbo na začetku njene knjige 'Ali deklice hitijo drugače?' (2008: 16-17):  

V tretjem razredu sem začela opažati nekatere njene lastnosti, ki poprej niso bile tako 

očitne. Pogosto je bila zmedena, izgubljala je svoje stvari, prve ure je bila zaspana, 

zvonjenje telefona je prekinilo njen miselni tok, pri testih matematike sva z učiteljico 

opažali 'površnost', obračala je števke. Enkrat je nepozornost pri preoblačenju v 

športno opremo celo botrovala dejstvu, da se je do golega slekla med sošolkami. Spet 

drugič je s torbo prišla na športni dan, z opremo za kulturni dan pa k pouku. 

Te težave so se sčasoma le potencirale, sploh s prehodom na predmetno stopnjo. V 

primerjavi z vrstniki je očitno počasnejša. Pogosto je zmedena o dogodkih in 

informacijah okoli nje. Prvo šolsko uro je še popolnoma 'neprizemljena', je kot 

neprisotna. Najbolj efektivna je med tretjo in četrto šolsko uro. Sama prizna, da včasih 

med uro gleda učiteljico, a ne ve, kaj le ta govori. Njeni zapiski so zmedeni in 

pomanjkljivi, veliko je prečrtanega, počečkanega. Spisi so vsebinsko dobri, a polni 

nedokončanih stavkov in preskakujočih misli. Domače naloge so pogosto nepopolne, 

narejene na pol. 

Ko sva pred kratkim reševali neko matematično besedilno nalogo z decimalnimi 

števili, je imela težave z nastavitvijo računa, saj mehansko razume princip računanja z 

decimalkami, ne predstavlja pa si, kaj ta števila v resnici so. Problem iz naloge sem ji 

skušala poenostaviti, zato sem ji zastavila bolj konkretnega, ki je od nje zahteval isti 
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način razmišljanja. 'Tri banane stanejo 150 sit, koliko stane ena banana?' Ker je bila 

Julija v miselni blokadi zaradi prvotne naloge, tudi tega problema ni mogla rešiti. Bila 

je zbegana in odsotna. Ko sem jo pozvala, naj le dobro premisli, kako bi si ta problem 

razjasnila v trgovini, mi je odgovorila: 'Vprašala bi trgovko, koliko stane ena banana.' 

Sicer je s pomočjo skic oba problema rešila pravilno, a priznati moramo, da je bil 

njen odgovor zelo eleganten in življenjski.  

Julija po šoli hodi sama, deluje zasanjano. Vsakoletni sociogram kaže, da je 

osamljena. /…/  

Pred obdobjem menstruacije je še posebej občutljiva in nepozorna. Hormonska 

nihanja med odraščanjem na njo vplivajo še močneje kot na njene vrstnice. Njena 

zmedenost je v tem obdobju še očitnejša, bolj je ranljiva in hitreje zajoka. 

2.1.2.4 Pozitivne značilnosti otrok z ADHD 

Impulzivnost in hiperaktivnost sta lahko tudi vir mnogih drugačnih pristopov in inovativnosti 

v različnih življenjskih situacijah. Otroci s to motnjo so gotovo večkrat moteči za okolico, 

njihov način razmišljanja ni linearen in tudi enostavni ali celo dolgočasni načini podajanja 

snovi pri njih ne delujejo. Zato pa se lahko veliko naučimo iz njihovih pogosto domiselnih 

idej. Če oblikujemo pristen, oseben odnos, saj le tega začutijo močneje kot mnogi ostali 

otroci, je to lahko dobra osnova za individualno pomoč in delo v razredu, posledično pa 

kakovostnejši potek pouka ter celotnega vzgojnega procesa.  

 Izpostavila bi nekatere prednosti, iz katerih lahko črpamo navdih za nadaljnje delo, ki jih 

pogosto poudarjajo različni strokovnjaki, predavatelji in pedagogi.  

 Imajo poseben šarm in smisel za humor,  

 so razgibani, ustvarjalni, polni smeha in veselja,  

 imajo veliko idej, drugačne rešitve, 

 zmožni so popolne usmerjenosti, če jih nekaj zanima, 

 so empatični, čustveni, srčni, 

 ne zamerijo – hitro pozabijo, 

 povezujejo dejstva v izhodiščni obliki, 

 ljubijo naravo, posebno živali, 

 imajo veliko energije, 

 zmorejo delati več stvari hkrati, 

  hitro se navežejo na človeka,  
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 v medsebojnih odnosih so zelo odkriti in pristni. 

Astrid Lindgren (1971: 29-33) je napisala odlične zgodbe s prigodami deklice, ki je še ne 

omejuje odrasel človeški svet, ob tem pa bi lahko z drugačne perspektive v njenem vedenju in 

ravnanju ves čas spremljali domišljijo in način divergentnega, inovativnega razmišljanja 

otroka z ADHD. 

»Zdravo!« je zaklicala Pika in zabrisala svoj veliki klobuk, »ali sem prav prišla k 

puštevanki?«  

Tomaž in Anica sta pripovedovala svoji učiteljici, da bo prišla v šolo nova deklica, ki ji je ime 

Pika Nogavička. Učiteljica pa je v mestu že slišala, ko so govorili o Piki. Ker pa je bila 

ljubezniva in prikupna gospodična, je sklenila, da bo storila vse, kar je v njeni moči, da bo 

Piki v šoli všeč.  

Pika se požene v prazno klop, ne da bi koga vprašala. Učiteljica pa se ne zmeni za njeno 

nemarno obnašanje, le čisto prijazno reče: »Dobrodošla v šoli, mala Pika! Upam, da ti bo 

všeč in da se boš mnogo naučila.« 

»Tako je, in upam, da bom imela novoletne počitnice,« pravi Pika. »Zato sem prišla v šolo. 

Pravičnost nad vse!« 

»Če mi sedaj poveš še enkrat svoje ime, ga bom zapisala v razrednico.« 

»Pišem se Pikapolonica, Zmagoslava, Marjetica, Nogavička, hčerka kapitana Evrazija 

Nogavice, ki je bil poprej strah vseh morij, sedaj pa je zamorski kralj. Pika je namreč samo 

moje domače ime, kajti moj oče je bil mnenja, da je Pikapolonica predolgo ime.« 

»A tako,« pravi učiteljica, »potlej te bomo tudi mi klicali Pika. Toda kaj misliš, ali ne bi sedaj 

poskusili, kaj znaš. Velika deklica si že in gotovo že mnogo veš. Morda bi pričeli z 

računanjem. No, povej, ali mi lahko poveš, koliko je 7 in 5?« 

Začudeno in jezno je gledala Pika učiteljico. Potlej reče: » Če pa tega sama ne veš, nikar ne 

misli, da ti bom jaz povedala.« 

/…/ 

»Pika,« je hitro rekla učiteljica, »zdajle ti bom pa nekaj zabavnega pokazala. Tu vidiš ježa in 

črka pred ježem se imenuje j.« 

»Tega pa svoj živi dan ne bom verjela,« ji je odgovorila Pika. »Meni se zdi narobe palica, ki 

ima na vrhu mušji drekec. Prav zares bi rada vedela, kaj ima opraviti jež z mušjim drekcem.«  

/…/ 

»Veš, kaj mislim,« pravi Pika, »veš kaj, učiteljica, to je strašno odlično, da sem bila tu in da 

sem videla kako je pri tebi. Toda ne verjamem, da se bom še naprej kaj prida mučila in hodila 

v šolo. Kar se mene tiče, naj bo z novoletnimi počitnicami, kakor hoče. Več kot čez glavo 
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imam vseh teh jabolk, ježev, kač in podobne šare. Čisto se mi že vrti v glavi. Upam, učiteljica, 

da zaradi tega nisi žalostna.«  

 

2.1.3 Diagnosticiranje 

2.1.3.1 Pogostost ADHD v populaciji 

Prisotnost te motnje je, brez posebnih pregledov, težko dokazljiva, saj gre za vedenje, ki je že 

samo po sebi različno odzivno v različnih situacijah, ob različnih ljudeh. Vendar je večinoma 

prepoznana in diagnosticirana brez slikanja možganov in kemičnega analiziranja, zgolj z 

opazovanjem otroka in poročili o vedenju. Ocene pogostosti motnje pozornosti z 

hiperaktivnostjo ali brez nje močno variirajo glede na diagnostične kriterije, vire informacij, 

demografske značilnosti, informiranosti in znanja o motnji v socialnem krogu in pri šolskih 

pedagogih, nenazadnje pa ima pomemben poudarek (prekomerno ali tudi nerealno) pri 

prepoznavanju kulturna umeščenost. Leonida Rotvejn Pajič v svojem članku iz leta 2002 

(Specifične učne težave, 2002) povzema, da raziskovalci na splošno ugotavljajo, da se 

pogostost motnje po kriterijih svetovne klasifikacije giblje okrog 1 %, po kriterijih ameriške 

zveze psihiatrov pa med 3-5 % populacije. Več kot deset let kasneje lahko sklepamo, da se 

danes ADHD več omenja in zato bolj prepoznava njegove znake, torej bi bili odstotki lahko 

še višji. Nekateri avtorji celo navajajo, da je v povprečni populaciji med 4-10 % otrok s to 

motnjo, odvisno od klasifikacije, po kateri se ocenjuje, in upoštevajoč tudi odstotek, ki ni 

prepoznan z uradno diagnozo, čeprav so pri njem prisotne značilnosti ADHD vedenja. 

Najnovejše raziskave za ZDA poročajo o nenehnem naraščanju prepoznavanja in 

diagnosticiranja ADHD (http://www.cdc.gov/ncbddd/adhd/data.html): »Odstotek otrok z 

ADHD diagnozo narašča od 7.8 % v letu 2003 do 9.5 % v letu 2007 in celo do 11 % v letu 

2011.« APA, ki upošteva širši pogled na situacijo in več dejavnikov, kljub temu v priročniku 

DSM-V (2013) omenja, da je v povprečju približno 5 % populacije s to motnjo. 

Razmerje prisotnosti motnje ADHD med spoloma se giblje nekje med 3:1 do 9:1 (Rotvejn 

Pajič, 2011). Pogostejša je pri dečkih, vendar nedavne raziskave kažejo, da se motnja pri 

deklicah pogosto izraža drugače kot pri dečkih in je zato večkrat neprepoznana, neustrezno 

opredeljena ali lažje sprejemljiva za okolico. ADHD se lahko v svojih podznačilnostih odraža 

pri vsakem človeku drugače. Nemirnost se pri deklicah, po mnenju strokovnjakov, kaže bolj 

kot klepetavost, neučakanost in hitra utrudljivost. Ob nemirnih dečkih pa se nam hitro sproži 

asociacija na poskočnega, nagajivega dečka, ki ima stalno napolnjene baterije, težko počaka 

http://www.cdc.gov/ncbddd/adhd/data.html
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na vrsto, maha z rokami, se guga na stolu in meče papirčke po razredu.  Težave s pozornostjo 

pri deklicah se kažejo predvsem kot zasanjanost, odsotnost, raztresenost, zlahka odvrnljiva 

pozornost ali nedokončanje začetega dela. Predvsem so deklice občutljivejše od dečkov na 

področju čustvovanja (motnje razpoloženja). 'Dobri in slabi' dnevi so značilnost tako dečkov 

kot tudi deklic z ADHD. Kulturni pogled na oba spola pogosto povzroči, da spregledamo 

deklice s tovrstnimi težavami, kar nas lahko vodi v kritično razmišljanje o večjem odstotku 

depresij in psihičnih motenj med odraslimi ženskami v primerjavi z moškimi. 

2.1.3.2 Kriteriji za prepoznavanje in diagnozo 

Postavljanje diagnoze ADHD je kompleksno in temelji na podatkih o številu, trajanju in 

zgodovini simptomov ADHD ter stopnji, do katere ti simptomi vplivajo na vsakodnevno 

funkcionalno sposobnost in vedenje osebe. Odločanje o tem, ali ima otrok oziroma 

mladostnik ADHD, ne sme temeljiti izključno na ugotavljanju simptomov, temveč je potrebno 

tudi mnenje otrokovega/mladostnikovega psihiatra ali pediatra, lahko pa tudi strokovnih 

delavcev vzgojno–izobraževalnih ustanov. Ker se zdi, da se ADHD pogosteje pojavlja znotraj 

družinskega kroga, je priporočljivo pridobiti tudi natančno družinsko anamnezo, ki bo 

pomagala pri ugotavljanju otrokovega stanja. Predvsem pa je najprej treba izključiti 

bolezenska stanja, na primer motnje sluha in vida, slabokrvnost, alergije, motnje v delovanju 

ščitnice, motnje prehranjevanja ali morebitne razvojne posebnosti. Prepoznavanje motnje 

hiperaktivnosti in pozornosti je lahko zakasnelo, saj starši in učitelji prej pomislijo, da je 

ADHD vedenje posledica drugih situacijskih, okoljskih ali vzgojnih dejavnikov, oz. da se 

značilnosti pojavljajo zaradi drugih psihičnih in duševnih motenj. Ločitev staršev, menjava 

šole, selitev v drug kraj in ostale velike življenjske spremembe lahko povzročajo v otroku 

nemir in kljubovalnost, ki pa ga ne smemo zamenjevati s simptomi ADHD. Ločiti je potrebno 

tudi izvor primarnih in sekundarnih težav, kar je pogosto težko.  

Za določitev ADHD motnje po DSM-V (2013) morajo biti izpolnjeni kriteriji A-E. 

A: Osnova za diagnozo ADHD je stalno prisoten vzorec nepozornosti in/ali impulzivnosti, ki 

vpliva na delovanje, razvoj, socialne in akademske/zaposlitvene sposobnosti ter aktivnosti, 

vendar simptomi ne izvirajo iz opozicionalnega vedenja, deviantnosti, sovražnega vedenja ali 

nerazumevanja navodil za izvajanje nalog. Motnja mora biti pogostejša in težavnejša, kot je 

običajno pri posameznikih na isti razvojni stopnji. Prisotnih mora biti 6 ali več simptomov 

točke 1 ali točke 2 (lahko tudi obeh točk hkrati; podrobneje opisani kasneje), ki so prisotni 

vsaj 6 mesecev. Za starejše mladostnike in odrasle (17 let in več) se zahteva najmanj 5 

simptomov. 
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B: Simptomi hiperaktivnosti, nepozornosti ali impulzivnosti, ki povzročajo to motnjo, so 

opaženi pred otrokovim 12. letom starosti. Ta starostna meja je novost v primerjavi s četrto 

izdajo klasifikacije, saj na podlagi raziskav ni bilo odkrite klinične razlike v poteku, 

značilnosti, izidu ali zdravljenju med 7 ali 12-letniki. 

C: Simptomi so prisotni na vsaj dveh področjih (npr. v šoli, doma, službi, družbi prijateljev).  

D: Jasno mora biti dokazano, da motnja pomembno vpliva na osebo in jo onemogoča na 

različnih področjih: socialnem, akademskem področju ali pri izvajanju zadolžitev/nalog. 

E: Pojavljanje motnje ni začasno in se ne sme pojavljati hkrati z morebitno drugo duševno 

motnjo, ki bolje opiše težave oz. primarno stanje osebe (bipolarna motnja, motnja 

anksioznosti, disociativna motnja, motnja osebnosti, odvisnost oz. odvajanje od substanc).  

Diagnostični kriteriji področja A: 1. in 2. točka: 

 

1. Nepozornost 

a) Otrok se s težavo osredotoča na detajle in dela površne napake pri šolskem delu in 

drugih aktivnostih zaradi nepazljivosti. 

b) Stežka vztraja in vzdržuje pozornosti pri nalogah ali igri (težko ostane skoncentriran 

pri pouku, pogovoru ali daljšem branju). 

c) Pogosto se zdi, da ne sliši, kadar se pogovarja »iz oči v oči« (zgleda, kot da so misli 

drugje, tudi če ni nekega očitnega, zanimivejšega razloga). 

d) Težko sledi navodilom in redko dokonča šolske naloge, manjša opravila ali druge 

obveznosti (npr. začne z izvajanjem, vendar hitro izgubi fokus ali začne delati nekaj 

drugega). 

e) Težave ima pri načrtovanju in organiziranju dejavnosti (npr. težko sledi nalogam, ki so 

razdeljene na postopna področja; težave ima pri skrbi za svoje stvari in pripomočke; 

ima neurejene in neorganizirane izdelke; slabo si razporeja časovne obveznosti in se 

ne drži časovnih rokov). 

f) Poskuša se izogibati in se nikakor noče posvetiti nalogam, ki zahtevajo večji mentalni 

napor (npr. domače naloge ali sprotno šolsko delo; za starejše najstnike in odrasle: 

poročila, zaključevanje izdelkov, pisanje daljših sestavkov). 

g) Pogosto izgublja stvari, šolske potrebščine (npr. igrače, svinčnike, zvezke, ravnila, 

očala, ključe, denarnice, telefon). 

h) Zelo hitro ga zmotijo nepomembni zunanji dražljaji (za starejše najstnike in odrasle: 

nepovezani miselni preskoki). 
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i) Pogosto pozablja dnevne aktivnosti (npr. opravljanje drobnih gospodinjskih opravil, 

redno izvajanje nalog, dolžnosti; za starejše najstnike in odrasle: vračanje klica, plačilo 

računov, držati se dogovorov). 

(prevod avtorice po DSM V, 2013) 

 

2. Hiperaktivnost in impulzivnost 

a) Pogosto nemirno premika roke ali noge in se preseda na sedežu. 

b) Pogosto zapušča svoj sedež v razredu ali v podobnih situacijah, kjer je pričakovano 

sedenje na mestu. 

c) V neprimernih situacijah pogosto teka okoli ali pleza (pri najstnikih in odraslih je to 

lahko omejeno na notranje občutke nemirnosti). 

d) Težave ima pri tihih igrah oz. usmeritvi v mirnejše aktivnosti, kjer je pomembna tišina 

ali tiho šepetanje. 

e) Pogosto je v gibanju, tekanju in zdi se, kot da »se motorček nikoli ne ustavi« (težko 

mirno sedi v restavraciji, na srečanjih). 

f) Pogosto govori prekomerno. 

g) Odgovarja na vprašanja, še preden so bila v celoti zastavljena; težko čaka in posluša 

sogovornika, ga pogosto prekinja. 

h) Težko počaka, da pride na vrsto v skupini ali pri igri. 

i) Pogosto prekinja ali nadleguje druge (npr. nenadoma vskoči v pogovor, dogajanje ali 

igro; vzame tuje stvari brez vprašanja ali dovoljenja). 

(prevod avtorice po DSM V, 2013) 

Diagnostično lahko določimo, da ima oseba z motnjo ADHD (DSM V, 2013): 

1. Predvsem pomanjkljivo pozornost (točka 1, brez točke 2). 

2. Predvsem hiperaktivnost ali impulzivnost (točka 2, brez točke 1). 

3. Kombiniran tip, kar pomeni, da je v (najmanj) zadnjih 6 mesecih kazal znake obeh 

kriterijev. 

 

Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov - ICD-10 (2010), v 

primerjavi z DSM-V (2013), v točki F90.1 ločeno izpostavi hiperkinetično motnjo, povezano 

z opozicionalnim vedenjem, ne upošteva pa posamezno področja nepozornosti (oz. se jo 

posredno lahko razume pod točko F90.8 – ostale hiperkinetične motnje). Nikjer se ne loči 

kombiniranega tipa ADHD, kar zelo omeji diagnosticiranje in delno razloži velika razhajanja 

v oceni prisotnosti motnje v širši populaciji.  
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Koraki diagnosticiranja prisotnosti motnje ADHD so tudi različna psihološka 

samoocenjevanja in objektivna opazovanja, pogovori, poročila ljudi, ki delajo ali živijo z 

otrokom ali odraslo osebo z ADHD. Nekatere pogosto uporabljane lestvice ocenjevanja 

prisotnosti simptomov motnje ADHD so (Strong & Flanagan, 2011: 68): 

 Connersova revidirana ocenjevalna lestvica (CRS-R), ki je namenjena otrokom, starim 

med 3 in 17 leti. V starosti 12-17 let jo izpolnijo sami z uporabo samoocenjevalnih lestvic za 

mladostnike (CASS). Mlajše otroke oceni eden od staršev (revidirna ocenjevalna lestvica za 

starše – CPRS-R) ali učitelj (z revidirno ocenjevalno lestvico za učitelje – CTRS-R). 

Izpolnjevanje teh vprašalnikov vzame le nekaj minut. 

 Connersova ocenjevalna lestvica za prepoznavanje ADHD pri odraslih (CAARS) ima 

dolgo, kratko ali presejalno različico, izpolnil pa naj bi jo posameznik, ki sumi, da ima sam ali 

kdo od njegovih bližnjih sindrom ADHD.  

Vprašalniki predstavljajo osnovno usmeritev. Za postavitev diagnoze je potrebnih več 

pogovorov, tudi s starši ali ostalimi družinskimi člani, ki so mladostnika opazovali od malih 

nog in vedo povedati več o zgodnjem otroštvu, da se zadosti kriteriju dolgotrajnega stanja, ki 

ni odraz trenutne življenjske situacije, in izvira že iz otroštva. Poudarek je na prepoznavanju 

značilnosti, učnih/izobrazbenih dosežkov, preteklega vedenja in socialnih odnosov 

mladostnikov. 

Pri otrocih je potrebno preveriti, če funkcionirajo starosti primerno, da se ne zamenja 

nezrelost z motnjo. Lahko se izvaja teste posameznih sposobnosti, in sicer motoričnih ali 

kognitivnih spretnosti in socialnih veščin. Testi sposobnosti ocenjujejo otrokov intelektualni 

potencial, profil posameznih sposobnosti (njihovo uravnoteženost oz. razhajanje) in storilnost 

(učinkovitost) glede na potencial. Za izvedbo testiranja in pravilno razlago rezultatov so 

pristojni psihologi. Prevajalka knjige AD/HD za telebane (2011), Lea Rotvejn Pajič, ki je 

sicer ena izmed svetovalk na Svetovalnem centru za otroke in mladostnike v Ljubljani, pravi, 

da je v Sloveniji najpogostejša uporaba vprašalnikov inteligentnosti WISC-III in WB-II 

(predhodnik WAIS lestvice); IWPS in PAIS pa sta v pripravi. 

 Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke, tretja verzija (WISC-III) je namenjena 

mladostnikom v starosti 6,6-16,6 let. Sestavlja jo šest besednih in sedem nebesednih 

podtestov. Temelji na štirih faktorsko osnovanih indeksih: besedno razumevanje, zaznava 

organizacij, neodkrenljiva pozornost in hitra obdelava podatkov. 

 Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za odrasle (WAIS) je primerna za starost 16 let in 

več. Na osnovi dosežkov se določi besedni, nebesedni in globalni količnik inteligentnosti. 
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Ocenjevanje vedenja vključuje opazovanje, ki ga izvaja usposobljen psiholog ali kognitivno-

vedenjski terapevt. Tovrstno ocenjevanje se velikokrat uporablja tudi pri splošnem 

ocenjevanju pripravljenosti otroka za šolo. Poleg že omenjenih se uporablja tudi lestvice, 

namenjene ocenjevanju vedenjskega, čustvenega in socialnega funkcioniranja: 

- Ocenjevalna lestvica vedenja za predšolske otroke v starosti 1,5-5 let (CBCL/1,5-5), ki jo 

izpolnijo starši. 

- Poročilo vzgojitelja/ice za otroke 1,5-5 let (C-TRF). 

- Ocenjevalna lestvica vedenja za otroke 6.-18. leta starosti (CBCL/6-18); izpolnjujejo ga 

starši ali bližnji sorodniki 

- Samoocenjevalni vprašalnik za otroke in mladostnike 11.-18. leta (YSR). 

- Ocenjevalna lestvica vedenja za odrasle (ABCL), ki je primerna za starost 18-59 let in jo 

izpolnjuje posameznik sam zase. 

Medicinsko mnenje o otrokovem stanju je tudi eden izmed pomembnih dejavnikov za 

določanje ADHD. Z možganskimi raziskavami, ki so opisane v poglavju 'Izvor motnje', bi 

lahko bolj natančno vedeli, kaj se dogaja v živčnem sistemu mladostnikov in odraslih. Ker pa 

so te raziskave drage, še v začetnem raziskovalnem stadiju in večinoma nedosegljive, se v 

Sloveniji, in tudi sicer po svetu, poslužujemo predvsem opazovanja, ocene staršev, družinske 

zdravstvene preteklosti in poročil vrtca ali šole. 

Znaki ADHD so lahko spontano manjši ali celo popolnoma odsotni, kadar so ljudje pod zelo 

strogim nadzorom, v rigidnem/novem/zanimivem okolju/dogajanju, v situacijah 'eden na 

eden' (npr. otrok pri psihologinji) ali kadar oseba stalno dobiva nagrado za primerno vedenje. 

Pri tem je pomembno poudariti, da s temi ukrepi motnja ni nič manjša, le njena prepoznavnost 

in sekundarne težave so manj vidne.  

Preden je postavljena diagnoza motnje pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje, je torej 

pomembno, da osebo opazujemo pri več različnih dejavnostih. Zelo nenavadno bi bilo, da bi 

posameznik pri vseh dejavnostih ali znotraj ene same aktivnosti ves čas kazal enake in enako 

močne znake motnje. Simptomi se navadno povečajo in močneje izražajo, kadar gre za 

dejavnost, kjer je potrebna stalna pozornost in velik mentalni napor (npr. poslušanje učiteljice, 

izvajanje razrednih nalog, poslušanje ali branje dolgih člankov/sestavkov, izvajanje 

monotonih in ponavljajočih se del, dolgotrajna koncentracija na delovnem mestu). Simptomi 

se vidneje pojavljajo v skupinskih situacijah. 

O prehodu iz otroštva v najstništvo in spreminjanju težav otrok z ADHD zelo nazorno 

razmišlja naslednja avtorica: »Nekoč so menili, da z adolescenco problem hiperkinetičnega 

sindroma izzveni. Danes nismo tega mnenja. Motnja pogosto vztraja še v adolescenci in tudi v 
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odraslosti. Le manifestacije so drugačne. Adolescent lahko čuti notranji nemir, ki ga potiska v 

nepremišljena dejanja. V puberteti se manifestacije tega pojava rade omilijo, ni pa redko, da 

se težave hiperkinetičnega sindroma razmahnejo v vsej razsežnosti. Pogosto se tudi vedenjske 

težave stopnjujejo, čeprav jih leto nazaj skoraj ni bilo več opaziti. Izrazitejše je nastopaštvo in 

upor avtoritetam, tudi zaradi večjega zanimanja za nasprotni spol, pred katerim se želijo 

postaviti v čim 'lepši luči'« (Horvat, M., 2000: 125-126). Iz tega je razvidno, da je nujno, da se 

motnjo prepozna tudi v starejših letih in se tako omogoči prilagoditve oz. po potrebi tudi 

zdravila za odrasle. V odraslosti se lahko simptomi ADHD pojavljajo v obliki občutkov 

nemirnosti in težav pri umirjenih dejavnostih, neorganiziranosti, naglih izbruhih jeze in 

menjavi čustev, nepremišljenih dejanjih, bolj nevarnih oblikah preživljanja prostega časa… 

Poznavanje pojava ADHD pri odraslem roditelju lahko pripomore tudi k boljšemu 

prepoznavanju težav in nudenju pomoči njegovemu otroku.  

 

2.1.4 Sekundarne posledice motnje ADHD 

Težko je presoditi, katere motnje so sekundarne in katere so del vedenja otrok z ADHD 

motnjo oz. katera so podobna stanja, ko je nejasno, od kod izvira določeno vedenje. Poleg 

znakov ADHD se v odvisnosti od starosti, razvojne stopnje in uspešnih strategij obvladovanja 

lastnega vedenja lahko pojavljajo različna odklonska vedenja. Npr. nizka frustracijska 

toleranca, izpadi jeze, 'nadvladovanje' (angl. bossiness) ali celo 'bullying', intenzivno in 

pogosto vztrajanje pri svojih zahtevah in njihovih izpolnitvah, nihanje razpoloženja, 

nespoštljivost, nemoralnost, pričakovanje neuspeha, ustvarjanje konfliktov iz dolgočasja, 

občutki brezupa zaradi različnih frustracij, slaba samozavest, socialna izključenost in občutki 

nezaželenosti. Akademski dosežki so vedno slabši in podpovprečni, kar logično vodi v 

konflikte z družino in šolskim osebjem. Majhna uspešnost pri nalogah, ki zahtevajo veliko 

vztrajnega truda, je pogosto interpretirana kot znak lenobe, neodgovornosti in nasprotujočega 

obnašanja. Kar probleme še povečuje, je prepogost zaključek staršev in učiteljev, da so vsa ta 

sporna vedenja 'hotena', torej pod nadzorom te osebe. Vendar je nujno ozavestiti dejstvo, da je 

ADHD »motnja samokontrole, hotenja, nadzorovanja, organizacije in usmerjanja vedenja k 

prihodnosti« (Barkley, 2000: 62).  

2.1.4.1 Učne težave 

»Primanjkljaji na posameznih področjih učenja vplivajo na posameznikovo sposobnost 

interpretiranja zaznanih informacij in/ali povezovanja (integracije) informacij ter tako 
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ovirajo učenje šolskih veščin (branja, pisanja, računanja). So notranje narave in niso 

primarno pogojene z vidnimi, slušnimi ali motoričnimi okvarami, z motnjami v duševnem 

razvoju, čustvenimi motnjami ali z neustreznimi okoljskimi dejavniki, čeprav se lahko 

pojavljajo skupaj z njimi« (Kavkler, 2002: 3). Raziskave potrjujejo, da imajo otroci z ADHD 

motnjo več učnih težav kot ostali otroci. V 20. stoletju je vrsta raziskav pokazala, da je 

povezanost med motnjo ADHD in slabšimi učnimi dosežki 50-80 %, in sicer gre za 

povezovanje več področij specifičnih učnih težav (Božič, 2010). Pogosto prihaja do relativne 

učne neuspešnosti, ko učenec sicer nima nujno negativnih ocen, vendar pa so njegovi dosežki 

nižji od njegovih sposobnosti. Raziskovalci opozarjajo, da pri teh otrocih prihaja do 

pomembnih razlik med njihovimi intelektualnimi sposobnostmi ter njihovo uspešnostjo v 

učnih situacijah, kot so branje, pisanje in računanje (Rotvejn Pajič, 2002). Ti otroci težko 

sledijo pouku celo šolsko uro, s svojim nemirom motijo sošolce in učitelje, težko se 

prilagajajo trenutni situaciji, so neorganizirani in raztreseni. Zaradi posebnosti v kognitivnem 

delovanju možganov so slabo pozorni na navodila ali ne razumejo zaporedja navodil, ne 

zmorejo dokončati začetih nalog in drugih aktivnosti, hitro pozabljajo, pridružijo se jim lahko 

tudi motnje vidnega in/ali slušnega zaznavanja, miselne prožnosti, abstraktne predstavljivosti.  

Večinoma so ti otroci povprečno ali celo nadpovprečno inteligentni, vendar zaradi impulzov v 

telesu tega pogosto ne morejo pokazati. Poučenost staršev o otrokovih specifičnih učnih 

težavah, stopnja skladnosti otroka z družinskimi zahtevami in pričakovanji, z življenjskim 

stilom družine, strpnost in umirjenost staršev skupaj soodločajo, ali  se bo otrok razvijal v 

samozavestnega mladostnika. 

2.1.4.2 Čustvene in vedenjske motnje 

Marica Horvat (2000) v članku 'Otroci s hiperkinetičnim sindromom (ADHD) v vzgojno 

izobraževalni ustanovi' izpostavi, da ima med takratno populacijo otrok v vzgojnem domu 65 

% otrok s hiperkinetičnim sindromom tudi vedenjske motnje. Te se lahko pojavljajo skupaj s 

sindromom ali pa so posledične in predstavljajo kasnejšo komplikacijo ob negativnih 

socialnih in družinskih vplivih. Najpogostejši simptomi vedenjskih motenj, ki bi jih večinoma 

lahko povezali tudi z najstniki z ADHD, ki ne obvladajo strategij samokontrole, so (ibid): 

 kljubovalnost 

 upornost 

 prepirljivost 

 izzivalnost 

 nepredvidljivost in impulzivnost 
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 spremenljivost razpoloženja 

 odsotnost formalnih notranjih zavor, zato sledijo izbruhi ob najmanjšem povodu 

 razdražljivost 

 destruktivnost 

 neprimeren odnos do odraslih 

 sovražnost in maščevalnost 

 pomanjkanje samokritičnosti, prelaganje krivde na druge 

 verbalna in fizična agresija 

 laganje 

 pogoste kraje 

 želja po dominantnosti. 

Pri otrocih z motnjo ADHD se lahko pojavlja tudi depresivnost, vendar se jo težje opazi, saj je 

ne izražajo neposredno (še vedno so pretirano aktivni, nemirni). Pogosto je vezana na motnjo 

vedenja z anksioznostjo, suicidnostjo in učnimi težavami, pri starejših mladostnikih pa se 

kaže kot povečana agresivnost, občutek krivde, samoobtoževanje, slabo razpoloženje, 

razdražljivost, občutek strahu, psihosomatske težave, motnje hranjenja ter samomorilnost 

(Žunko Vogrinc, 2009). O možnih posledicah nerešenih in nakopičenih čustvenih in 

vedenjskih težav mladostnikov ter odraslih z motnjo ADHD pišem tudi v poglavju 'Socialna 

pedagogika'. 

2.1.4.3 Samopodoba 

Samopodobo razumemo kot množico odnosov in povratnih informacij, ki jih posameznik 

zavedno ali nezavedno vzpostavlja do samega sebe. S pomočjo predstav, občutij, vrednotenj, 

ocen samega sebe, svojih tipičnih socialnih naravnanosti in ravnanj, ki jih – najprej prek 

prvotnega objekta, matere, nato prek širšega družbenega okolja – razvija že od rojstva (Kobal 

Grum, Ucman, Leskovšek, 2003). S takšno organizirano celoto pojmovanj, stališč in 

sposobnosti doživljanja uravnava ter usmerja svoje ravnanje in povezuje svoj vrednostni 

sistem z vrednostnim sistemom ožjega in širšega družbenega okolja. Samopodoba je skupek 

načinov, kako v določenem socialnem okolju predstavimo sebe, koliko sprejemamo sebe take, 

kakršni smo (napake, slabosti, vrline, sposobnosti). Predstavlja jedro zavedanja samega sebe, 

ki se praviloma ne spreminja. Jirakova (2002) pravi, da se otroci počutijo neumne, če njihove 

učne težave niso razumljene in rešene. Začetni občutki lastne slabosti se lahko sprevržejo v 

kasnejše resne katastrofe. Zavedajo se, da nekaj v zvezi z njimi ni v redu, ko pa odraščajo, ti 
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občutki nevrednosti postajajo njihovo prepričanje. Poleg kritik, ki so jih deležni od odraslih in 

vrstnikov, se spopadajo z lastnim notranjim oštevanjem in zamero do samih sebe. Tako se pri 

dečkih z ADHD, stalnim kritiziranjem in vedno nižjo samopodobo lahko razvija vedno večja 

agresivnost. Zaradi podobnih vzrokov pa deklice z ADHD razvijajo bolj anksiozne in 

depresivne oblike vedenj. Otrok, ki je nemiren, ima večinoma v šoli velike težave, saj poskuša 

spremeniti pravila po svojem trenutnem počutju, zaradi česar ga začnejo sovrstniki hitro 

odklanjati. Postaja čustveno manj stabilen, agresiven, eksploziven, ima pomanjkljiv občutek 

za strah. Zaradi slabe organizacije je manj učinkovit, ob stalnih neuspehih pa razvija vedno 

nižje samospoštovanje in samopodobo (Kesič, 2004: 43). 

2.1.4.4 Odnos z vrstniki 

Druženje in igra sta že v vrtcu pomembna osnova razvijanja socialnih kompetenc. Z vstopom 

v šolo pa se pomen prijateljev in vključevanje v skupinsko igro še povečuje. V tem obdobju se 

razvijajo kognitivni procesi, saj učenci razvijajo sposobnosti abstraktnega razmišljanja in 

razumevanja perspektiv drugih, namišljena igra in igranje vlog pa spodbujata oblikovanje 

socialnih veščin in zakonitosti. »Večina otrok z ADHD pa se že v zgodnjem otroštvu težko 

vključi v skupinsko igro ali pa s svojim vedenjem rušijo dinamiko že načete igre. Če opazujete 

takega otroka, kaj hitro vidite, da moti preostale, bega od ene dejavnosti k drugi, sproža 

pretepe in se ne ustali pri nobeni izmed ponujenih zaposlitev,« pravi Katarina Kesič Dimic 

(2009: 84) in nadaljuje z obrazložitvijo, zakaj imajo otroci z ADHD tako velike težave s 

prijateljstvi. Njihova nepozornost, impulzivnost in nemirnost vplivajo na neuspešno socialno 

integracijo. Ne začutijo, kako naj bi se primerno vključili v igro. Ne vedo, kaj naj v ključnem 

trenutku rečejo (namesto 'prosim' večkrat uporabljajo 'daj mi to'). Zaradi svojih težav včasih 

ne uvidijo situacije empatično, ne začutijo čustev drugega otroka. Prav tako pogosto ne znajo 

oceniti, kaj bi lahko neko mimobežno dejanje sprožilo v prihodnosti (nezmožnost uvida 

posledic svojih dejanj). Hkrati pa so ti otroci izredno občutljivi za pristne odnose. Zelo dobro 

začutijo neverbalno komunikacijo, simpatijo ali odpor do neke osebe, brez razumske, 

objektivne utemeljitve. Kljub povprečnim intelektualnim sposobnostim so otroci z ADHD v 

dve- do triletnem zaostanku za vrstniki glede socialne in čustvene zrelosti, zato delujejo 

nezreli in neodgovorni. Posledice odrinjenosti so pri deklicah pogosto še večja odmaknjenost, 

pri dečkih pa se kaže večja želja po dominantnosti in fizična agresivnost. Kompenziranje 

izločenosti lahko v nekaterih primerih privede tudi do napačnega potrjevanja, in sicer z 

medvrstniškim nasiljem (ang: bullying). To pomeni, da nekdo nekoga neprestano neprijetno 

ogovarja, ga ustrahuje, fizično obračunava z njim ali od njega izsiljuje denar in ostale 
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materialne dobrine. Nekateri izločeni otroci, ki se ne znajo postaviti zase in ki se jih vrstniki 

jih izogibajo, pa so na drugi strani lahko žrtve takega nasilja. 

2.1.4.5 Zloraba substanc 

Zloraba drog ali alkohola se lahko razvije iz želje, da bi otopili občutke neuspeha; lahko pa po 

opaženih učinkih predstavljata tudi poskus samozdravljenja nemira in notranje napetosti 

(Božič, 2010). Ameriška spletna stran WebMD (http://www.webmd.com/add-

adhd/guide/adhd-and-substance-abuse-is-there-a-link), ki se ukvarja z razširjanjem novih 

izsledkov  raziskav za različne zdravstvene težave s poudarkom na ozaveščanju pomembnosti 

zdravja, je izpostavila močno povezanost med motnjo ADHD ter uporabo drog in alkohola. 

Navaja, da so v manjši študiji ugotovili, da je med mladostniki povprečne starosti 14,9 let le 

22 % mladostnikov brez diagnoze ADHD, med otroki z ADHD pa kar 40 % takih, ki so 

pričeli s pitjem alkohola v tej starosti. Raziskave so večkrat pokazale, da ljudje z ADHD 

precej pogosteje pričnejo z zlorabo drog in alkohola v zgodnejši starosti, v primerjavi z ostali 

vrstniki. Razlogi so lahko impulzivnost, vedenjske motnje, slaba družba, potrjevanje na 

negativen način, morda pa tudi družinsko ozadje (alkoholizem v družini).  

Določene droge (npr. kokain) na ljudi z ADHD učinkujejo drugače, in sicer podobno kot 

psihostimulansi na recept. S pomočjo teh substanc nekako nadzorujejo svoje vedenje in vidijo 

svet drugače, bolj jasno in umirjeno. Problem je, da so droge nelegalne substance, da njihove 

sestavine niso vedno enake niti enako močne ter predvsem, da lahko vodijo v zasvojenost. 

Kokain in nekatere druge droge dvignejo raven dopamina v možganih, kar ustvari občutek 

blažene zadetosti (ang.: 'high'), kar povzroča odvisnost. Tudi uradno predpisano zdravilo za 

ADHD - ritalin, deluje na dopamin. Zloraba ritalina (uporaba v prevelikih količinah in z 

neposrednim vbrizganjem v žilo) lahko vodi v zasvojenost. Ključna razlika med delovanjem 

kokaina in ritalina je v hitrosti dviganja ravni dopamina. Ritalin potrebuje približno eno uro, 

da začne delovati v možganih in počasi učinkuje nekaj ur. Medtem ko kokain dvigne raven 

dopamina zelo visoko v le nekaj sekundah, kar vodi v hitro zasvojenost. 

Uporaba drog in alkohola je torej pri mladostnikih z ADHD motnjo lahko umik v počutje, 

kjer se počutijo 'normalno', pod lastnim nadzorom, ko odvečni dražljaji izginejo in se možgani 

umirijo, lahko pa je tudi pobeg še dlje od nadzora, in sicer v umik iz telesa, kjer ni težav in 

drugačnosti, samo mir in blaženost. Nekateri mladostniki poročajo o tem, da so šele pod 

vplivom marihuane sposobni daljše koncentracije in zbranega dela. Uporabniki postanejo 

odvisniki, vendar se kljub dejstvu, da lažje razmišljajo in se čutijo bolj zbrane, ne morejo 

aktivno vključiti v družbo.  

http://www.webmd.com/add-adhd/guide/adhd-and-substance-abuse-is-there-a-link
http://www.webmd.com/add-adhd/guide/adhd-and-substance-abuse-is-there-a-link
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2.1.4.6 Podobne psihološke motnje 

Po nekaterih ugotovitvah (Barkley, 2000) naj bi imel kar velik delež ljudi hkrati motnjo 

ADHD in nasprotujoče vedenje. Obstaja tudi pogostejša povezanost med ADHD sindromom 

in motnjami razpoloženja, anksioznosti, specifičnih učnih težav in težav v komunikaciji. 

Diferencialna diagnoza, torej proces, ko se iz simptomov, testov in poročil oblikuje mnenje o 

prevladujoči motnji, mora biti pozorna na različne motnje s podobnimi značilnostmi. Nekaj 

takih motenj (Strong & Flanagan, 2011):  

- anksioznost (generalizirana motnja, ko je doživljanje tesnobe stalno prisotno; specifične 

fobije; socialna fobija),  

- obsesivno-kompulzivna motnja - OKM (ponavljajoče se misli, ki so moteče in vzbujajo 

tesnobo ali pa prisilo, da nenehno ponavljaš nesmiselna dejanja, ker se naj bi sicer zgodilo 

nekaj hudega),  

- bipolarna motnja (depresija ali nasproten pojav - manija), 

- opozicionalno-kljubovalna motnja se lahko pojavlja hkrati ali pa tudi kot posledica ADHD-

ja. V zadnjih letih specialisti prepoznavajo vzorec, da se z odraščanjem opozicionalna motnja 

pogosto razvije v motnjo vedenja in kasneje v disocialno osebnostno motnjo; 

- motnja spanja ima v budnem stanju prav tako lahko podobne znake ADHD, predvsem s 

področja pomanjkljive pozornosti, saj je telo nezmožnost kakovostnega funkcioniranja.  

V nekaterih skrajnih primerih je sicer nereden spanec res lahko pokazatelj ADHD motnje, saj 

so impulzi premočni tudi ponoči. Včasih pa je nespečnost (poleg pomanjkanja apetita, 

glavobolov, pretirane umirjenosti) tudi stranski učinek uporabe zdravil, kot je npr. ritalin. 

Verjetno obstaja neka podobnost v biološki zasnovi vseh teh motenj, saj so znaki podobni 

značilnostim ADHD motnje. Zato je zelo pomembno natančno raziskati področja in pojavnost 

težav pred diagnozo. 

 

2.1.5 Vrste pomoči 

Ti otroci imajo težave predvsem v interakciji z okoljem – težko zadostijo zahtevam staršev, 

šole in vrstnikov. »Zato je naloga nas, ki se kot starši, učitelji, strokovnjaki srečujemo z njimi, 

predvsem pristopiti k njim, jih razumeti, jim ponuditi roko in možnost, da gremo skupaj lažje 

naprej.« (Rotvejn Pajič, 2002: 41) Kakršnakoli pomoč mora biti prilagojena posamezniku, saj 

so tudi izražene značilnosti pri vsakem posamezniku drugačne. Učinek praktičnih prilagoditev 

pri pouku, metodah dela in predvsem osebnem stiku lahko očitno doprinesejo k izboljšanju ali 

poslabšanju težav. Vedno popularnejši in farmacevtsko spodbujani pristop je pomoč z 
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zdravili, ki pa težave rešujejo le za določen odstotek otrok in le za omejen čas, z mnogimi 

negativnimi stranskimi učinki. Kompleksnost te motnje je ravno v tem: najti pravo ravnovesje 

med različnimi oblikami in pristopi pomoči za optimalen razvoj posameznika. Glede na 

težišče teoretskega dela je smiselno opozoriti, da je samo področje oblik pomoči 

mladostnikom z ADHD zelo široko, zato se bom tu osredotočila na osnovno razdelitev 

pristopov. Ocenjujem, da bi bila bolj natančna razlaga na tem mestu preobširna. Povzela bom 

razmišljanja, izkušnje in nasvete različnih že omenjenih slovenskih in tujih strokovnjakov: 

Leonide Rotvejn Pajič, Katerine Kesič Dimic, Jeffa Stronga, Michaela O. Flanagana, Russela 

A. Barkleya in Matthewa Smitha.   

2.1.5.1 Biološki pristop 

Biološke ravni pomoči vplivajo na možgane in celo telo, so precej individualne oblike in se 

ukvarjajo s prehrano, vitamini in zelišči, različnimi načini možganskega urjenja in bio-

energetske terapije. Ti pristopi so še bolj v začetnih povojih, predvsem pa širši populaciji 

finančno težko dostopni. Sem spada tudi terapija z zdravili, saj učinki vplivajo na fizično 

delovanje telesa, vendar sem zaradi pomembnosti medicinskega pristopa temu posvetila 

samostojno poglavje. 

2.1.5.2 Psihološki pristop 

Psihološki pristopi so lahko skupinski ali individualna obravnava.  

- Psihoedukacija (poučitev o naravi motnje in njenih vplivih). 

- Podporna terapija (ki lahko vključuje tudi družinske člani ali partnerje). 

- Igralna terapija je namenjena predvsem otrokom, da se v manjši skupini z usmerjeno igro 

učijo socialnih veščin in usmerjanja lastnega vedenja.  

- Kombiniranje tehnik vedenjske in kognitivne terapije: metode kognitivne modifikacije 

vedenja poskušajo spremeniti vedenje in čustva s spreminjanjem miselnih vzorcev. Drugačni 

postopki reševanja težav in povečanje samokontrole lahko utrdijo nove načine delovanja. Pri 

osebah z motnjo ADHD so te terapije zelo uporabne s pomočjo nagrajevanja in pozitivne 

podkrepitve ter odvzemom že osvojenih nagrad, ko je to potrebno. 

- Izobraževanje za starše je lahko koristno in pomembno z več vidikov: boljše razumejo 

otrokove težave, priučijo se prilagojenih prijemov za točno določene naloge (npr. na kakšen 

način doseči, da bo otrok z ADHD lažje delal naloge, izpolnjeval domača opravila, razumel 

navodila…) in če starši sami pri sebi prepoznavajo, da imajo ADHD, lahko s sprejemanjem 

sebe, zakaj so taki, kot so, spreminjajo celotno družinsko dinamiko. 
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2.1.5.3 Sociološki pristop 

Za bolj učinkovito funkcioniranje moramo vsi kombinirati področja doma, šole/službe, 

prostega časa. Zato je pomembno, da otroku ali mladostniku z ADHD ponudimo pomoč v 

širšem pogledu. 

- Dom: vzpostavljanje zdravih družinskih odnosov z boljšo komunikacijo in zmanjševanjem 

konfliktov. To je tudi okolje, kjer se oblikujejo življenjske navade vsakdanjega življenja. 

- Šola: tu je potrebno poudariti nujnost dobrega sodelovanja staršev, učiteljev in ostalih 

sodelavcev v šoli, da lahko skupaj podprejo otroka, kjer to potrebuje. Medsebojna izmenjava 

informacij, pogledov na probleme, upoštevanje dobrih in uspešnih strategij, upoštevanje 

priporočila in prilagoditev tako v šoli kot tudi doma, večja osebna zavzetost učitelja v razredu 

in staršev doma, vse to pomembno vpliva na zaupanje otroka do odraslih in lahko precej 

zmanjša pritiske, ki jih mladostnik čuti z domače in šolske strani. Posledično z uspehom otrok 

dobi nov zagon in motivacijo za obvladovanje vedenja (kolikor zmore), podaljšan čas 

zbranosti in bolj pozitivno samopodobo. 

2.1.5.4 Farmakološki pristop 

Glede na to, da je dokazano, da je izvor motnje ADHD v razvoju in delovanju možganov, bi 

morda lahko (pre)hitro zaključili, da bi bila najustreznejša pomoč zdravila, ki bi vplivala 

neposredno na možganske procese. Matthew Smith (2012) opozarja, da so ADHD kot motnjo 

farmacevtska podjetja vedno zelo agresivno promovirala. Prav tako so se v 20. stoletju močno 

spremenila pričakovanja do otrok. Pred sto leti bi od mladostnika pričakovali sposobnost za 

fizično delo, v zadnjih desetletjih pa so se pričakovanja usmerila v umske sposobnosti. 

Vedenje, ki naj bi oviralo doseganje akademske odličnosti, je postalo nezaželeno. Otrok, ki ni 

sposoben mirno in tiho sedeti v učilnici ter slediti učnemu procesu, bo imel zelo verjetno 

težave tudi v nadaljnjem življenju, kar se danes poskuša rešiti z najkrajšo možnostjo - 

tabletami. Večkrat se ob uporabi pokaže, da je vpliv teh zdravil na vsakega posameznika 

drugačen. S stimulanti, ki so najpogosteje predpisani, so se pokazali učinki v izboljšanem 

vedenju, akademskih dosežkih in v socialnih stikih pri 50-95 % otrok z ADHD motnjo 

(Barkley, 2000). Težko pa je vnaprej vedeti, kako se bo oseba odzvala na zdravila, saj je to 

odvisno od prisotnosti ostalih problemov ob dejstvu, da zdravila ne pomagajo vsem, niti ne 

vsem enako. Po skrbni oceni vedenja otroka in ob upoštevanju vseh težav, ki jih ima, se 

zdravnik lahko odloči, da predpiše ritalin, ki je v tem primeru najpogostejše predpisano 

zdravilo, poleg psihološke, vzgojne in socialne obravnave. 
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Ritalin (metilfenidat) je spodbujevalec osrednjega živčevja. Zdravilo spada med 

psihostimulanse. V Sloveniji je to eno od treh zdravil, ki so registrirana za zdravljenje 

nemirnih oseb s kratkotrajno pozornostjo in narkoleptičnih (pacienti z napadi spanja, kljub 

siceršnjemu zadostnemu spanju). Ostali dve pogosteje predpisani zdravili sta še: concerta – 

podobno ritalinu, in strattera – povečuje količino noradrenalina. Zdravilo pri osebah 

praviloma podaljša obdobje pozornosti in zmanjšuje utrujenost. Ritalin je varno zdravilo, ki 

ne povzroča odvisnosti, če se uporablja v predpisanih tabletnih odmerkih. Nekateri poznani 

stranski učinki so: izguba apetita, motnje spanja, izguba telesne teže, glavoboli, nenadna 

utrujenost in zaspanost sredi dopoldneva, bolečine v trebuhu, živčnost. Metilfenidat se sme 

predpisati le otrokom, starejšim od 6 let. Terapija mora biti strogo nadzorovana ter le v 

predpisanih dozah. Pri ženskah se priporoča prekinitev terapije med nosečnostjo in v času 

dojenja (Kesič Dimic, 2009). 

2.1.5.5 Usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (OPP) 

Postopek uradnega prepoznavanja motnje se navadno sproži z namenom za začetek postopka 

usmerjanja otrok, ki so že uspešno vključeni v proces vzgoje in izobraževanja, vendar se je 

pokazala potreba po prilagoditvah oz. dodatni strokovni pomoči. Na spletni strani Zavoda 

Republike Slovenije za šolstvo (http://www.zrss.si/?rub=127) uvodna predstavitev usmerjanja 

otrok pravi tako: »Oddelek za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami opravlja naloge 

vodenja postopkov usmerjanja otrok in mladoletnikov s posebnimi potrebami v programe 

vzgoje in izobraževanja na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami 

(ZUOPP), podzakonskih aktov s področja usmerjanja otrok s posebnimi potrebami in Zakona 

o splošnem upravnem postopku.« Ena izmed nalog komisij za usmerjanje je, da na podlagi 

obvezne in dodatne dokumentacije ali celo osebnih razgovorov prepozna težave otroka in mu 

glede na to osnovno izhodišče zagotovi pomoč. V nekaterih primerih šola ali starši šele po 

uradno izdani odločbi vzamejo otrokove težave resno in se ne sprenevedajo več, da gre le za 

počasnejši/drugačen razvoj ali živahen značaj. Po Zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi 

potrebami (ZUOPP-1, Ur. l. RS, št. 58/2011) so kriteriji za opredelitev vrste in stopnje 

primanjkljajev, ovir oz. motenj: 

- otroci z motnjami v duševnem razvoju, 

- gluhi in naglušni otroci, 

- slepi in slabovidni otroci, 

- otroci z govorno-jezikovnimi motnjami, 

- gibalno ovirani otroci, 

http://www.zrss.si/?rub=127
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- otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, 

- dolgotrajno bolni otroci in 

- otroci s čustvenimi in vedenjskimi motnjami. 

Glede na to razporeditev je težko določiti, kam bi usmerili otroke z ADHD, saj gre za 

kombinacijo različnih težav. »Razlog za prakso, da so OPP usmerjeni pod 'napačno' skupino 

glede na primanjkljaje oz. motnjo, ki jo imajo, je vsaj delno pogojen tudi s samo zakonodajo, 

ki zelo podrobno in v naprej določa, kakšne vrste in koliko strokovne pomoči naj bi imel 

otrok, usmerjen v določeno skupino. V praksi se izkazuje, da so otroci usmerjeni pod isto 

skupino OPP zelo različni glede na svoje potrebe v procesu VIZ. KUOPP (op. a.: komisija za 

usmerjanje otrok s posebnimi potrebami) je tako večkrat pred težko nalogo, kako uskladiti 

zakonska določila in potrebe konkretnega otroka. Dodaten razlog je tudi že zgoraj omenjeno 

dejstvo, da za nekatere pogoste motnje ni posebne skupine OPP in se ti otroci usmerjajo pod 

obstoječimi (npr. otroci z avtističnimi motnjami, otroci s sindromom motnje aktivnosti in 

pozornosti, otroci z mejnimi duševnimi sposobnostmi),« razložijo združeni strokovnjaki v 

Analizi vzgoje in izobraževanja otrok s posebnimi potrebami v Sloveniji (Opara et al., 2010). 

Pomembno je, da opozorimo tudi na primarne in sekundarne težave. Npr. da se zaradi 

nerazumljenosti in izvajanja vedno večjih pritiskov na otroka v njem dogaja vedno večja 

agresija, ki je usmerjena na sošolce, starše in celo šolske delavce. Takrat je torej vedenjska 

motnja posledica, ne pa osnovna težava. S precejšnjo verjetnostjo lahko trdimo, da bi 

odpravljanje primarnih težav zmanjšalo sekundarne konflikte. Mag. Alenka Zupančič Danko 

v kratkem povzetku delavnice 'Diagnosticiranje za potrebe komisije za usmerjanje otrok s 

posebnimi potrebami' 

(http://www.zrss.si/pdf/221111145502_upp_pp_diagnosticiranje_za_potrebe_kuopp__zupanc

ic_dajnko.pdf) izpostavi štiri osnovne skupine, ki se najpogosteje pojavljajo v šoli: 

- otroci z motnjami branja in pisanja, 

- otroci z motnjami pozornosti in hiperaktivnostjo, 

- otroci, ki se težko učijo in imajo šibke sposobnosti, 

- otroci z diskalkulijo. 

Navedene skupine se navadno uvršča pod skupno ime 'otroci s primanjkljaji na posameznih 

področjih', kar na spletni strani Zavoda za šolstvo RS (http://www.zrss.si/?rub=3504) 

opredelijo kot otroke  s primanjkljaji na posameznih področjih učenja, s težjo obliko 

specifičnih učnih težav, pri katerih se zaradi znanih ali neznanih motenj ali razlik v delovanju 

centralnega živčnega sistema kljub povprečnim ali nadpovprečnim intelektualnim 

sposobnostim pojavljajo izrazite težave pri branju, pisanju, pravopisu in/ali računanju. 

http://www.zrss.si/pdf/221111145502_upp_pp_diagnosticiranje_za_potrebe_kuopp__zupancic_dajnko.pdf
http://www.zrss.si/pdf/221111145502_upp_pp_diagnosticiranje_za_potrebe_kuopp__zupancic_dajnko.pdf
http://www.zrss.si/?rub=3504
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Pojavljajo se tudi zaostanki v razvoju in/ali motnje pozornosti, pomnjenja, mišljenja, 

koordinacije, komunikacije, socialnih sposobnosti in/ali emocionalnega dozorevanja. 

Primanjkljaji vplivajo na kognitivno predelovanje besednih in nebesednih informacij, ovirajo 

usvajanje in avtomatizacijo šolskih veščin ter vse življenje vplivajo na učenje in vedenje. So 

notranje narave in niso primarno pogojeni z neustreznim poučevanjem in drugimi okoljskimi 

dejavniki, vidnimi, slušnimi ali motoričnimi okvarami, nevrološkimi motnjami in motnjami v 

duševnem razvoju ter vedenjskimi in čustvenimi težavami ali motnjami, čeprav se lahko 

pojavljajo skupaj z njimi.  

Izrazite učne težave morajo izstopati že v dosedanjem šolanju in ne izzvenijo kljub 

prilagoditvam metod in oblik dela oziroma z vključevanjem v dopolnilni pouk in druge oblike 

individualne ali skupinske pomoči, ki jih šola nudi v skladu z 12. in 24. členom Zakona o 

osnovni šoli (ZOsn-UPB3, Ur. l. RS, št. 81/2006). Otrok pa kljub vsej pomoči pri 

posameznem predmetu ali več predmetih ni dosegel minimalnih standardov znanja. 

Pomembno je poudariti, da te učne težave in neuspehi ne smejo biti pogojeni z vidnimi, 

slušnimi ali motoričnimi motnjami, motnjo v duševnem razvoju, emocionalnimi motnjami in 

neustreznimi okoljskimi dejavniki, vendar pa lahko nastopajo skupaj z njimi. Zaradi 

prekrivanja, nejasnosti in neusklajenih zakonskih določil in pravilnikov se v praksi pojavlja 

mnogo zapletov z diagnosticiranjem težav, dolgotrajnostjo postopkov, sledi pa tudi problem 

določanja optimalnih oblik pomoči.  

Postopek usmerjanja lahko pričnejo zakoniti zastopniki otroka (starši, rejniki) ali mladostnik 

sam, če je polnoleten, in sicer tako, da vložijo Zahtevo za začetek postopka usmerjanja na 

pristojni območni enoti Zavoda RS za šolstvo. Pred uvedbo postopka usmerjanja je potrebno 

uporabiti štiri osnovne stopnje pomoči: pomoč učitelja, pomoč šolske svetovalne službe, 

dodatno individualno in skupinsko pomoč na šoli. Peti korak - mnenje in pomoč zunanje 

strokovne ustanove, nastopi šele v primeru, ko šolski strokovni tim ugotovi, da učenec z 

izrazitejšimi učnimi težavami potrebuje več prilagoditev in pomoči ali spremembo programa 

vzgoje in izobraževanja. Staršem torej predlagajo uvedbo postopka usmerjanja šele v primeru, 

ko prvi štirje koraki niso pripeljali do želenega napredka pri otroku.  

Svetovalec Zavoda RS za šolstvo po prejemu zahteve za uvedbo postopka zaprosi vzgojno-

izobraževalni zavod, ki ga otrok obiskuje (vrtec, šolo ali zavod) za poročilo o otroku. Poročilo 

je temeljni vir, na katerega se opira komisija za usmerjanje, zato je pomembno skrbno, 

natančno in realno izpolnjevanje podatkov o otroku. ZUOPP-1 (Ur. l. RS, št. 58/2011) v 26. 

členu navede, kaj se lahko uporabi za dokumentacijo, na osnovi katere kasneje komisija 

oblikuje svoje strokovno mnenje. Zahteva se vso strokovno dokumentacijo, ki vključuje že 
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opravljene obravnave otroka, iz poročila pa mora biti razvidno, da je bil otroku zagotovljen 

kontinuum pomoči. Strokovna dokumentacija so zdravstvena, psihološka, 

specialnopedagoška, socialna in druga poročila, ki se nanašajo na utemeljevanje posebnih 

potreb otroka. Del strokovne dokumentacije je tudi zapis pogovora z otrokom o postopku 

usmerjanja, razen če tega zaradi njegove starosti ali sposobnosti razumevanja okoliščin ni 

mogoče opraviti. Svetovalec zavoda RS za šolstvo, ki vodi postopek usmerjanja, lahko starše 

oz. polnoletnega mladostnika povabi na osebni razgovor. 

Strokovno mnenje vključuje: osnovne podatke o otroku, sintezo mnenj vseh članov, 

opredelitev vrste motnje, usmeritev v ustrezen program in ustrezno ustanovo, po potrebi pa 

tudi dodatno strokovno pomoč, prilagoditve prostora in opreme, spremljevalca, pripomočke in 

druge pravice, ki otroku pripadajo na podlagi zakonodaje. Ker strokovno mnenje vsebuje 

osebne podatke, mora svetovalec mnenje poslati staršem (oz. polnoletni osebi), priporočljivo 

pa je, da ga dajo starši na vpogled tudi vrtcu, šoli ali zavodu, v katerega je otrok vključen. 

Starši lahko v osemdnevnem roku sporočijo morebitne pripombe na strokovno mnenje. Na 

podlagi strokovnega mnenja izda svetovalec odločbo o usmeritvi. V večini primerov 

prepoznane motnje pozornosti s hiperaktivnostjo usmeritev v posebne programe vzgoje in 

izobraževanja ni potrebna, saj zadostujejo že prilagoditve izvajanja pouka z nekaj urami 

dodatne pomoči za premagovanje ovir in primanjkljajev. 

Po dokončnosti odločbe mora vzgojno-izobraževalni zavod v 30 dneh, skupaj z otrokovimi 

starši, izdelati individualiziran program, kjer se natančno določijo področja pomoči, cilji in 

metodika dela. Poleg tega se priporoči tudi prilagoditve, ki otroku odpirajo boljše možnosti 

sodelovanja, predvsem pa preverjanja in ocenjevanja znanja.  

Strokovni delavci na šoli, učitelji in vodstvo dobijo z odločbo otroka dokazila o njegovi 

drugačnosti, hkrati pa odgovornost in dolžnost, da ima otrok pravico do njihove pomoči, 

prilagoditev in alternativnih pristopov. Na tak način se z izkušnjami tudi učitelji učijo strategij 

reševanja težav in hkrati prepoznavanja le-teh. Pomembno je, da se starše spodbuja k 

usmeritvi, saj strokovnjaki po navedbah Alenke Zupančič Danko 

(http://www.zrss.si/pdf/221111145502_upp_pp_diagnosticiranje_za_potrebe_kuopp__zupanc

ic_dajnko.pdf) izpostavijo poudarke tudi močnih področij, predvsem pa konkretnih predlogov 

za krepitev socialnega in akademskega razvoja mladostnika. 

 

http://www.zrss.si/pdf/221111145502_upp_pp_diagnosticiranje_za_potrebe_kuopp__zupancic_dajnko.pdf
http://www.zrss.si/pdf/221111145502_upp_pp_diagnosticiranje_za_potrebe_kuopp__zupancic_dajnko.pdf
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2.2 Svetovalno delo v šoli 

 Naša šolska zakonodaja je opredeljena na osnovi splošnega teoretičnega okvira in pravne 

podlage, ki ju predstavlja Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju. Splošni teoretični okvir 

izhaja iz pojma pravne države in temelji na človekovih pravicah, ki jih utemeljujeta 

Deklaracija o človekovih pravicah in Konvencija o otrokovih pravicah, pravno podlago ciljem 

javnega sistema izobraževanja pa dajejo mednarodni pravni dokumenti in ustava Republike 

Slovenije (Intihar & Kepec, 2002). Temeljne naloge svetovalne službe v osnovni šoli izhajajo 

s področij življenja in dela v šoli, kot jih navajajo Čačinovič Vogrinčič, Nagode, Tancig in 

Zorc Maver (2008) v Splošnih izhodiščih so naslednja:  

- učenje in poučevanje;  

- šolska kultura, vzgoja, klima, red;  

- telesni, osebni (spoznavni in čustveni) ter socialni razvoj;  

- šolanje in poklicna orientacija; 

- socialno-ekonomske stiske. 

V Beli knjigi iz leta 2011 je navodilo, da je vzgojno-izobraževalno delo v šoli »treba 

organizirati tako, da bodo vsi učenci, ko imajo kakršnekoli težave (npr. težave pri učenju, 

čustvene in vedenjske težave, govorne težave, težave zaradi bolezni itd.), takoj dobili ustrezno 

pomoč. Za nudenje ustrezne pomoči morajo biti učitelji in šolski svetovalni delavci ustrezno 

usposobljeni. Vsaka šola mora biti kadrovsko usposobljena za nudenje pomoči otrokom, ki 

imajo težave. Pri zagotavljanju pomoči učencem se šole povezujejo tudi z zunanjimi 

inštitucijami (npr. s svetovalnimi centri, zdravstvenimi domovi, centri za socialno delo itd.).« 

Programske smernice za svetovalno službo v osnovni šoli (Čačinovič Vogrinčič et al., 2008) 

opredelijo temeljne cilje svetovalne službe v osnovni šoli: optimalni razvoj otroka ne glede na 

spol, socialno in kulturno poreklo, veroizpoved, narodno pripadnost ter telesno in duševno 

konstitucijo. Svetovalna služba v šoli pomaga in sodeluje z osnovnim namenom, da bi bili vsi 

posamezni udeleženci v vrtcu oziroma šoli kot celota čim bolj uspešni pri uresničevanju 

temeljnega in v tem okviru vseh drugih sistemsko zastavljenih splošnih in posebnih vzgojno-

izobraževalnih ciljev. Opravlja interdisciplinarno zasnovano strokovno delo, torej da se na 

podlagi svojega posebnega strokovnega znanja, preko svetovalnega odnosa in na strokovno 

avtonomen način, vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških in socialnih 

vprašanj. Svetovalna služba je potemtakem strokovni sodelavec v vrtcu oziroma šoli, saj 

sodeluje že v izhodišču - pri samem načrtovanju, vzpostavljanju in vzdrževanju ustreznih 

pogojev za varno in hkrati spodbudno vzgojno-izobraževalno okolje, ki omogoča otrokovo 
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optimalno napredovanje. Zato moramo razumeti, da svetovalna služba sicer priskoči na 

interventno pomoč ob različnih nenadnih težavah, vendar ima tudi druge naloge (ibid): 

 posebno skrb namenja sprejemu in uvajanju otrok v šolo, pri raznih prehajanjih v času 

osnovnošolskega izobraževanja ter pri prehodu učencev v poklic oziroma na naslednjo 

raven izobraževanja; 

 upošteva splošne značilnosti razvoja in učenja osnovnošolskih otrok ter sodeluje pri 

ugotavljanju in upoštevanju posebnosti v njihovem telesnem, osebnostnem in 

socialnem razvoju; 

 ugotavlja in upošteva značilnosti ožjega in širšega socialnega okolja, iz katerega 

prihajajo učenci; 

 upošteva splošne značilnosti šole kot ustanove in njenih posebnosti (velikost, program, 

kadrovski in materialni pogoji); 

 ugotavlja značilnosti in možnosti vsakdanjega življenja, dela oz. vzgojno-

izobraževalnega dela z učenci (v oddelčni skupnosti in drugih učnih skupinah, 

interesnih dejavnostih pri pouku in zunaj pouka, itd.). 

Šolsko svetovanje je širši in organiziran proces. Starejša, vendar nekako temeljna definicija 

dr. Pedička je bolj preprosta, a vseeno lepo opiše, kaj vse zajema svetovalno delo: »Ko 

analiziramo to idejo oz. gibanje, ugotovimo, da je v bistvu zasnovana na Rogersovi 

humanistični teoriji razvoja osebnosti, ki zagovarja stališče, da je v celotni skrbi za otrokov 

normalni telesni in duševni razvoj potrebno poskrbeti tudi za pogoje tega razvoja, da je 

otroku potrebno ustrezno organizirati šolsko fizično in socialno okolje, zato je potrebno tudi 

delo s kolektivom, drugimi delavci, vodstvom šole, starši. Na tem se nato gradi celotna 

'filozofija' svetovalnega dela.« (v Resman, M., Bečaj, J., Bezić, T., Čačinovič-Vogrinčič, G., 

Musek, J., 1999: 67) Temeljna strokovno etična načela, po katerih se morajo ravnati 

svetovalni delavci ne glede na izobrazbo oziroma strokovni profil in ne glede na to, v kateri 

vzgojno-izobraževalni ustanovi opravljajo svetovalno delo, so načelo dobrobiti (za otroka), 

načelo prostovoljnosti (sodelovanje poteka brez prisile) in načelo zaupanja (zaupnost 

povedanega skupaj z zakonom varstva osebnih podatkov). Načelo celostnega pristopa se 

povezuje tako z interdisciplinarnostjo v nalogah na šoli kot tudi v sodelovanju s starši in 

otroki. Zaključevanje nalog in evalvacije opravljenih dejavnosti za pomoč osnovnošolcem je 

med zadnjimi, vendar osnovnimi dejavnostmi svetovalne službe.  

Vse pogosteje se tudi socialni pedagogi zaposlujejo v slovenskih šolskih svetovalnih službah, 

saj v programskih smernicah svetovalne službe v osnovni šoli (Čačinovič Vogrinčič et al., 



40 

2008) strokovnjakinje izpostavijo, da  »delo svetovalne službe opravljajo svetovalni delavci, 

ki so psihologi, pedagogi, socialni delavci, socialni pedagogi in defektologi. Vsi so strokovno 

usposobljeni za opravljanje svetovalnega dela v vrtcih in šolah«. Morda ravno široka, 

socialnopedagoška oz.  'vodniška' (Müller, B., 2006) smer razmišljanja omogoča boljše 

delovanje v korist otrok na šoli in bolj praktično usmerjeno nudenje pomoči na delovnem 

mestu svetovalnih delavcev. 

 

2.2.1 Delo z učenci 

To delo je lahko individualno ali skupinsko. Poudarjeni sta preventivna dejavnost in krizna 

intervencija (takojšnje nudenje pomoči). Otroci, ki so napoteni k svetovalni službi, so pogosto 

prepoznani kot otroci z motečim vedenjem, ki zaradi svoje drugačnosti potrebujejo dodatno 

pomoč.  Jurišićeva (1999) navaja simptome težav, ki se kažejo pri otrocih: 

 Moten otrokov govor (ne govori, pomanjkljiv govor, motena izreka), redka 

komunikacija. 

 Zaostanek v otrokovem psihomotoričnem razvoju (nerazvite osnovne higienske 

navade, slaba grafomotorika, zaostanki v motoričnem razvoju, zaostaja za vrstniki, 

slaba koncentracija, nemirnost…). 

 Učne težave (slab učni uspeh, bralno-pisalne/matematične težave, ne sledi pouku in 

učni snovi, odklanjanje šolskega dela). 

 Izostajanje od pouka (neupravičeno izostajanje). 

 Psihosomatske težave (glavoboli, slabost, težave s hranjenjem). 

 Slabi odnosi z vrstniki (ne druži se s sošolci in sošolkami, z njimi je pogosto v 

konfliktih, izbira si samo starejše ali samo mlajše prijatelje, zahaja v slabo družbo). 

 Neustrezen odnos do avtoritete (opozicionalno vedenje, konflikti z učitelji, 

neposlušnost, vedenjske težave, vezane na domače okolje). 

Danes bi ta področja razporedili malo drugače, vendar ostaja dejstvo, da specifični 

primanjkljaji, nedoseganje minimalnih standardov in vedenjska drugačnost pogosteje 

pripeljejo do obravnave otrok v svetovalni službi.  

F. Pediček (v Miklavčič, 1998) je leta 1967 izpostavil temeljne naloge dela z učenci. 

Individualna raven: 

 delo z novinci, spoznavanje in pomoč pri vključevanju; 

 delo z učenci, ki imajo učne ali vedenjske težave; 

 delo z učenci, ki imajo družinske težave; 
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 delo z nadarjenimi učenci;  

 individualna pomoč pri organiziranju učenja (metode in tehnike učenja); 

 odkrivanje pozitivnih lastnosti posameznika in graditev posameznikove samopodobe; 

 poklicno svetovanje, usmerjanje in spremljanje. 

 Temu moramo danes dodati še delo z učenci, ki nakazujejo kakršnokoli obliko motenj, ki jih 

prepoznavamo v otroštvu in mladosti, interveniranje ob nenadnih spremembah v razredu (npr. 

da mladostnik izgubi nadzor nad sabo v razredu in je v situaciji skoraj neobvladljiv), dodatna 

strokovna oz. individualna pomoč, ki je predpisana z odločbo o usmeritvi, ter kakršnakoli 

pomoč ob morebitnih zdravstvenih težavah. 

Skupinska/razredna raven: 

 priprava razreda na novinca; 

 projektne naloge z različnimi temami; 

 naloge integriranja hendikepiranih ali otrok s slabim socialnim položajem v razredu; 

 interakcijske igre in pogovori o različnih temah; 

 trening socialnih spretnosti: intrapersonalnih (prepoznavanje lastnih čustev, občutij, 

zavedanja) in interpersonalnih  spretnosti (komunikacija, zavzemanje perspektive 

drugega, reševanje problemov); 

 oblikovanje pozitivnega razrednega vzdušja in pozitivnih odnosov med učenci. 

Razvoj šole je šel od časov Pedička naprej, skupaj z nalogami svetovalne službe, predvsem v 

obsežnejše delo s starši. Vključevanje vseh drugačnosti v šolo je sicer še danes ponekod 

problematično, vendar se šolsko okolje vse bolj prilagaja individualnim potrebam  otrok. Med 

skupinske obravnave se vključuje tudi različna testiranja inteligentnosti, sposobnosti, 

nacionalna preverjanja na različnih področjih. Vse pogostejše so pritožbe svetovalnih služb, 

da ob vsej 'birokratski papirologiji' ostane komaj dovolj časa za dejansko praktično 

pedagogiko, navezovanje odnosa in konkretno pomoč otroku. Prav tako lahko sklepamo, da je 

tudi skupinskega dela v tovrstnih oblikah manj kot individualne pomoči. Sicer je res, da je ob 

pomoči predmeta etike in ostalih občasnih dejavnosti na področju socialnih spretnosti potreba 

po vključevanju svetovalne službe v te procese dejansko manjša, vendar je ob elektronski 

dobi, v kateri živimo (spletna družabna omrežja, skrivanje za anonimnostjo, neosebni stiki), ta 

vidik skupinskih interakcij morda še bolj potreben kot kadarkoli v zgodovini. Poudarek pri 

delu z razredom je tudi na področju razvojnih sprememb s puberteto, vzgoji za zdravo 

življenje (prehranjevanje, spolnost) in nezdrave navade (kajenje, uporaba drog).  
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Cilj svetovalnega dela je, da se bo znal otrok/mladostnik sam soočiti s svojimi osebnimi, 

učnimi in socialnimi situacijami. Šola ga mora usposobiti za življenje in delo v družbeni 

skupnosti, ga opolnomočiti, da se bo samostojno  znašel v svetu, razumel sebe, svoje potrebe, 

svoj položaj, da bo kritičen do sebe, okolja in okoliščin, ob tem pa izbiral realna sredstva 

delovanja v okolju (Resman et al., 1999).  

2.2.1.1 Splošne prilagoditve pouka in poučevanja 

Pogoj za uspeh pri delu z otrokom z motnjo ADHD je pristen osebni stik. Ko otroka spoznaš 

in razumeš, te lahko sprejme in ti šele takrat dovoli, da mu pomagaš. Različne prilagoditve v 

razredu so lahko enostavne, vendar zelo učinkovite. Prilagoditve uravnavanja vedenja in 

poučevanja pa zahtevata odprtost učiteljev in morda je to, sprotno učenje ob učencih s 

posebnimi potrebami, ključno za nadaljnje boljše vzdušje v razredu. Različni avtorji 

predlagajo različne prilagoditve prostora in poučevanja: 

 Skrbno načrtovanje opreme učilnice in sedežnega reda. 

 Čim manj sprememb in močnih zunanjih dražljajev. 

 Ustrezen način posredovanja navodil za naloge: očesni stik, kratka in jasna navodila, 

posredovanje navodil po čim več komunikacijskih kanalih. 

 Razčlenitev bolj kompleksnih navodil na manjše korake in sprotno preverjanje 

razumevanja. 

 Omogočeno gibanje po razredu (brisanje table, pomoč učitelju, izpraznitev koša…). 

 Pozitivno naravnana razredna klima z jasnimi pravili. 

 Pomoč pri razvijanju organizacije in reda z rutino ter strukturiranimi pravili. 

 Razdelitev nalog v manjše in preglednejše. 

 Delovni listi naj bodo ustrezno prilagojeni (da so posamezni deli podčrtani…). 

 Čas šolskega dela in domačega učenja naj bo v krajših razdelitvah. 

 Tehnike in metode, ki izboljšajo pozornost, zbranost in pomnjenje. 

 Zanimivost pouka, ekspresivno poučevanje s smislom za humor. 

 Čim več opor, ki pritegnejo otrokovo pozornost (podčrtati ključno besedo, sprememba 

glasu, ilustracije…). 

 Individualizacija in diferenciacija zahtev. 

 Prilagojen čas in prostor za preverjanje znanja. 

(Kesič Dimic, 2009; Kos Svetina, 1971; Starešinič, 2009; Žunko Vogrinc, 2009 po Božič, 

2010). 
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2.2.1.2 Individualiziran program 

Glavne smernice, ki naj bi jim sledili pri načrtovanju dela z otrokom z ADHD so (Pulec Lah, 

2002: 99): 

 Povečati učno učinkovitost otroka. 

 Razviti potrebne veščine za vzdrževanje učinkovitih medosebnih odnosov. 

 Spodbujati razvoj pozitivne samopodobe pri otroku. 

 Sprememba okoliščin v razredu, zaradi česar naj bi se zmanjšalo neželeno vedenje. 

 Interakcija z otrokom, ki spodbuja vključevanje otroka v smotrne, želene aktivnosti. 

 V individualiziranem programu, ki mora biti izdelan 30 dni po odločbi, se določi organizacija 

in izvedba dodatne strokovne pomoči s prilagojenim izvajanjem (ZUOPP-1, Ur. l. RS, št. 

58/2011): 

- premagovanje primanjkljajev, 

- izvajanje svetovalnih storitev, 

- izvajanje učne pomoči, 

- cilji in oblike dela na posameznih vzgojno-izobraževalnih področjih, 

- strategije vključevanja otroka s posebnimi potrebami v skupino, 

- potrebne prilagoditve pri preverjanju in ocenjevanju znanja, doseganju standardov in 

napredovanju, 

- uporaba prilagojene in pomožne izobraževalne tehnologije, 

- izvajanje fizične pomoči, 

- izvajanje tolmačenja v slovenskem znakovnem jeziku, 

- prehajanje med programi ter potrebne prilagoditve pri organizaciji, 

- časovna razporeditev pouka, 

- veščine za čim večjo samostojnost v življenju (prilagoditvene spretnosti) in načrt vključitve 

v zaposlitev. 

 

2.2.2 Sodelovanje s starši 

Delo s starši je lahko v individualni obliki (eden ali oba s svetovalnim delavcem) ali skupinski 

(starši in šolski tim – svetovalni delavec skupaj z učiteljem, razrednikom ali predstavnikom 

zunanje institucije; šola za starše itd.). Poudarek pri delu s starši je na posvetovalnem delu s 

ciljem preventive ali intervencije in načrtovanja, pomembnega za šolsko in domače delo. Pri 

delu s starši se svetovalni delavec ravna po načelu zaupnosti in prostovoljnosti, po načelu 

celostnega pristopa in sodelovanja v svetovalnem odnosu (Čačinovič Vogrinčič et al., 2008).  
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Jelena Vidmar (2002) izpostavi dilemo timskega dela v inkluzivni šoli: v kakšni meri se lahko 

šola kot ustanova spremeni, da bo lahko uspešno sprejela medse drugačne? Z vidika šole kot 

sistema sta za uvajanje inkluzivnega pristopa, ki je danes splošno v uporabi, izrednega 

pomena konkretno in kakovostno timsko delo ter partnerstvo s starši.  Nekateri starši neradi 

hodijo v šolo zaradi lastnih slabih izkušenj ali zaradi občutkov stigmatiziranosti. Večkrat se 

starši sami počutijo nemočne, nekompetentne ali pa so celo sami uporabniki različnih 

institucij (CSD, društvo za nenasilje, samopomočne skupine…). Učitelj lahko s svojim 

spodbujajočim vedenjem staršem vliva zaupanje v šolo in skupno sodelovanje, pri tem pa 

poudari bistvo: da vsi skupaj želijo najboljše za otroka. Sodelovanje med šolo in domom je 

gotovo zelo pomembno, še posebej, kadar se otrok znajde v situaciji, ko je porušeno vzdržno 

in zdravo ravnovesje v njegovi okolici, še bolj pa kadar so prisotne kakršnekoli motnje. 

Konstruktivno reševanje raznovrstne učne in vedenjske problematike mora biti podprto z obeh 

strani – doma in v šoli. Svetovalni delavci imajo tako pogosto vlogo mediatorjev, ki krmarijo 

med sodelavci na šoli in starši otrok (Intihar & Kepec, 2002). Raziskave doma in v tujini 

potrjujejo, da dobro sodelovanje med šolo in domom učinkovito vpliva na uspeh vzgojnega 

delovanja, življenja v šoli, družini in širši skupnosti.  

Svetovalni delavci imajo zelo pomembno vlogo v tem dialogu, saj je nemalokrat od njihovega 

delovanja odvisno prihodnje sodelovanje s starši, obračanje na šolo za pomoč in zaupanje v 

šolski sistem. Načeloma svetovalna služba posreduje ob večjih zapletih v odnosu med starši in 

učiteljem, kadar otrok potrebuje strokovno dodatno pomoč, individualni pristop in kadar 

učitelji želijo njihovo strokovno mnenje. Dubravka Maleš (Miljević-Riđički, Maleš, Rijavec, 

1999) sicer opisuje odnos med starši in učitelji, vendar bi lahko v te naloge enakovredno 

dodali tudi svetovalne delavce:  

 si enakopravno delijo informacije, cilje in obveznosti vezane na vzgojno-

izobraževalno delo; 

 oboji imajo aktivno vlogo pri spodbujanju otrokovega razvoja; 

 oboji so odgovorni za otrokov učno-vzgojni uspeh; 

 oboji imajo določene pravice in tudi dolžnosti. 

Občasno seveda pride do navzkrižja interesov med vsemi vpletenimi, ne glede na to, da 

načeloma vsi delujejo v smeri, ki je najboljša za otroka. Za bolj motivirano in stalno 

sodelovanje je potrebno vzpostavljati dober odnos: dobro komunikacijo, spoštovanje drug do 

drugega, upoštevanje vseh možnosti participacije za doseganje skupnega cilja, konstruktivno 

reševanje konfliktov ter razumevanje.  
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Ena izmed pomembnih točk delovanja svetovalnih delavcev na šoli je individualiziran 

program za učenca z odločbo o usmeritvi. Pri sestavljanju le-tega sodeluje strokovni tim 

(otrok, starši, razrednik, predmetni učitelj, svetovalna služba, in po potrebi tudi zunanji 

sodelavci), vodenje programa pa prevzame svetovalni delavec. Če so učitelji in starši 

seznanjeni s pojavom ADHD, če imajo realne cilje in so motivirani za delo z otrokom z 

ADHD, se učinkovito sodelovanje razvije z lahkoto. V nasprotnem primeru lahko nastanejo 

konflikti v odnosu šola - dom in ogrožajo učenčev napredek ali celo spodbudijo sekundarne 

težave (motnja vedenja, beg iz situacije, iskanje neprimerne potrditve itd.). Pomembno je, da 

se sproti postavljajo realni cilji, spremlja napredek, definira vloga učitelja, staršev in otroka. 

Staršem je potrebno pokazati, da so v šoli dobrodošli, razumljeni in cenjeni, hkrati pa morajo 

razumeti, da vpeljevanje posebnih programov in treningov, predvsem vedenjsko-kognitivnih 

pristopov v razred, ni enostavna naloga za učitelja (Pulec Lah, 2002).  

Hegarty (1993) na kratko povzame pet dimenzij partnerskega sodelovanja med šolo in starši: 

1) Izmenjava informacij. 

2) Učni načrt – plan dela. 

3) Vzgojna problematika. 

4) Osebna pomoč. 

5) Povezovanje z zunanjimi strokovnjaki. 

Druge predpise o delovanju in sodelovanju šole s starši lahko najdemo tudi v naslednjih 

zakonskih predpisih: Zakon o organizaciji in financiranju, Zakon o šolski inšpekciji, Zakon o 

osnovni šoli, Zakon o poklicnih in strokovnih šolah, o gimnazijah, o visokih šolah ter Zakon o 

izobraževanju in usposabljanju otrok s posebnimi potrebami ter vsemi pripadajočimi 

obrazložitvami v programih in smernicah.  

 

2.2.3 Sodelovanje z učitelji/ostalimi zaposlenimi 

Svetovalni delavci so učiteljevi najožji sodelavci, ki se vzajemno informirajo in hkrati 

podpirajo ali si po potrebi tudi nasprotujejo, kadar gre za neprimerne pristope pri delu z 

učencem. V proces reševanja in preprečevanja težav vstopajo učitelji vsak s svojim 

specifičnim znanjem in védenjem, zato je poudarek na posvetovalnem delu z namenom 

preventive ali intervencije, skupnega načrtovanja, izvajanja in evalvacije dela v šoli. Vodilo 

svetovalnemu delavcu pri skupnem delu z učitelji so predvsem načelo interdisciplinarnosti, 

celostnega pristopa in sodelovanja (Čačinovič Vogrinčič et al., 2008).  
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Ostali zaposleni, predvsem vodstvo, na šoli pomembno prispevajo k splošni klimi in glavnim 

vzgojnim smernicam. Ravnatelj naj bi z oblikovanjem vizije razvoja šole, skupaj z učitelji, 

vodil šolo, kjer bodo tudi otroci s posebnimi potrebami maksimalno razvijali svoje potenciale 

(Vidmar, 2002). Pri tem je nujno dobro sodelovanje, da bodo starši podpirali učitelja in 

obratno. Pri realizaciji vseh dejavnosti, zlasti v spreminjanju šolske kulture pri uvajanju 

drugačnih pristopov do staršev, so ravnatelju v veliko pomoč svetovalni delavci.  

Opažanje, da ima otrok problem, se začne v razredu, zato je zelo pomembno, da učitelj oz. 

razrednik učni ali vzgojni problem »pravočasno zazna in začne po temeljitem razmisleku 

ukrepati. Problem analizira najprej sam, lahko se posvetuje tudi s šolskim svetovalnim 

delavcem in z učitelji kolegi. Sledi pogovor z učencem, individualno mu pomaga – težavo 

skupaj rešita učitelj in učenec. Glede na zahtevnost problemov in težav se učitelj odloči, ali 

jih bo reševal sam, skupaj z učencem, skupaj s starši, skupaj z učenci in starši na govorilni uri 

in v strokovnem timu.« (Intihar & Kepec, 2002: 114) Vloga svetovalnega delavca je izrednega 

pomena v primeru, ko učitelj ne razume otrokovih težav ali težko sprejme, da mladostnik na 

svoje reakcije težko vpliv ali jih nadzoruje. Takrat je predvsem pomembna zaščita otroka, 

nato pa interdisciplinarno razlaga učitelju o temeljnih značilnostih motnje ter možne oblike 

pomoči.  

Razumevanje širokega spektra značilnosti motnje ADHD bi torej marsikateremu učitelju 

lahko olajšalo delo zaradi boljšega uvida v otrokove težave, predvsem pa bi bil okrepljen z 

ustreznejšimi pristopi pomoči. Učitelji, ki bi sumili, da ima otrok večje težave in bolj 

specifične od zgolj lenobe ali posledice domačih situacij, bi lahko z drugačnimi pristopi v 

razredu olajšali delo sebi in vsakodnevni pouk otroku ter celotnemu razredu. Vidmar (2002) 

poudari, da je pomembno, da se učitelji, ki imajo v razredu otroka s posebnimi potrebami, ne 

počutijo osamljeni, prestrašeni in nekompetentni, temveč imajo podporo in razumevanje tako 

s strani kolektiva in svetovalne službe kot tudi s strani vodstva. Svetovalni delavci imajo pri 

tem pomembno vlogo, saj predstavljajo vezni člen med šolo, starši in zunanjimi inštitucijami 

v strokovnem in organizacijskem smislu.  

 

2.2.4 Sodelovanje z zunanjimi ustanovami 

V težjih situacijah oz. v primeru, ko je potrebna uradna diagnoza z odločbo o motnji in 

dodatni pomoči, se svetovalna služba obrne po pomoč k drugim institucijam, ki so bolj 

specifično usposobljene za določene težave, mnenja ali delovna priporočila. Tu so lahko 

vključeni: vrtci, druge osnovne šole, svetovalni centri, zdravstveni domovi, centri za socialno 
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delo, Zavod RS za šolstvo, vzgojno-izobraževalni zavodi z začasno nastanitvijo ter druge 

ustrezne zdravstvene ustanove in (ne)vladne organizacije. Tovrstno povezovanje mora 

upoštevati načela celostnega pristopa, strokovne avtonomnosti, interdisciplinarnosti, 

strokovnega sodelovanja in povezovanja (Čačinovič Vogrinčič et al., 2008). 

Povezovanje z zunanjimi institucijami je lahko dober način posredne pomoči otroku z 

odločbo ali brez nje. Prostovoljec, bi lahko spremljal otroka nekaj ur na teden v času študijske 

prakse. Interesne dejavnosti, ki omogočajo nove socialne izkušnje in veliko gibanja so lahko 

pomemben doprinos k razvoju otroka. Npr. taborniki, trening socialnih veščin, vključitev v 

športno društvo… Tak pristop ima lahko pomembne učinke v daljšem časovnem obdobju, 

čeprav so postopni koraki nejasni.  

 

2.3 Socialna pedagogika in ADHD motnja 

Leonida Rotvejn Pajič v enem izmed prispevkov (2002: 33) opiše pogoste posledične  

značilnosti vedenja mladostnikov, ki so odraščali s pomanjkljivim razumevanjem njihove 

motnje. Težavam na ključnih področjih se posledično pogosto pridružijo še težave na 

področju vedenja (agresivno in antisocialno vedenje, razna tvegana vedenja), čustvovanja 

(pomanjkljivo prepoznavanje čustev pri drugih in sebi, težave v izražanju čustev, 

razdražljivost, depresivno razpoloženje, slabo samospoštovanje…), učenja (učna uspešnost je 

slabša od otrokovih dejanskih sposobnosti), medsebojnih odnosov (pogosti konflikti s starši, 

učitelji, vrstniki, sošolci jih ne sprejemajo ali jih celo odkrito odklanjajo). Socialna 

pedagogika se ukvarja z otroki in mladostniki, ki imajo pogosto kombinacijo zgoraj naštetih 

težav. Poleg tega pa ima širši socialnopedagoški pogled uvid v družinsko ozadje z 

varovalnimi ali ogrožujočimi dejavniki, vključenost v vrstniške skupine in preživljanje 

prostega časa, stanje v šoli tako z vidika šolskega uspeha kot tudi medosebnih odnosov z 

zaposlenimi, morebitne stalne konflikte, načine reševanja težav… Socialni pedagogi se 

zaposlujemo v vzgojno-izobraževalnih zavodih, svetovalnih službah (vrtcev, šol, srednjih šol), 

v razredih, zavodih za prestajanje kazni zapora, svetovalnih centrih, mladinskih centrih, 

mnogih nevladnih organizacijah, ki se ukvarjajo tudi s širšo populacijo, in še marsikje. 

Menim, da ni pretirano, če trdim, da se v vzgojnih zavodih in mladinskih centrih pogosto 

srečujemo z otroki s kombiniranimi težavami. Morda je tudi odstotek mladostnikov z ADHD 

med njimi večji, saj se umikajo iz domačih situacij, stalnih prijateljev nimajo, vendarle pa si 

zelo želijo družbe in socialne sprejetosti. »Hiperkinetični otroci so pogosto brezobzirni in 

impulzivni, nagibajo se k nezgodam in se pogosto znajdejo v disciplinskih konfliktih zaradi 
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nepremišljenih kršitev pravil, ne pa zaradi namernega kljubovanja. Njihovi odnosi z 

odraslimi so pogosto brez socialnih zavor, manjka jim običajne previdnosti in zadržanosti. 

Med drugimi otroki niso priljubljeni in lahko postanejo izolirani. Običajno so prizadete 

kognitivne funkcije, pogostejši so specifični zaostanki v motoričnem in govornem razvoju. 

Sekundarni znaki vključujejo disocialno vedenje in nizko samospoštovanje,« strnjeno opiše 

Mednarodna statistična klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov (2010: F90). 

O težavah povezanih z ADHD motnjo v šoli sem že pisala. V nadaljevanju bi se rada le kratko 

osredotočila na dve zanimivi področji socialnopedagoškega dela, in sicer o vplivu ADHD na 

mladostnike v vzgojnih zavodih in zapornike v zaporih.  

 

2.3.1 Prisotnost ADHD v vzgojnih zavodih 

Kot socialna pedagoginja sem se ob vedno boljšem poznavanju težav in posledic motnje 

ADHD v teoriji in praksi večkrat vprašala, koliko mladostnikov v vzgojnih zavodih ima 

motnjo ADHD. In kolikšen je delež teh otrok, ki imajo ADHD in hkrati neurejene razmere v 

družini (brezposelnost staršev, slabe stanovanjske razmere, večkratna selitev, nizka izobrazba 

staršev in morebitne posledice manjše kompetentnosti pomoči otroku, socialno-ekonomske 

težave, starši z ADHD motnjo, zasvojenost z drogami, alkoholizem, odklanjanje otroka, 

zlorabe, močne čustvene obremenitve v zgodnjem razvoju otroka, prevzemanje starševskih 

disocialnih vzorcev…)? Kakšne možnosti ima otrok z motnjo, na katero ima malo vpliva, je 

ne razume, vodi njegova dejanja, sam pa nima podpore doma, živi v socialnem okolju, ki že 

od njegovega zgodnjega otroštva pričakuje stalne konflikte z njegove strani, in šolo, ki ga je 

kot problematičnega spoznala že pred prihodom v prvi razred ali pa kmalu po njem? Mag. 

Marica Horvat v članku (2000) opiše svoje delo z gojenci v zavodu, ki so imeli že zgodaj 

prepoznano motnjo, znano pod nekoliko zastarelim in vsebinsko omejenim izrazom: 

hiperkinetični sindrom. Pove, da imajo ti mladostniki učne težave z motnjami koncentracije in 

vedenja, zato v osnovni šoli težko funkcionirajo. Zaradi večje strukturiranosti pouka je prav 

šolsko okolje tisto, ki evidentira takšnega otroka. Po pogovoru z vzgojiteljicami iz vrtca 

zavodski vzgojitelji in učitelji pogosto ugotovijo, da je bil otrok že v svojih predšolskih letih 

izredno 'nemiren'. V pogovoru s starši takšnega otroka pa se zgodba zaokroži z informacijo, 

da je bil že od rojstva izredno nemiren in živahen otrok. Težave se pogosto počasi 

dopolnjujejo in stopnjujejo vzporedno z večjimi zahtevami, naraščajočimi pričakovanji na 

področjih vedenja, uspeha in socialnega razvoja ter manj popustljivimi učiteljicami. »Kmalu 

po vstopu v prvi razred so se začele težave in so dosegle vrhunec v tretjem razredu osnovne 
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šole. Ni se bil sposoben zbrati, izredno je bil nemiren, klepetav, tako da je motil cel razred. 

Hude težave je imel pri branju in pisanju.« (Horvat, M., 2000: 131) Lahko si predstavljamo 

takega otroka v šoli, kjer se zahteva vsaj nekaj ur na dan zbranost, mirno sedenje in jasno 

določeno delo, ki ga je potrebno vzorno dokončati. Če primerjamo nekaj znakov 

hiperaktivnosti in osebnostnih značilnosti otrok, ki se jih namesti v vzgojni zavod, zlahka 

prepoznamo podobnosti. »Med konstitucijskimi lastnostmi, ki vplivajo na značilnosti vedenja 

in so določene glede na način delovanja osrednjega živčnega sistema (so torej biološko 

pogojene), raziskovalci poudarjajo impulzivnost. To je način vedenja, ki vključuje odzivanje 

brez vnaprejšnjega premisleka, nestrpnost, slabše obvladovanje čustev,« izpostavi vidik 

impulzivnosti Mitja Krajnčan (2006: 34) v poglavju Indikatorji čustvenih in vedenjskih težav 

otrok in mladostnikov, ki se oddajajo v vzgojne zavode. Hiperaktivnost bi lahko prepoznali v 

nadaljevanju, ko pove, da imajo ti mladostniki pogosto zvišan prag za vzburjenje, saj jim 

primanjkuje adrenalnih glukokortikoidov, kar pomeni, da za svoje dobro počutje potrebujejo 

veliko intenzivnega dogajanja. Posledično so veliko bolj naravnani v zunanjo akcijo. Otroci, 

ki so ves čas v nekih notranjih napetostih, pod stalnimi opomini s strani učitelja, grdimi 

pogledi sošolcev, hkrati pa nezmožni nadzorovati svoja dejanja in pogosto tudi besede, 

reakcije, vedno bolj iščejo druge oblike vsakodnevnega 'preživetja'. Ob ocenah so izstopajoče 

razlike vidne tudi v šolskem uspehu, saj so objektivni standardi za napredovanje v višji razred 

natančno določeni. Potrditev iščejo pri vrstnikih, ki jih večinoma odrivajo, saj so pogosto 

vsiljivi, žaljivi, prepirljivi, zvračajo krivdo na druge, vse skupaj pa lahko preraste celo v hujšo 

agresijo. Nesprejemljivo odnašanje, grožnje in žalitve učiteljev imajo za odgovor vedno večje 

pritiske, zavračanje in grožnje z različnimi formalnimi ukrepi. Dragica Osterc (2000) navaja, 

da mladostniki čutijo vedno večjo apatičnost, nezainteresiranost, odkrito odklanjajo učenje, 

kar nazadnje pripelje do neopravičenega izogibanja pouku. Izguba socialnega položaja skupaj 

s pomanjkanjem potrditve lahko privede do delinkventnega vedenja: kraje, trpinčenje 

šibkejših otrok, povzročanja materialne škode, agresivnih in kaznivih dejanj. »Mnogi 

mladoletni prestopniki imajo nezadovoljivo (negativno) samopodobo in nizko raven 

samospoštovanja. Ta se kaže v poudarjenem vedenju, ki mladostniku daje občutje moči in 

obvladovanja.« (ibid) Taka neuspešna podpora otroku s strani staršev in šole, ko situacija 

skoraj ni več obvladljiva in mladostnik zavrača vse oblike pomoči, lahko ob upoštevanju 

širših dejavnikov vodi v oddajo otroka v vzgojno-izobraževalno ustanovo. 

Sodelovanje v zavodu je zelo pomembno za ustvarjanje stabilnega okolja, kjer se mladostnik 

počuti dovolj varnega, da sčasoma zaupa zaposlenim, ki jih nima za sovražnike. »Če se danes 

vprašamo, kaj je fantu pripomoglo do uspešne reedukacije, moramo poudariti, da je bil odnos 
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med vzgojiteljem, učiteljem in fantom tisti osnovni element, ki je povzročil spremembo. Dober 

odnos nadomesti še tako drago tableto (ki jih je v veliki meri tudi prejemal). Radi smo ga 

imeli, resnično nas je skrbelo zanj, zato smo z vsem strokovnim znanjem, potrpežljivostjo, 

doslednostjo in empatijo dosegli, da nas je sprejel, spoštoval, prisluhnil in sledil našemu 

tretmaju. Tudi biološko je dozoreval.« (Horvat M., 2000: 135) 

 Če predpostavimo, da imamo v vzgojni skupini osmih otroki najmanj dva mladostnika z 

motnjo ADHD, koliko prepirov in 'bojev' zaradi individualnih razlik, potenciranih z ADHD 

značilnostmi, je pričakovati? Poročilo Zalike Horvat (2000) jasno pove, da se več otrok s 

težavami hitro najde skupaj in vplivajo drug na drugega. Nemirni in nestrpni so še bolj 

dovzetni za negativne vplive in se pogosteje znajdejo v družbi problematičnih gojencev. Zato 

se mi zdi zelo pomembno, da bi socialni pedagogi in tudi ostali pedagoški poklici več 

pozornosti namenili motnji ADHD. Marica Horvat opiše dinamiko v vzgojnem domu in 

izpostavi, da lahko takemu otroku pomagamo le, če o težavi veliko vemo, jo razumemo in 

smo pripravljeni na drugačnost takšnega otroka. »Potrebno je veliko strpnosti, energije in 

znanja. Vedeti moramo, da taki otroci nimajo le senčne strani, ampak so pogosto tudi 

dobrosrčni, ustrežljivi in šaljivi. Načrt pomoči otroku gradimo ne le na saniranju 

pomanjkljivosti, temveč v enaki meri na razvijanju močnih področij in ojačevanju pozitivnih 

lastnosti. /…/ Če mu je vzgojitelj naklonjen, ga razume, je strpen, pripravljen upoštevati 

njegove posebnosti, pripravljen zanj storiti nekaj več, mu bo otrok sledil.« (2000: 135)  

Tudi, če mladostniki nimajo dokazane motnje, jim enostavne prilagoditve s področja pomoči 

v primerih ADHD lahko pomagajo premostiti neko razvojno začasno prepreko ali pa omilijo 

težave do točke, ko se otrok sicer zaveda nekih primanjkljajev, vendar to ne vpliva negativno 

na njegovo samopodobo ali uspešnost v življenju. 

 

2.3.2 ADHD pri (manj uspešnih) odraslih  

Barkley (2000) opisuje odrasle z motnjo in povzema študije, ki zaključujejo, da ima 50-65 % 

otrok z ADHD značilnosti te motnje tudi v odraslosti. Mnogi bodo zaposleni in sposobni 

vzdrževati sami sebe, vendar bo njihova dokončana izobrazba ter socialno-ekonomski status 

nižji od povprečja. Pri 20-45 % se lahko pojavlja asocialno vedenje in znotraj te skupine ima 

približno 25 % asocialno osebnostno motnjo. Le 10-20 % otrok z ADHD naj bi odraslo brez 

kakršnih koli psihiatričnih diagnoz, dobro funkcionira in je brez vidnejših simptomov motnje. 

Samo na kratko razložimo razsežnosti asocialnega vedenja, do katerega lahko pride v skrajnih 

primerih. Za psihopate (izraz, s katerim opisujemo kronično nemoralno in asocialno vedenje) 
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je značilna nagnjenost k psihološki potešitvi kriminalnih, spolnih ali nasilnih impulzov ter 

nezmožnost učenja na napakah. Osebe s to motnjo najdejo potešitev v svojem asocialnem 

vedenju in ne obžalujejo svojih dejanj. Svojim impulzom se ne morejo upreti ali jih 

nadzorovati. Psihopatija ne vodi nujno v kriminalno in nasilno vedenje, če pa imajo psihopati 

močno razvito socialno kognitivno sposobnost, so lahko zmožni preusmeriti svoje asocialne 

potrebe in jih zadovoljiti na drugačen, nekriminalen način. Psihopati (in druge osebe z 

značilnostmi patološke narcisoidnosti) z manj razvito socialno kognitivno sposobnostjo so 

bolj nagnjeni k nasilnemu vedenju do drugih ljudi, neuspehu v poklicu in težavam v odnosih 

(http://sl.wikipedia.org/wiki/Psihopatija). 

Če motnje ADHD niso odkrili v otroštvu in če težave niso bile razumljene, so se zahteve 

stopnjevale, posamezniku pa brez strategij nadzora in usmerjanja vedenja ni uspelo uspešno 

zaključiti šolanja, se lahko kot odrasel znajde v situaciji, ki le še povečuje njegovo 

nestabilnost. Notranji občutki manjvrednosti, odrinjenosti, nesposobnosti, jeze in sovraštva so 

se krepili do otrokove polnoletnosti, ko mladostnik postane formalno odrasel in, če prej ne, 

takrat starši, šolski sistem in ostale inštitucije pustijo mladostnika, da se mora znajti sam, 

četudi tega ni sposoben. Raziskave nakazujejo, da je motnja dedna in jo danes pri odraslih 

pogosto odkrijejo šele, ko jo potrdijo pri njihovih otrocih. V prenovljeni izdaji DSM-V je 

prvič vključena možnost, da se težave zaradi ADHD motnje pojavljajo tudi v odraslosti, kar 

pomembno spremeni dostopnost in upravičenost do pomoči in prilagoditev med študijem ali v 

službi. Hiperaktivnost lahko z odraščanjem postopoma izzveni oz. jo posameznik zmore 

obvladati s športom in ostalimi aktivnostmi. Številni simptomi ADHD pa so izraženi tudi v 

odrasli dobi, na primer motorični nemir, slabe organizacijske sposobnosti, impulzivnost, 

neuspešna partnerska in ostala socialna razmerja, težave z dolgotrajnim osredotočanjem 

pozornosti in načrtovanjem stvari. Pogosto ne dokončanje začetih nalog, menjava 

razpoloženja, nezmožnost poslušati in hitra razburjenost le še poslabšajo situacijo. Posledica 

tega je, da imajo številni odrasli z motnjo pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje, težave na 

poklicnem in socialnem področju.  

2.3.2.1 Raziskave z zaporniki 

Ob prebiranju različnih področij, za boljše razumevanje človeka z ADHD, sem našla 

raziskovalne študije, ki izpostavljajo pomemben vidik neuspešnih odraslih z ADHD motnjo, 

ki so jih kriminalna dejanja vodila v prestajanje kazni zapora. Primeri, ki jih predstavljam, so 

iz socialnopedagoško bolj razvitih držav, zato se mi je zdelo pomembno vključiti tudi ta vidik, 

ki bi ga bilo morda vredno upoštevati tudi v Sloveniji. Študije zajemajo različno število 

http://sl.wikipedia.org/wiki/Psihopatija
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sodelujočih uporabnikov. Tudi njihovi avtorji so bili k raziskovanju spodbujeni z različnimi 

motivi: lastna praksa ali raziskava, spodbujana in podprta s strani države. Vsekakor pa so 

zaključki pomembna sporočila za nadaljnje načrtovanje pomoči in okolja tako za otroke, kot 

tudi odrasle, ki jim življenje usmerja motnja pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje.  

2.3.2.2 Zapor mladih odraslih, Nemčija 

Prof. dr. med. Michael Rösler et al. (2004) je z ekipo mednarodnih strokovnjakov izvedel 

raziskavo v nemškem mladinskem zaporu JSA Ottweiler, na področju nemške države 

Saarland, ki je tudi financirala študijo, z namenom pregleda pogostosti ADHD motnje med 

mladimi jetniki. Sodelovalo je 129 zapornikov (povprečna starost: 19±2 leti) in 54 moških 

brez motenj, kot kontrolna skupina (povprečna starost: 22±3 leta). Uporabljeni so bili 

naslednji testi: ocenjevanje ADHD pri odraslih z Wender Utah Rating Scale (WURS 

lestvico), Eysenckov vprašalnik impulzivnosti (EIQ), diagnostični kriteriji po DSM-IV in 

ICD-10. Za določanje istočasnih osebnostnih motenj so uporabili mednarodni test osebnostnih 

motenj (IPDE). Zunanje (ED) in notranje (ID) motnje so bile ocenjene z Achenbach-ovo 

lestvico (YSR, YASR). Uporaba alkohola je bila raziskovana s testom  AUDIT in uporaba 

drog s strukturiranim kliničnim testom po DSM-IV (SCID). Rösler in ostali sodelujoči 

raziskovalci (ibid) opozarjajo, da so različni testi med seboj v nekaterih točkah nekompatibilni 

in pokažejo detajlno različne podatke. Zaradi ekonomskih omejitev so vključene le določene 

dodatne motnje (npr. ankisoznost in depresija). Rezultati so zanimivi že z vidika velike razlike 

v določanju prisotnosti motnje ADHD z diagnosticiranjem po kriterijih DSM-IV (45 %) in 

ICD-10 (21.7 %). Kar pa je precej razložljivo z neenakimi imenovanji posameznih značilnosti 

motnje ADHD (ICD-10 ne upošteva kombiniranega tipa). Primerljivo razmerje med odstotki 

po obeh klasifikacijah se pokaže tudi v testni skupini moških brez kriminalnih dejanj. 

Nekombiniran tip motnje je bil prepoznan le pri enem primeru. Vsekakor je opaziti pri 

rezultatih očitno odstopanje navzgor v primerjavi z oceno prisotnosti motnje v celotni 

populaciji. Najpogostejša (89 %) diagnosticirana oblika motenj in ostalih odklonskih vedenj 

je bila kombinacija hiperaktivnosti in uporabe drog/alkoholizem. Na splošno kaže vzorec v 

zaporu večjo prisotnost različnih psihiatričnih stanj. 64 % jetnikov ima vsaj dve istočasni 

motnji in le 8,5 % nima nikakršnih dodatnih psihičnih diagnoz.  

2.3.2.3 Zapor Norrtälje, Švedska 

Švedska skupina raziskovalcev Ylva Ginsberg, Tatja Hirvikoski, Nils Lindefors (2010) je k 

sodelovanju povabila 315 zapornikov zapora Norrtälje, na koncu pa vključila le 30 jetnikov z 
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ADHD motnjo. Raziskava je zajemala samoocenjevanje, informacije s strani staršev ter 

medicinska in šolska poročila. Dodatno je evalvacija vključevala tudi fizični medicinski 

pregled in nevropsihološko oceno. Primerjava tridesetih jetnikov z dvajsetimi moškimi z 

ADHD izven zapora in osemnajstimi osebami, kot kontrolne skupine brez ADHD značilnosti, 

je pokazala veliko povezanost med motnjo ADHD, zlorabo drog in velikimi psihosocialnimi 

težavami v odraslosti. Vsi zaporniki so poročali o dolgotrajni uporabi drog, od teh so 

najpogostejši amfetamini. Obe skupini z motnjo ADHD sta imeli slabše rezultate na testih 

kratkotrajnega, delovnega spomina. Zaporniki so imeli nižje rezultate od obeh ostalih skupin 

na področju storilnosti, prav tako pa so poročali tudi o več ADHD simptomih v otroštvu in 

odraslosti. Motnje razpoloženja in anksioznosti so bile ugotovljene pri polovici sodelujočih 

zapornikov, avtizem je bil ugotovljen pri 1/4 in psihopatologija pri približno 1/10. Eden izmed 

zaključkov raziskave je bil, da je med zaporniki, ki imajo določeno dolgotrajnejšo kazen 

prestajanja zapora, približno 40 % oseb z ADHD. Kritični pogled raziskovalcev izpostavi, da 

so jetniki morda sami želeli kazen prestajati v tem zaporu, ravno zaradi določenih dodatnih 

programov pomoči. Zato primer ni reprezentativen za vse zapore, je pa kljub temu pomembna 

povratna informacija sistemski ureditvi prestajanja kazni zapora. Morda bi bilo razmislek 

potrebno usmeriti tudi v kvalitetnejše sisteme pomoči, ki bi lahko predčasno podprli osebe z 

motnjami, preden privedejo do hude kršitve zakona.  

2.3.2.4 Študija v zaporu, Norveška 

Erik Tveit, socialni delavec s specializacijo na področju odrasle psihiatrije in psihoterapije 

(http://www.ringerikefengsel.no/ADHD/report.pdf), je leta 2003 v norveškem zaporu 

Ringerike (Trondheim) kot svetovalni delavec zapora izvedel študijo primera z lastno oceno 

prisotnosti motnje ADHD med zaporniki.  

Le dva jetnika sta imela diagnozo ADHD prepoznano že v otroštvu, za enega pa bi diagnozo 

skoraj določili v instituciji za odvisnike od drog, vendar se postopek ni zaključil. Pri 

petnajstih osebah je motnjo ADHD po lastnem splošnem znanju prepoznal Erik Tveit. Taka 

ocena je morda nenatančna z vidika uradnih zahtev, vendar na tak način prepoznavajo otroke 

z značilnostmi ADHD tudi učitelji v šoli, svetovalni delavci, starši, prijatelji in širša okolica, 

zato se mi zdijo podatki dovolj verodostojni za predstavitev študije.  

Opažanja in podatki, ki jih je zbral E. Tveit za osebe, ocenjene, da imajo ADHD. 

 Za vse zapornike so se družbeno-socialne težave začele v osnovni šoli. Nekateri so bili 

poslani v posebne šole ali psihiatrične institucije.  

http://www.ringerikefengsel.no/ADHD/report.pdf
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 V institucijah, kamor so bili poslani, so se hitro povezali s starejšimi, ki so že imeli 

večje vedenjske motnje. Tam so se tudi prvič spoznali z drogami in kriminalnimi 

dejanji. 

 Nekateri so bili zelo dobri pri športih, ki so zahtevali veliko fizične kondicije (npr. 

smučanje ali tek); skupinski športi pa so pogosto vodili v pretep. 

 Nihče od ocenjenih zapornikov ni uspešno dokončal osnovnega šolanja. 

 Omenjajo mnogo prijateljev v otroštvu, vendar nobenega dolgotrajnega prijateljstva. 

Večina jih je raje samih kot v tesnem odnosu s komerkoli. 

 Ob spominjanju na prve uporabe amfetamina opišejo notranji mir, fokus, 

skoncentriranost in občutek, da so normalni. Ob tem ugotavljajo, da imajo visoko 

toleranco do amfetaminov, saj kasneje kot ostali dobijo občutke paranoje. Po nekaj 

dneh na amfetaminih so nekateri uporabljali heroin, kar je vodilo v odvisnost. 

 Večina poroča, da jih alkohol spodbuja k nasilju, zato se ga poskušajo izogibati. 

 Vsi povedo, da jih sladkor naredi hiperaktivne. 

 Pri večini intervjuvanih je opaziti obsesivno-kompulzivno motnjo (npr. zelo jih moti, 

kadar je ob pregledu celic prostor neurejen).  

 Izkušnje so pokazale, da imajo zaporniki z največ težavami (npr., da se pogosto 

zapletajo v pretepe, se prepirajo s pazniki, so raje izolirani od drugih, vztrajno 

zahtevajo tablete za pomiritev, imajo samomorilska nagnjenja) tudi izrazite značilnosti 

ADHD.  

 Tipična kriminalna dejanja oseb z ADHD so manjše tatvine, posedovanje in 

preprodajanje drog. 

 Nekateri jetniki so prosili za ambulantno pomoč in oceno, vendar so po enem ali dveh 

obiskih prenehali prihajati.  

Avtor poročila predstavi primer iz prakse, ko so s konkretno pomočjo, organizacijo in 

postopki poskušali opolnomočiti jetnika z ADHD za uspešno, samostojno, odraslo življenje 

izven zapora. Izbrali so dva jetnika, za katera so izpeljali celotni postopek uradnega 

diagnosticiranja in jima sčasoma (po treh mesecih brez drog) predpisali uporabo Ritalina. Prvi 

je začel z Ritalinom že v času prestajanja kazni zapora. Učinki so bili takoj vidni, zato so ga 

usmerili v nadaljnje (uspešno) izobraževanje v zaporniški šoli, se povezali s sorodniki in 

okoljem, v katerega naj bi se vračal po izpustitvi, mu celo zagotovili pomoč in terapijo po 

izpustitvi ter oblikovali skupino, ki bo odgovorna za spremljanje v domačem okolju. Po enem 

letu izven zapora je zopet začel jemati droge, s čimer je izgubil legalno pravico do Ritalina.  
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Drugemu so po diagnozi hoteli pomagati potem, ko bi končal s prestajanjem zaporne kazni. 

Po štirih mesecih priprav, načrtovanj spremljanja in terapij je bil izpuščen in napoten po 

Ritalin. Kljub trudu ter konkretnim pripravam jetnika in skupine spremljajočih oseb je kmalu 

opustil celotni program pomoči in zopet začel jemati droge. Tveit zaključi, da je strukturirano 

zaporniško okolje, določen red in možnost načrtovanja prihodnosti ob svetovalcu lahko 

pozitivno okolje za nadaljnje terapije in dolgoročno zmanjšanje povratništva. 

Glede na leto izvajanja teh raziskav skupaj s približno oceno starosti sodelujočih jetnikov 

lahko sklepamo, da so udeleženci študij verjetno obiskovali osnovno šolo pred vsaj tridesetimi 

do štiridesetimi leti ali več. V zadnjih dvajsetih letih je poznavanje motnje ADHD, oblik 

pomoči in splošno poznavanje motnje v družbi napredovalo vsaj toliko, da se te otroke s 

posebnimi razvojnimi težavami, kot je ADHD, hitreje prepozna, da se jim nudi dodatna 

pomoč ter vključuje starše oz. socialne službe, ki poskušajo omejiti vsaj del sekundarnih 

motenj. Država in šolski sistem bi jim morala vsaj do neke stopnje pomagati, da postanejo 

samostojni in odgovorni ter sposobni dobro živeti z motnjo ADHD.  
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3 EMPIRIČNI DEL 

3.1 Namen raziskovanja in raziskovalna vprašanja 

V času obvezne prakse v četrtem letniku sem spoznavala delo socialnega delavca in z 

mentorjem g. Radovan Radetićem obiskovala timske sestanke za otroke ljubljanskih šol ter 

opazovala delo svetovalne službe na OŠ, ki sodeluje in vodi delo s starši, njihovimi otroki, 

učitelji, vodstvom šole in seveda zunanjimi sodelavci, v tem primeru Centrom za socialno 

delo. Zdelo se je, da je svetovalna delavka tista, ki naj bi imela osrednjo koordinatorsko 

vlogo, kar pomeni, da naj bi tudi dobro poznala težave, s katerimi se soočajo otroci. Hkrati pa 

sem opazila, da nekatere svetovalne delavke ne razumejo težav, ne znajo predstaviti problema 

staršem, predvsem pa ne najdejo skupne rešitve z dogovorom, ki bi ustrezal otroku, staršem in 

šoli (t.j. učiteljem, svetovalni službi, specialni pedagoginji itd). Na ta način sem dobila le 

omejene podatke. Zato sem se odločila, da bom v empiričnem delu svoje diplomske naloge 

raziskala, koliko temo motnje pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje poznajo vodje 

svetovalnih služb v osnovnih šolah v Sloveniji. 

 

3.1.1 Raziskovalna vprašanja 

1. Ali svetovalne delavke na OŠ zaznavajo otroke z ADHD motnjo? 

2. Katere značilnosti motnje ADHD izpostavljajo svetovalne delavke? 

3. Kakšna je praksa nudenja pomoči tem otrokom na OŠ? 

4. Kakšne oblike sodelovanja s starši otrok z motnjo ADHD so razvite? 

5. Koliko so ostali strokovni delavci (učitelji) na OŠ usposobljeni za delo z otroki z 

motnjo ADHD? 

 

3.2 Potek raziskovanja in metodologija 

3.2.1 Vzorec 

Za raziskavo sem izbrala štiri osnovne šole in z vodjami šolskih svetovalnih služb opravila 

intervjuje. Vzorec je bil namensko izbran in neslučajnostni, saj je v takem vzorcu, kot pravi 

Vogrinc (2008), vsaka enota izbrana z natančno določenim namenom. Zaradi lažje 

dostopnosti sem se odločila narediti dva intervjuja v mestu z več kot 200.000 prebivalci (v 

nadaljnjem zaradi zagotavljanja večje anonimnosti označena kot intervju A in B) in dva v 

mestih z 8.000-10.000 prebivalci (v nadaljnjem označena kot C in D). Vse intervjuvanke so 



57 

bile ženske. Ugotovitve, ki se pokažejo na namenskem vzorcu, niso posplošljive na širšo 

populacijo, ampak so omejene na proučevani vzorec. V analizi ne primerjam šol po krajih 

ampak, skupaj analiziram vse pridobljene podatke.  

Prvi intervju sem izvedla na šoli, kjer svetovalka ni želela biti snemana na diktafon. Ker sem 

se kasneje odločila za verbatim zapis intervjujev (dobesedni prepis), sem posledično izločila 

prvi intervju. To me je napeljalo na vidik pomembnosti izrečenega v vlogi zastopanja šole s 

strani zaposlenih na šoli. Ostalimi štirim intervjuvankam sem zagotovila anonimnost, kar je 

bil povod za dovoljenje snemanja pogovora. Tako so bili vsi štirje intervjuji snemani in v 

celoti dobesedno prepisani.  

 

3.2.2 Postopek zbiranja podatkov 

Pred izvedbo pogovorov sem si pripravila polstrukturiran intervju z glavnimi iztočnimi 

vprašanji raziskovanja. Pričakovala sem, da se bodo dodatne teme in vprašanja odpirala sproti 

med intervjujem. Tak način raziskovanja Vogrinc (2008) opredeli kot intervju med dvema 

ekstremoma (standardizirani in nestandardiziran intervju). Pogovore sem snemala na svoj 

diktafon. 

Intervju A sem opravila šele v drugem obisku. Prvič me je kljub vnaprejšnjemu dogovoru 

svetovalna delavka zavrnila, saj se je želela sama boljše pripraviti. Dogovorili sva se za drug 

dan. Pogovarjali sva se v njeni pisarni. Na začetku je večkrat poudarila, da res ne ve, kaj bi 

ona o tem povedala, da bi morda morala pogovor opraviti s specialno pedagoginjo, ki se bolj 

ukvarja s temi otroki. Vztrajala sem, saj sem želela dobiti podatke od vodij svetovalnih služb, 

ki naj bi imele najširše znanje in največ koordinacije na sestankih s starši in zunanjimi 

ustanovami. Le enkrat je intervjuvanka pogovor prekinila z vprašanjem za sodelavko, saj 

sama ni poznala izobraževanj na temo motnje hiperaktivnosti in pozornosti.  

Intervju B sem opravila po vnaprejšnjem dogovoru s svetovalko. Prijazno me je sprejela in je 

bila nasploh zelo pripravljena sodelovati. Pogovor je potekal nemoteno v njeni pisarni.  

Intervju C sem opravila v Ljubljani, na željo svetovalne delavke, ki sicer dela drugje, vendar 

že nekaj časa živi v Ljubljani. Dogovorili sva se v lokalu, izven njenega delovnega časa. 

Sprva je bila malce zadržana in omenjala, da ona bolj malo ve o tej temi, saj imajo na šoli 

specialno pedagoginjo. Kasneje se je izkazalo, da tudi sama dela individualno z otroki, saj je 

po izobrazbi psihologinja (kadar je to določeno v odločbi). Prisotna je bila tudi njena hči, ki je 

po nekaj minutah odšla. Po tem je pogovor potekal brez prekinitev.  
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Intervju D je potekal v pisarni svetovalne delavke, po predhodnem dogovoru. Tudi ona je 

izpostavila, da ne ve kaj točno bi povedala, vendar je pogovor potekal nemoteno in 

skoncentrirano.  

Pogovori so trajali od 25 do 40 minut. Ocenjujem, da so bili pogovori opravljeni strokovno, 

dosledno, v skladu z raziskovalnimi vprašanji in lastno raziskovalno radovednostjo. Če pa 

dodam samokritiko: morda sem v pogovoru preveč sodelovala z neverbalno komunikacijo. 

Posledično so svetovalke večkrat preskočile kakšno misel ali nejasno dokončale stavke. Ob 

kodiranju sem tudi ugotovila, da sem premalo sledila temam, ki so se sproti odpirale. 

Nekatere teme sem sicer vključila spontano, vendar to pomeni, da se jih nismo dotaknili v 

vseh štirih intervjujih. Pogosto so se odgovori in vprašanja prepletali (npr.: intervjuvanka 

govori o sodelovanju s starši že med pogovorom o prvih ukrepih nudenja pomoči otroku). Po 

začetni zadržanosti so se intervjuvanke sprostile in bile pripravljene povedati tudi nekaj iz 

osebnih izkušenj ter izraziti lasten pogled na prihodnost otrok z motnjo ADHD. 

 

3.2.3 Postopki obdelave podatkov 

Za analizo podatkov sem uporabila vse štiri dobesedno prepisane intervjuje. Kodirala sem z 

induktivnim pristopom, kar pomeni, da si kod nisem pripravila vnaprej, ampak sem jih 

določala sproti, med samo analizo besedila. Struss in Corbin (1990) odprto kodiranje 

definirata kot postopek razčlenjevanja, pregledovanja, primerjanja, konceptualiziranja in 

kategoriziranja podatkov. Ob kodiranju sem ugotovila, da dobesedni prepis za vsebino ne bi 

bil potreben.  

Ob ponovnem branju intervjujev sem podčrtala pomembne dele besedila. Kode I. reda so 

povzemanje teh delov, kar mi je dalo boljši vpogled v vsebinsko razčlenitev in povezave. 

Kode II. reda so obsežne, saj zajemajo različna področja, ki so zaradi posamezne interne 

pomembnosti, glede na to, na kaj so se nanašala v pogovoru, združene šele v področju 

kategorij.  

V prvem intervjuju (A) je 136 kod I. reda in 28 kod II. reda.  

V drugem intervjuju (B) je 163 kod I. reda in 28 kod II. reda.  

V tretjem intervjuju (C) je 162 kod I. reda in 24 kod II. reda.  

V četrtem intervjuju (D) je 143 kod I. reda in 24 kod II. reda.  

Večinoma so se kode II. reda ponavljale v vseh štirih intervjujih, z nekaterimi vsebinskimi 

razlikami (npr. ogrožajoči dejavniki so lahko del kategorije Oblik pomoči, drugje pa kot 

Značilnost motnje ADHD). Nekatere teme se ne pojavijo pri vseh štirih intervjujih, kar bom 
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tudi posebej predstavila. Pri določanju kod in kasneje kategorij sem sledila vsebini okoli 

izbranega delčka besedila, kar je včasih, če izvzamemo le podčrtane dele besedila ali kode I. 

reda, morda nerazumljivo. Končne kategorije so za vse intervjuje enake, razen pri četrtem 

intervjuju ni kategorije Socialni pedagog. 

 

3.3 Analiza in interpretacija rezultatov 

Kategorije:  

1. Svetovalna služba in motnja ADHD 

2. Značilnosti motnje ADHD  

3. Oblike pomoči  

4. Sodelovanje s starši 

5. Učitelji v šoli  

6. Socialni pedagog (razen pri intervjuju D) 

 

3.3.1 Analiza vsebine intervjuja A 

Kategorije Kode II. reda 

1. Svetovalna služba in motnja ADHD - Vrste težav 

- Osnovnošolci in svet. služba 

- Otroci s posebnimi potrebami na šoli 

- Svet. delavka in motnja ADHD 

- Prepoznavanje motnje ADHD 

- Izvor motnje ADHD 

2. Značilnosti motnje ADHD  - Značilnosti otrok z motnjo ADHD 

- Znaki nepozornosti 

- Znaki hiperaktivnosti 

- Znaki impulzivnosti 

- Odziv vrstnikov na otroka z motnjo ADHD 

3. Oblike pomoči  - Ustrezni pristopi v obravnavi motnje 

- Prilagoditve v šoli 

- Prilagoditve doma 

- Zunanje institucije 

- Postopek za usmerjanje otrok s PP 

- Smernice, ki so določene z odločbo 

- Odziv odraslih 

- Težave pri nudenju pomoči 

4. Sodelovanje s starši - Starši in svet. služba 
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- Starši in učitelji 

- Starši in otrokove težave 

5. Učitelji v šoli - Učitelji v razredu 

- Učitelji in svet. služba 

- Izobraževanje o motnji ADHD 

- Viri informiranja zaposlenih o motnji ADHD 

6. Socialni pedagog - Profil socialnega pedagoga 

- Soc. pedagog v šoli – socialna integracija 

 

KATEGORIJA 1: Svetovalna služba in motnja ADHD 

Intervjuvanka pove, da se nanjo najpogosteje obrnejo učitelji, ki opazijo težave pri otrocih. 

Starši ali osnovnošolci (in tukaj le starejši učenci) redkokdaj pridejo samoiniciativno v 

svetovalno službo. Pravi, da imajo na šoli 6-7 % otrok z odločbo, skoraj še enkrat toliko pa 

otrok s priporočili za delo s svetovalnega centra, ki jih upoštevajo učitelji pri organizaciji 

pouka in testiranju znanja. »Vse skupaj mislim, da znese 10-12 % otrok.« Toliko je otrok na 

šoli, ki imajo posebne prilagoditve pri pouku in preverjanju ter ocenjevanju znanja. O 

prepoznavanju ADHD motnje pri otrocih pove: »Prepoznamo neka vedenja, ki nam zdej po 

izkušnjah nekak že pašejo skupaj.« Intervjuvanka prizna, da ne ve, kako ta motnja nastane, 

potem pa tudi pove, da še ni zasledila izobraževanj na to temo ter da se ADHD omenja le na 

konferenci specifičnih učnih težav.  

 

KATEGORIJA 2: Značilnosti motnje ADHD 

Prvi opis otroka z motnjo ADHD svetovalne delavke je, da » … ima mogoče zelo dobre 

dneve, ko sledi rdeči niti in ostane zbran in opravi dejavnosti. Včasih pa kljub temu, da so to 

njegova močna področja, vendarle tega ne uspe narest. /…/ Težko vzdržuje pozornost ves čas. 

To pomeni, da zatava v kake svoje misli ali pa se zamoti s kakšno drugo dejavnostjo«. 

Izpostavitev zasanjanosti je lahko prepoznavanje nepozornosti. Večkrat poudari, da je notranji 

nemir v otroku tisti, ki ga: » … dejansko ne moremo mi sami z zunanjo kontrolo ali pa z 

opozorili nadzorovat. /…/ Če pričakuješ, da bodo neke zunanje sankcije, jih umirjale, naletiš 

na nek upor, zmeri, ker to ne gre. /…/ Ne zmorejo zdržat v nekem kalupu dlje časa.« 

Hiperaktivnost, torej neprestano premikanje in obračanje, izpostavi kot moteče vedenje tako 

za součence kot tudi učitelje. Impulzivnosti sicer ne izpostavi s to besedo, vendar jo lahko 

zasledimo v večkrat poudarjenem t.i. notranjem nemiru, ki je pogosto sočasen s 

hiperaktivnostjo. Svetovalna delavka izpostavi, da je včasih težko ločiti med primarnimi in 
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sekundarnimi težavami, da se odnosi lahko zapletejo tudi z vrstniki. Ob neupoštevanju 

dogovorov in pravil iger so lahko izrinjeni iz skupine: »Zlo pogosto so to otroci, ki se mogoče 

samopodoba malce načenja, pa želijo potem večkrat vodit igro ravno zaradi tega, ker čutijo 

nek manjko tle.« Vendar to poskušajo na neprimeren način, kar še bolj zapleta situacijo. 

»Zaradi svojega nemira ali pa zaradi nezmožnosti ohranjanja take kontinuitete, se pozna tudi 

na socialnih stikih, da ne znajo ohranjati prijateljstva, ne zmorejo imeti konstanto v odnosu, 

da bi bli stalno enako pozorni.« Poudari, da se je s temi otroki potrebno veliko miselno 

ukvarjati. 

 

KATEGORIJA 3: Oblike pomoči 

»Če odkrijemo dovolj zgodaj težave, če damo ta pravo strokovno pomoč, lahko sekundarne 

preprečimo ali pa se včasih razvijejo in pa potem res kmalu izzvenijo,« pravi intervjuvanka. 

Poudarja, da odrasli nosimo odgovornost za to kako bomo reagirali in pomagali otroku, ter da 

je pomembna skrb za otrokovo samozavest. Izpostavi, da so pri učnih težavah zakonsko 

predpisani postopki prepoznavanja težav in pomoči. Za drugo mnenje ali diagnozo šola A  

pošilja otroke in njihove starše v naslednje institucije: svetovalni center v Ljubljani, mentalno-

higienski oddelek na Metelkovi, centre za socialno delo, včasih pa starši kar sami  izberejo 

zasebne prakse. V primerih, ko je potrebno, sodelujejo tudi z Zavodom za šolstvo, ki 

razporeja otroke komisijam za usmerjanje in vodi postopke usmerjanja s končno odločbo. 

Priporočila in prilagoditve, določene z odločbo, lahko vključujejo 1-5 ur dodatne individualne 

pomoči, delo v manjši skupini ter konkretne prilagoditve dela v razredu. Intervjuvanka našteje 

nekatere prilagoditve, ki jih izvaja šola: pogostejši telesni dotik pri pouku kot opomin, da se 

prikliče pozornost učenca, konkretno ponazoritev, možnost individualnega pisanja testov z 

namenom zmanjšanja motečih dražljajev, podaljšan čas pisanja testa, manj šolskih obveznosti 

ali domačih nalog, sprotno preverjanje znanja, pridobivanje ocene po manjših sklopih, umik iz 

razreda, ko to otrok potrebuje. Hkrati pove, da je pomembno, da: » … vključimo starše, 

preverjamo oz. skušamo po vzgojni plati z organizacijo domačega prostora, domačega dela 

že pomagat tok, da se otrok lahko umiri. Da lahko on po svojem optimalno funkcionira.« 

Svetovalna delavka izpostavi nekatere težave pri uresničevanju optimalnih prilagoditev za 

krepitev posameznika, in sicer da poteka individualno delo v času pouka in torej v času 

nekega drugega predmeta, da nimajo primernega prostora, kjer bi se posameznik lahko 

sprostil, razgibal in umiril ali pa se tja začasno umaknil iz konfliktne situacije. Predvsem je 

težavno izpolnjevanje odločbe, kadar je določeno delo v manjši skupini za krepitev socialne 

integracije. Taka skupina mora vključevati otroke s posebnostmi in brez njih ter temelji na 
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prostovoljnosti, kar je težko časovno uskladiti z vsemi udeleženci. Pogovor zaključi z željo po 

veliki moči » … svetovalne službe in učiteljev, zato, da se dobr pripravijo na te otroke in … In 

delujejo pomirjevalno, no kolikor je le možno.« 

 

KATEGORIJA 4: Sodelovanje s starši 

S starši največ komunicirajo učitelji na sestankih in govorilnih urah, kjer učitelji poročajo o 

opaženih napredkih in težavah. Svetovalna služba povabi starše na sestanek o otroku, kjer sta 

ponavadi prisotni tudi razredničarka in specialna pedagoginja. Reakcije staršev so različne. 

»Kaki starši ne želijo tega sodelovanja, ker se še zmerej bojijo stigme ali še zmer verjamejo 

oz. želijo verjet, da bo otrok skompenziral stvari.« Nekateri se sprašujejo o razlogih za težave, 

svetovalna delavka pa meni, da » … tle ne gre za krivdo, ampak, da je čimprejšnja 

organizacija nekega optimalnega okolja samo v plus temu otroku«. Šola napoti starše po 

mnenje v zunanje institucije, da »oni opravijo, bom rekla, svoj del poti, da otroka peljejo 

skozi postopek diagnosticiranja, mi pa s tem pridobimo povratno informacijo strokovnjakov 

in potem lahko nudimo ustrezno pomoč«. Starši včasih prinesejo druga mnenja nekaterih 

zasebnih praks še pred postopkom diagnosticiranja – to so lahko mnenja psihologov, 

defektologov, psihiatrov. 

 

KATEGORIJA 5: Učitelji v šoli 

Učitelji prvi opazijo težave na področjih grafomotorike, bralno-pisalnih težav, učno ali 

vedenjsko problematiko, težave s koncentracijo. Učitelji se po pomoč obrnejo na svetovalno 

službo. »Najprej dobimo v svetovalno službo neke signale že od učiteljev, da so težave. /…/ tle 

so učitelji v stiski, zelo pogosto, zato ker oni le delajo s celotnim razredom in se mi zdi, da 

hitro lahko pademo v past, če vidimo samo tega otroka in pričakujemo od učitelja, da bo res z 

njim zmerej znal in zmogu, ker so zahtevni.« Svetovalna delavka pove, da se učitelji o motnji 

izobražujejo le redko, posredno in predvsem, kadar so soočeni s problemom: na srečanjih 

strokovnih skupin ali iz obvestil svetovalnih delavk o izdani literaturi. »Najdragocenejše 

učenje se mi zdi takrat, kadar mamo takega otroka in potem gre na primer v višji razred oz. 

predmetno stopnjo, takrt se strokovna skupina usede in prebere strokovno mnenje, načrt dela, 

ki je bil do zdej uspešen, kere prakse so se vse obnesle. In takrat, ob konkretnih otrocih se 

pogovarjamo. In se mi zdi, da je takrat, zaenkrat, učenje najbolj učinkovito.« 
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KATEGORIJA 6: Socialni pedagog 

Svetovalna delavka na šoli A pozna socialne pedagoge. »Se mi zdi, da socialni pedagogi so tle 

osebe oz. strokovnjaki, ki imajo vrsto idej in načinov, kako spodbujat socialno integracijo. 

/…/ Na tem področju najbolj kompetentni, se mi zdi, da teh vsebin največ poznajo in da znajo 

tudi, ne vem, razgovore, refleksije, eksperimente ponudit na ta prav način.«  

 

3.3.2 Analiza vsebine intervjuja B 

  Kategorije Kode II. Reda 

1. Svetovalna služba in motnja ADHD - Vrste težav 

- Osnovnošolci in svet. služba 

- Prepoznavanje motnje ADHD 

- Izvor motnje ADHD 

2. Značilnosti motnje ADHD  - Značilnosti otrok z motnjo ADHD 

- Značilnosti motnje ADHD pri starših 

- Osebni odnos 

3. Oblike pomoči  - Ustrezni pristopi v obravnavi motnje 

- Varovalni dejavniki 

- Ogrožujoči dejavniki 

- Prilagoditve v šoli 

- Prilagoditve doma 

- Zunanje institucije 

- Postopek za usmerjanje otrok s PP 

- Smernice, ki so določene z odločbo 

- Težave pri nudenju pomoči 

- Pomoč v skupini 

- Spremembe ob pomoči 

- Odziv odraslih 

4. Sodelovanje s starši - Starši in svet. služba 

- Zunanja pomoč 

- Starši in otrokove težave 

5. Učitelji v šoli - Učitelji in svet. služba 

- Učitelji in motnja ADHD 

- Izobraževanje o motnji ADHD 

- Viri informiranja zaposlenih o motnji ADHD 

- Šolski red 

6. Socialni pedagog - Soc. pedagog v šoli  
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KATEGORIJA 1: Svetovalna služba in motnja ADHD 

Osnovnošolci pogosto in samoinciativno pridejo v svetovalno službo. »Otrok ugotovi pač, da 

bi tudi on morda  spadal sem in, pride in pove, da težko zmore in kaj bi se dalo mogoče 

naredit.« Prihajajo zaradi različnih težav: stisk ob napetih situacijah v razredu (npr. 

ocenjevanje, konflikti), težkih čustvenih situacijah zaradi ranljivega okolja, nerazumevanja 

učne snovi, pridejo po odpustnico, ki je dovoljenje za odhod iz šole ob boleznih, predvsem pa 

je svetovalna delavka poudarila čustvene stiske. Svetovalna delavka dobro pozna to motnjo, 

saj na šoli dela že skoraj 30 let in meni, da je motnja ADHD » … bodisi prirojeno, pogojeno 

biološko /…/ nevronsko /…/ Mislim, da je to dvoje nekako povezano«. Sicer ne omenja 

posameznih področij, ki jih zajema motnja ADHD, vendar pove, da » … znotrej ADHD so pa 

tudi razlike«. Ko prepoznavajo določene značilnosti oz. težave, se znotraj šole najprej 

posvetujejo, » … ali nakazuje ravno ADHD … Mi govorimo potem najprej o težavah s 

koncentracijo, o nemirnosti«. Poudari pomembnost hitrega prepoznavanja. »Ne moremo 

seveda v prvem, ampak … tudi že, ne, da se lahko začnemo o tem pogovarjat.  /…/ V drugem 

… pa potem že kar začnemo, ne … na tem področju več delat.« 

 

KATEGORIJA 2: Značilnosti motnje ADHD 

Svetovalna delavka omeni težave na področju koncentracije, nato pa zanimivo izpostavi tudi 

nekatere značilnosti, ki so lahko sekundarnega izvora: » … da imajo težave tudi s tem 

premagovanjem, ne, ovir. Se pravi … strah, negotovost, ne, te stvari. Te stvari pridejo do 

izraza pri teh otrocih, hitreje kot sicer.« Na primeru učitelja, ki pripelje otroka, predstavi 

splošni, laični opis simptomov ADHD motnje: da je len, da noče sodelovati. Svetovalka 

poudari, da ni problem v inteligentnosti, da otrok ne bi zmogel sodelovati. Nadaljuje o 

intuitivnem čutenju otrok z ADHD, ki zelo dobro prepoznajo pristen odnos oz. čutijo 

zavračanje s strani učiteljev. »Hočejo mu pomagat, ne … Ampak, če niso v odnosu iskreni, je 

zelo težko. Pr teh otrocih.« Težave se z večjimi zahtevami in drugačnim načinom dela 

pogosto stopnjujejo. »Je rekla, da neki to ne štima, ne, že v tretjem razredu, ne. V četrtem, v 

petem pa sploooh.« Pogovor je pripeljal tudi do prepoznavanja značilnosti ADHD motnje pri 

starših, kjer je intervjuvanka takoj odgovorila, da se to pogosto dogaja in navedla primer: » Se 

prov spomnem enga očeta …  k je otrok … tud tko … ne … 'sej sm jz tud bil tak. Tko da … ne 

more bit otrok drugačen'.« 
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KATEGORIJA 3: Oblike pomoči 

Svetovalna delavka večkrat poudari, da je » … seveda pomembno, da takega otroka mi 

prepoznamo na razredni stopnji čim prej /…/, da takrt se otrok že tud nekak organizira 

drugače, a ne. In tud učitelji. Skratka, da že odpravi nekaj težav do recimo 6. razreda, ko je 

pa še tolk več potrebno … znanja reproducirat«. Izpostavljeni so nekateri varovalni dejavniki, 

ki so pomembni za posameznika: »Če so zagotovljene temeljne potrebe po varnosti, ljubezni, 

sprejetosti, ne … Potem otrok lahko dela.« Pomembna je krepitev močnih točk, da bo 

posledično zmogel tudi na ostalih področjih ter se bo čutil opolnomočenega na področju 

lastnega nadzorovanja. Pri tem ima odnos učitelja do otroka in sodelovanje šole s starši lahko 

pomemben vpliv. »Mnogo učiteljev, ko so pristni … je. Je uspeh.« Nadaljnje pa poudari tesno 

povezano sodelovanje s starši, ki da je » … kar v enih parih primerih tko, da lahko na tej 

ravni s starši tudi delamo. In je zelo velik napredek!« Ključni » … problem je v organizaciji 

okolja in v usmerjeni pozornosti. Ker če je to dvoje, potem je tudi … Uspeh«. 

Intervjuvanka na različnih delih pogovora izpostavlja številne prilagoditve, ki jih izvajajo v 

šoli: kje naj otrok sedi, drugačna organizacija prostora, v primeru težav s tabelsko sliko, se da 

otroku list z vsebino na njegovo mizo, dotik ali neverbalna komunikacija s strani učitelja, da 

usmeri pozornost, individualni načrt za otroka, individualno delo pri psihologinji oz. 

vključitev strokovnjaka s točno določeno izobrazbo. »V individualnem pristopu pač ti nudiš 

neko konkretno vrsto pomoči, bodisi samopodobo, bodisi premagovanje čustvenih težav. /…/ 

Potem mu to pomaga, da on lažje v razredu diha.« Vendar hkrati poudari, da je vedno 

pomembnejše zavedanje, da » … to mora bit v razredu, ker otrok se mora v razredu počutit 

varnega in sprejetega. Otrok mora tam dihat, otrok mora bit tam spoštovan, tam je njegovo 

mesto, med svojimi vrstniki, ne nekje izven«. 

O krepitvi otroka v domačem okolju pove, da je pomembno, kakšne zaposlitve mu dajejo 

starši, kako preživlja prosti čas, da naj bi se težilo k uravnoteženju delovanja leve in desne 

možganske hemisfere z reševanjem križank, s pripovedovanjem  o dogodkih, opisovanjem, 

kaj opazijo, ko gredo na izlet, s kakršnim koli dogajanjem v domačem okolju, da čim več časa 

namenijo drug drugemu. »Pr teh ADHD je … če je neki spremljano, s strani staršev, s strani 

šole, s strani … da uspemo tudi otroka aktivirat … Težko je, da ne uspe. Sicer lahko z 

minimalno dvojko, ne, ampak uspe.« V pogovoru se dotakneva tudi manj uspešno rešenih 

situacij. »Tam kjer je pa okolje ranljivo, ne … je pa veliko težje /…/ Da bi mama si sam to 

vzela, da bi sedela eno uro na dan, ne, z njim … ne zmore.« 

Šolska svetovalna služba ne daje uradnih diagnoz, zato sodelujejo z zunanjimi institucijami. 

Gre za svetovalni center, mentalnohigienski oddelek in psihiatrične ambulante v zdravstvenih 
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domovih.  Šola B največ sodeluje s svetovanim centrom, kjer lahko objektivno in strokovno 

ocenjujejo domačo in šolsko situacijo. Svetovalna delavka pove, da imajo na svetovalnem 

centru » … timske sestanke, kjer gredo naši učitelji, pedagoginje … običajno grem jaz, ker 

sem koordinator za otroke s posebnimi potrebami. Kar pomeni, da sklicujem vse te sestanke 

jeseni, pa potem še dva evalvacijska sestanka, a ne. In organiziram tudi te timske sestanke, 

tko da sem nek vezni člen med šolo in zunanjo institucijo«. Zaveda se, da so na svetovalnem 

centru preobremenjeni in ne morejo sprejeti vseh otrok. Svetovalka ne pozna natančnega 

postopka usmerjanja otrok s posebnimi potrebami, vendar ve, da se izvajajo testiranja ter da 

sodelujejo različne stroke (psiholog, defektolog, zdravnik); šola pa prispeva natančno poročilo 

o otroku. Po končanem postopku šola dobi izpis odločbe . 

V zaključku pogovora poudari odgovornost odraslih do prilagoditve pogojev za posameznega 

otroka. » … tak otrok, ne, mora pa spet: znotraj pouka imet prilagojeno, da bo lažje preživel. 

In si to tudi zasluži. In mormo mi, odrasli, bit v tem podkovani!« 

 

KATEGORIJA 4: Sodelovanje s starši 

Ko svetovalna služba dobi informacije o težavah ali od otrok ali od učiteljev, vzpostavi stik s 

starši. V anamnestičnih pogovorih se lahko pojavi tema razvoja otroka v predšolskem 

obdobju, včasih pa starši tudi povedo, da so imeli sami podobne težave v otroštvu. 

Intervjuvanka pove, da starše seznanijo z načrtom pomoči, saj » … mormo delati istočasno 

tudi s starši, da bodo tudi starši potem doma približno … « na podobni način pomagali otroku 

pri organizaciji in prilagoditvah. »Vseskozi starše vključujemo nekak, kot pomočnike naše, 

skupej… Kot se temu moderno reče: soustvarjamo.«  Starši včasih sami opazijo težave in 

poiščejo pomoč zunaj šole. Večinoma pa šola opozori na otrokove težave, »v tistih težjih 

primerih, pa potem staršem svetujemo, da … vložijo bodisi zahtevek za začetek postopka 

usmerjanja ali da poiščejo zunanjo… ne… institucijo, mislim, za priporočilo«, saj so starši 

tisti, ki morajo vložiti uradni zahtevek za usmerjanje. 

 

KATEGORIJA 5: Učitelji v šoli 

Nekoč so učitelji otroke z motnjo ADHD pošiljali iz razreda, saj jih niso niti razumeli niti 

zmogli obvladati. Intervjuvanka je mnenja, da so razmere na šoli v primerjavi z razmerami 

pred 30 leti bolj humane. Danes učitelji poznajo vzroke » … da ni to, da so leni, pa da nočejo 

delat. Tako kot smo včasih slišali v naši zbornici … Jaz sem vedno roko gor dvignla, pa sm 

rekla: 'lenih otrok na tem svetu ni, vsaka lenoba ima svoje vzroke'«. Zaposleni so danes bolje 

opremljeni z znanjem o motnjah. Učitelji se s problemom ponavadi najprej obrnejo na 
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svetovalno službo: »Mi najprej z učiteljem predebatiramo: to, kar jaz vem, to kar ve 

psihologinja, to kar ve… Mi imamo tudi učiteljico pedagoginjo.« Kasneje pa sproti analizirajo 

spremembe. Učitelji hkrati na tak način tudi sproti pridobivajo informacije o motnji 

(seminarji, timski sestanki, pogledi in informacije svetovalnih delavcev). Sogovornica 

poudari, da je tudi naravnanost vodstva šole pomembna za dojemanje in razumevanje motenj, 

ki se pojavljajo, ter posledično interes izobraževanja zaposlenih. Izpostavi primer, ko na šoli 

niso prepoznavali znakov motnje pri otroku, mati pa je vztrajala in tudi dobila uradno potrjeno 

diagnozo, da ima otrok motnjo ADHD. »Pol smo pa mi imeli tudi strokovno izobraževanje na 

ta račun, a ne. Je prišla ena iz zunanje institucije in nam izvajala.« V zadnjih dveh letih so 

imeli predavanje na temo nemirnosti in težav s koncentracijo, sproti se med seboj obveščajo o 

novi literaturi, nekateri učitelji sami iščejo informacije na spletu, dobrodošle pa so tudi 

informacije, ki jih učitelji dobijo z individualnimi načrti. Vendar svetovalna delavka pravi: 

»Mislim, da se na tem področju moramo še dodatno usposabljat. Da nismo še dovolj.« 

Problematično je stanje, da je » … toliko časa posvečeno reprodukciji znanja in so vsi v stiski! 

Učitelji, učenci … Učitelji, ko morjo otroke naučit, ker so pod pritiskom, preverjali bodo pri 

NPZ-ju, ne vemo, pri katerem predmetu, nočejo spustit nobene snovi in … Skratka, smo v 

začaranem krogu, a ne. Vsako uro morajo … morajo oddelat določeno snov, ne. In… Težko 

karkoli izpustijo«. Zato ostane malo časa za ukvarjanje s posamezniki. 

 

KATEGORIJA 6: Socialni pedagog 

Socialne pedagoge v šoli bi bilo, po mnenju svetovalne delavke na šoli B, dobro imeti » … v 

razredu … en del … Drugi del, kjer gre pa za poseben tretma, pa v individualnem pristopu«. 

Ponovno poudari, da je pomembno delovati znotraj razreda, kjer so socialni pedagogi lahko v 

pomoč učiteljem, razrednikom in staršem, saj vidijo razredno dinamiko kot celoto.  

 

3.3.3 Analiza vsebine intervjuja C 

Kategorije Kode II. reda 

1. Svetovalna služba in motnja ADHD - Vrste težav 

- Svet. delavka in motnja ADHD 

- Prepoznavanje motnje ADHD 

- Izvor motnje ADHD 

2. Značilnosti motnje ADHD  - Značilnosti otrok z motnjo ADHD 

- Znaki hiperaktivnosti 



68 

- Osebni odnos 

- Posledične težave 

- Ogrožajoči dejavniki 

- Odrasli z motnjo ADHD 

3. Oblike pomoči  - Varovalni dejavniki 

- Ustrezni pristopi v obravnavi motnje 

- Prilagoditve v šoli 

- Zunanje institucije 

- Postopek za usmerjanje otrok s PP 

- Smernice, ki so določene z odločbo 

- Uporaba zdravil 

4. Sodelovanje s starši - Starši in svet. služba 

- Drugo mnenje 

- Starši in otrokove težave 

5. Učitelji v šoli - Učitelji in svet. služba 

- Učitelji in motnja ADHD 

- Viri informiranja zaposlenih o motnji ADHD 

6. Socialni pedagog - Soc. pedagog v šoli  

 

KATEGORIJA 1: Svetovalna služba in motnja ADHD 

Na svetovalno službo se najpogosteje obrnejo učiteljice, in sicer zaradi učenčevih učnih, 

vedenjskih težav ali težav s koncentracijo. Svetovalna delavka izpostavi problem, da učitelji 

preveč stvari prelagajo na svetovalno službo: »Svetovalna služba tako k more bit … ne moreš 

to. Pa vse druge stvari … Pa nadarjene, pa vpise, pa poklic, tko da … Ne gre.« Prvo srečanje 

z motnjo ADHD  na šoli C so imeli pred približno desetimi leti, kar je bil tudi razlog za 

zaposlitev intervjuvanke, ki ima izobrazbo psihologinje. Zaradi svoje izobrazbe individualno 

dela z učenci z odločbo, ki imajo določeno pomoč psihologa. Pove, da je po prvem srečanju z 

otrokom z ADHD veliko pozornosti namenila samoizobraževanju z branjem in izobraževanju 

na seminarjih o motnji. Ob vprašanju o izvoru nastanka motnje, odgovori, da je neka 

povezava z živčevjem, vendar izpostavi, da » … bolj kukr to zakaj, ne, sploh do tega pride 

/…/ se v bistvu fokusiram pol v tisto za potem, kaj bomo«. Ne pozna postopka 

diagnosticiranja, s tem namenom se obračajo na zunanje institucije. O prepoznavanju otrok z 

ADHD na šoli pove: »Eni so prov z diagnozo, eni pa … sam vemo, ne; vidmo podobne 

znake«. 
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KATEGORIJA 2: Značilnosti motnje ADHD 

Svetovalna delavka skozi celoten pogovor opisuje številne značilnosti otrok z motnjo ADHD: 

težave s pozornostjo in koncentracijo, zelo so nemirni, tako navzven kot tudi v sebi, lahko 

imajo tike, tekajo po hodnikih, ne morejo biti pri miru, se dvigajo, obračajo ali vrtijo na stolu, 

zelo  so gibljivi v sklepih, hodijo po razredu, izvajajo zvoke/glasove (včasih so besede ali 

nekakšno kričanje), ne morejo upoštevati pravil, zelo težko se nadzorujejo, ne morejo biti 

zbrani in sodelovati pri pouku, ne zapišejo snovi, opaženi so, ker so zelo moteči za učitelje, 

součencem in nasploh pri pouku, težave se praviloma stopnjujejo z višjimi razredi. Učitelji jih 

opisujejo kot razvajene otroke. Intervjuvanka večkrat omeni, da so ti otroci zelo bistri, vendar 

kljub temu ne zmorejo slediti pouku. Z odzivi okolice na stalne motenje pouka se pogosto 

oblikuje slabša samopodoba in posledične težave, ki se med seboj potencirajo. »Otroci, ki 

ponavadi nimajo problemov, učnih, postanejo učno problematični. /…/ In to je potem en tak 

začaran krog. Potem mislijo, da niso sposobni, iščejo pozornost na drug način in tko. /…/ Je 

kar nekaj teh sekundarnih zadev, k se lahko razvijejo. In tud vedenjsko, ne. /…/ Vedenjske 

težave, izredno velike.«  

Ker mladostniki ne prenesejo avtoritete, nadzora, ne upoštevajo pravil in so neprilagodljivi, se 

tudi nekateri starši ne znajo » … spoprijeti s težavami in motnjo otroka, zato prepustijo stvari 

šoli, tko da kšn otrok pol rata velik vedenjski problem«. Sogovornica razmišlja naprej: »Jaz 

mislim in se bojim, taki otroci, s takim sindromom, pa brez podpore doma in enega takega 

vzpodbudnega okolja … Potencialni, da zaidejo v kakšna taka, neprimerna pota«. 

Sama dela z nekaterimi otroki tudi individualno, kjer jih boljše spozna in trdi, da so v 

individualnem odnosu to » … zlati otroci. Ja, k dobijo vso 100 % pozornost in … ja. Sploh k 

razviješ en odnos z njimi, k ti zaupajo in … Verjetno dosežeš marsikej več kukr eden v 

razredu, vzpostavitev enga sodelovalnega odnosa, zaupanja. /…/ Potem se mi zdi, tud 

upoštevajo odločene stvari, ne, k se nekako na drug način pogovarjaš z njimi. /…/ Če ni 

sprejemanja, je dosti več težav, kot pa če otrok čuti, da je sprejet«. Doslednost in red sta nujna 

pri nudenju pomoči mladostnikom z ADHD. 

Svetovalka opozori, da naj bi nekatere značilnosti ADHD vedenja s starostjo izzvenele, hkrati 

pa glede na izkušnje doda: »Ti otroci sicer nikoli niso prov … So vedno mal 'adrenalinski', če 

tko rečem, tud kot odrasli, ampak niso pa več tok … moteči, če se tako izrazim. So v bistvu 

bolj sprejemljivi.« Skrbi jo, da lahko zaradi nestabilnih družinskih ozadij in primanjkljajev na 

socialnem področju odrasli z ADHD slabše vzdržujejo in oblikujejo svoj zakon ali družino: 

»Prvič zato, ker nimajo vzora, drugič, ker ne znajo, oni sami se ne znajo tuki prilagajat«. 
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KATEGORIJA 3: Oblike pomoči 

»Gledat je treba, s čim nardiš večjo korist,« pove svetovalna delavka in poudari, da hkrati s 

prepoznavanjem težav poskušajo pomagati, tudi če otrok še nima uradne diagnoze. »Mi po 

svojih zmožnostih v šoli probamo, učitlce probajo … speljat uro in mu nudit, kar se pač da.« 

Prilagoditve, ki jih izvajajo v šoli: da sedi učenec bolj spredaj, uporablja kartončke, ima 

možnost, da se sprehodi po razredu, učitelj ga zaposli s kakšnimi stvarmi (da gre v tajništvo 

nekaj iskat), usmerja se pozornosti na to, kaj piše, da sledi snovi, poda se jasna pravila, da jih 

sliši ter jim sledi. Nekateri učitelji težko razumejo, da otrok potrebuje prilagoditve, zato gospa 

z nasmehom pove, da se ji zdi » … fajn, da majo pa na šoli nekoga, a sm to jz al je kdo drugi, 

ampak da majo enga, k se za njih bori, če rečem. Mislim, da jim je lažje preživet«. V 

nadaljevanju razloži, da se za otroke 'spopada' z učitelji, da bi jih le-ti bolje razumeli in 

sprejemali. »To se mi zdi, da, to je tista prva, osnovna, k more učitelj sprejemat otroka 

takega, kot je.« Pomemben varovalni dejavnik je tudi » … družinsko ozadje, kok imajo doma 

podpore, kok doma sodelujejo s šolo in so dosledni … Tuki se ful pozna kok hitro doma 

obupajo, če ne obupajo, je to … boljše, boljša prognoza, se pravi boljši izid.« Šola se obrača 

na pedopsihiatrinjo ter občasno na svetovalni center in dr. Jurševičevo v Ljubljani. O 

sodelovanju s pedopsihiatrinjo, s katero se največ povezujejo, pove, da » … ni kej preveč 

darežljiva s kšnimi nasveti in takimi zadevami /…/ Pač informira nas o tem, kako ona vidi 

njihovo stanje«. O postopku za usmerjanje ve le to, da povabijo otroka na razgovor, nato pa 

različni strokovnjaki skupaj oblikujejo odločbo o usmerjanju. Ob tem se spominja: »Jz sm 

pred desetimi leti pršla, k je ta prvi takrat dobil uradno diagnozo«. Odločba je pomembna, saj 

tako lahko delajo individualno z učencem, izpostavi pa, da je zanimivo, da » … so vedno 

nekako za to motnjo socialni pedagog, psiholog« določeni za pomoč. V nekaterih primerih se 

starši odločijo za terapijo z zdravili. »Dokler ni pršlo doma tko hudo, da ni že doma šlo in 

potem je dejansko rekla, pa dejmo s tabletami probat. /…/ Mama je rekla, da je blo nemogoče 

doma. In ni ona zmogla. In potem se je odločla in … je zlo zadovoljna. Se zlo pozna tud v šoli, 

se pozna doma.«  

 

KATEGORIJA 4: Sodelovanje s starši 

Starši pridejo v stik s svetovalno službo na vabilo ali po napotitvi učiteljice. Večinoma kar 

sprejmejo pomoč in predloge, nekateri pa zavračajo pomoč, sodelovanje in zanikajo težave. 

Včasih starši sami poiščejo drugo mnenje, ki pa ni vedno ustrezno, saj lahko težave utemeljijo 

s subjektivnim opazovanjem, medtem ko v šoli vidijo, da se težave povečujejo glede na ostale 

otroke in starostni razvoj. Nepopolna mnenja prestavijo nudenje primerne pomoči v višje 
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razrede, vendar šola staršev ne more prisiliti k sodelovanju. Starše napotijo v zunanje 

institucije z namenom prepoznavanja težav, uradne diagnoze oz. usmerjanja. Večinoma so 

starši odprti za usmeritve s strani šole. Svetovalka pove, da na splošno » … nimam pa slabih 

izkušenj, tako, da bi rekla, da so bli kšni prov negativni. /…/ K se pa začnejo ocene, ne, pol bl 

zatrepetajo tudi starši. Dokler ni ocen … se vse prenese«. V nekaterih primerih starši ne 

zmorejo sprejeti situacije in » … mama dvigne roke, starši dvignejo roke in 'mene nč več ne 

uboga, mene nč več ne posluša' … In to lohk zlo hitro, pr 12, pr 10, 11 letih.« Kljub temu 

svetovalna delavka pove, da se v šoli trudijo za dobro otrok, kar nekateri starši tudi vidijo in 

cenijo: »Enkrat mi je rekla ena mama: 'Vi ste mama v šoli'.« 

 

KATEGORIJA 5: Učitelji v šoli 

Ko učiteljice opazijo težave otrok, pridejo po nasvet in pomoč v svetovalno službo. Po 

mnenju intervjuvanke učitelji poznajo motnjo hiperaktivnosti in pozornosti »Učitelca kr hitro 

zazna, da gre lohk za kakšne take motnje.« Vendar morda ne vedo, da gre za kratico ADHD. 

O izobraževanjih na to temo sogovornica pove, da večinoma sama predaja naprej informacije, 

ki jih dobi: »Včasih imamo predstavitev, tko, če se mi zdi smiselno, ja, na kakšni konferenci … 

kratko, kaj je bilo, kaj je pomembno, mislim, kako … Tko, k se mi zdi, da je blo kej dobrega, 

da smo kej dobrega zvedli, ja. Drgače pa tko, jaz v bistvu skozi izkušnje, skozi … Pol k rabi, 

ne. K rabi informacijo, pomoč in tako.« Pomembno se ji zdi, da je nujno, da učiteljica razume 

otrokove težave, » … da ve, da je tak in da to nekako sprejme, da si težko pomaga … ker to 

otrok čuti«. 

 

KATEGORIJA 6: Socialni pedagog 

Na šoli je zaposlena socialna pedagoginja, ki ima individualne ure z učenci, » … dela pa v 

bistvu kot defektolog, ker nimamo defektologa, je pa socialni pedagog po profesiji«. Ker gre 

pri motnji ADHD za področje drugačnega vedenja, se ji zdijo socialni pedagogi primerni za to 

delo.  

 

3.3.4 Analiza vsebine intervjuja D 

Kategorije Kode II. reda 

1. Svetovalna služba in motnja ADHD - Vrste težav 

- Osnovnošolci in svet. služba 

- Svet. delavka in motnja ADHD 
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- Prepoznavanje motnje ADHD 

- Izvor motnje ADHD 

2. Značilnosti motnje ADHD  - Značilnosti otrok z motnjo ADHD 

- Značilnosti motnje ADHD pri starših 

- Posledične težave 

- Odziv vrstnikov na otroka z motnjo ADHD 

3. Oblike pomoči  - Ustrezni pristopi v obravnavi motnje 

- Prilagoditve v šoli 

- Postopek za usmerjanje otrok s PP 

- Smernice, ki so določene z odločbo 

- Zunanje institucije 

- Diagnosticiranje 

- Timsko sodelovanje 

- Uporaba zdravil 

4. Sodelovanje s starši - Starši in svet. služba 

- Drugo mnenje 

- Starši in otrokove težave 

5. Učitelji v šoli - Učitelji in motnja ADHD 

- Viri informiranja zaposlenih o motnji ADHD 

- Šolski red 

 

KATEGORIJA 1: Svetovalna služba in motnja ADHD 

Mlajše učence napotijo v svetovalno službo učitelji ali starši. Ostali pa, » … če te poznajo na 

šoli, starejši, bojo že poiskali.« Učenci prihajajo s težavami pri učenju, ocenah in stikih z 

učitelji. V kasnejših razgovorih se lahko pokažejo tudi socialne in družinske težave. 

Svetovalna delavka pove, da se na šoli pogosto srečujejo z motnjo hiperaktivnosti in 

pozornosti ter prepoznavajo njene značilnosti pri osnovnošolcih. Pove, da so že pred več kot 

dvajset leti zaznavali to motnjo. »Odkar potekajo postopki usmerjanja, nam je mejčkn tud 

lažje, kr ponavadi pride potem z diagnostičnim postopkom tud potrjeno.« O izvoru motnje 

razmišlja, da je verjetno »… v prenatalnem obdobju povezano, verjetno tud z dednostjo, s 

kšnimi drugimi dogodki v času, bi rekla, pred rojstvom otroka. In potem tudi z razvojem, bi 

rekla, v zgodnjem otroštvu«. Pogosteje opažajo hiperaktivno motnjo pri fantih » … se pa zlo 

spomnem ene deklice tudi … V živo, še dandanes, en tm prvi, drugi razred, k je bla 

vsepovsod.« 
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KATEGORIJA 2: Značilnosti motnje ADHD 

»Skor da to ni motnja, kot bi kšna druga bla, ki je ne bi opazu,« pove intervjuvanka. Sicer 

znake redkeje opazijo pri deklicah in pogosteje fantih. Omenja predvsem znake 

hiperaktivnosti, posebej pa o motnji nepozornosti ne govori. Svetovalka opozori, da je tudi pri 

nekaterih starših opaziti značilnosti motnje ADHD, » … al pa celo sami omenjajo … Ne vem, 

v razgovorih, kadar se pogovarjamo sami, omenjajo pogosto, da je kateri od staršev že mel 

take težave«. Svetovalna delavka pove, da so primarne težave in posledice motnje pogosto 

zelo povezane, » … sej dostikrat prej naletimo na tud drugo in potem odkrijemo, da je v 

ozadju to prvo«.  

Tak otrok je v razredu velik izziv za učitelja in vrstnike, ker moti sebe in druge, s svojim 

nemirom. Mladostnik ima lahko težave z zbranostjo pri pouku, fizični - notranji nemir in 

zunanji drobni nemir: vedno nekaj pada, sledi vstajanje s stola, da to pobere, neomejeno 

govorjenje, stalno oglašanje, slabše sledenje pouku in manjša uspešnost. »Otrok, ki se težko 

umiri, zelo dosti teh težav povzroča, konfliktnih situacij. /…/ Moti tudi druge otroke. /…/ Tud 

do kakšnih vedenjskih izpadov prihaja.« V pogovoru je večkrat poudarjeno, da ti otroci 

povzročajo konflikte v okolici in so moteči. Posledično ima otrok lahko slabši učni uspeh, 

šibke socialne stike ali se odražajo težave v slabem odnosu z učiteljem. Tudi če vrstniki sicer 

razumejo, kaj se dogaja, » … se spet razjezijo, sami pozabijo na vse skupaj«.   

Sogovornica omeni primer fanta, ki je sicer verjetno imel blažje težave, vendar je,  z 

dozorevanjem do konca osnovne šole, motnja izzvenela. V mlajših letih je imel več težav, 

sčasoma pa se je naučil bolj nadzirati sam sebe, saj nikoli ni imel terapije z zdravili. 

Svetovalna delavka je prepričana, da so ob primerni pomoči ti mladostniki sposobni pridobiti 

ustrezno formalno izobrazbo in se osebnostno razvijati. 

 

KATEGORIJA 3: Oblike pomoči 

 »Prvi kontakt je vedno učitelj, razrednik, potem se vključi še svetovalna služba, po potrebi še 

kdo drugi in potem nekako v povezavi z zunanjimi institucijami, s katerimi potem tudi 

sodelujemo, ne. Te nam potem tud kakšna priporočila, poročila pošljejo nekako … « 

Pomembno je timsko sodelovanje med šolo in starši, da » … vsi skupaj govorimo en isti 

jezik«. Ob težji problematiki se srečujejo tedensko, včasih celo dnevno, da bolj skladno 

pristopajo k otroku in težavam. Šola staršem svetuje, na katere institucije naj se obrnejo za 

diagnosticiranje težav. »Ker to je le mal bl zahtevnejša, mal kompleksnejša zadeva kot kej 

druzga, ne.« Preden so dobili ambulanto s pedopsihiatrinjo, so večkrat starše napotili v 

svetovalni center v Ljubljani, nekateri starši pa sami poiščejo pomoč drugje. Psihologinja po 
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navadi opravi teste sposobnosti, v zunanjih institucijah pa sogovornica meni, da » … preden 

se karkoli odločij,o opravijo vse te preglede. Tudi možgane - delovanje, slikanje glave in vse 

te podrobne zadeve«. V primeru večjih učnih težav, ko otrok ne dosega minimalnih 

standardov, se šola s starši dogovori za postopek usmerjanja, saj » … le v tem primeru je 

možno dobiti ure dodatne strokovne pomoči in  določene prilagoditve«. Vendar » … niso čist 

vsi usmerjeni. Ampak vsaj tudi kakšna priporočila, tudi te … Zunanja ustanova pošlje, da 

upoštevamo«. Prilagoditve, ki jih izvajajo v šoli, so usmerjene predvsem v umiritev in 

omejitev motenja okolice: nemirni otroci sedijo ločeno od drugih in imajo nekakšen »… 

krogec okrog sebe, da je radius, da ne zmoti druge, da se jim omogoča, da tud lahko 

prekinejo delo«, s čimer ne sprožajo dodatnega nemira; da lahko odidejo iz razreda » … do 

wc-ja, nazaj, da nekako se umirijo pa se potem spet lotijo dela«. V primeru otroka z odločbo 

se izdela individualizirani program.  

Na šoli D imajo oddelke s prilagojenim programom, v rednih oddelkih pa veliko usmerjenih 

otrok. Specialne pedagoginje imajo največ znanja, kako pristopat in delat s temi otroki. V 

primeru odločbe, ki določa ure dodatne strokovne pomoči, na šoli to nalogo prevzamejo 

specialne pedagoginje. »Čeprav smo se pa že pogovarjale o tem, da v bistvu je tle najbolj, em 

… sporno: ura individualno. Da bi v bistvu mogu met skupino otrok, neki takih, ki majo te 

težave, neki takih, ki nimajo teh težav, da bi lahko neke premike na tem področju naredil, da 

bi bil bolj uspešen.«  

Na šoli imajo kar nekaj otrok s predpisano uporabo zdravil kot terapijo. V nekaterih primerih 

se odločijo, kadar starši ne morejo poskrbeti za redno terapijo, da bo za to poskrbela 

svetovalna služba. V dogovoru z zdravnikom in s starši svetovalna služba pred poukom 

poskrbi, da otrok dobi terapijo. Tako prakso imajo vpeljano že več let.  Stremi se k rednosti in 

stabilnosti terapije. Ob uporabi tablet je pri nekaterih učencih opažen velik preobrat: »Učitlca 

reče, to je zdej 3. razred, da to je čist drugi otrok, kar se pouka tiče, kar se umirjenosti tiče, 

ne. Dosega, kar je blo že prej vidt, da je zelo sposoben, ampak prej se ni mogu zbrat, ne. Zdej 

pa, bi rekla, fokusira pozornost, izredno dobri rezultati in tudi drugače, teh konfliktnih 

situacij ni več.« Nadaljuje, da terapija z uporabo zdravil ni vedno in pri vseh enako uspešna: 

»Ne vem, to je pač zgleda tud zlo fiziološko-nevrološko vse skupej pogojeno. /…/ Eni, bi rekla, 

brez terapije so težave, eni brez terapije se zelo … so kar uspešni, dobro delujejo… Različni, 

različni pristopi.« Svetovalki se zdi, da se je do različnih motenj, ki se danes pojavljajo » … 

vseeno razvila večja toleranca. Da ti otroci niso tolko odrinjeni kot slabši, manj uspešni, 

označeni, stigmatizirani, da imajo prihodnost. /…/ Če je povezano z dobrimi sposobnostmi, da 

imajo vse možnosti, da … Z enim sodelovanjem, bi rekla, staršev, učiteljev, z napotitvijo, z 
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zunanjo ustanovo, z enim takim intenzivnim sodelovanjem, da ti otroci so ravno tko lohk 

uspešni, da kasneje v življenju ni nekih posledic«. 

 

KATEGORIJA 4: Sodelovanje s starši 

Svetovalna delavka pove, da je za obravnavo posameznika v šoli potrebno formalno 

dovoljenje staršev. »V to brez staršev it, itak ne moreš nič kej nardit,« in tudi »… nekako 

nujno je, da dobro sodeluješ z njimi, če ne, ne dosežeš kej dosti. /…/ Zdej, fest je, če se starši 

zavedajo težav, če otroka, bi rekla, poznajo, zaznajo kot takega, potem to ne predstavlja neke 

ovire, so tudi, bi rekla, zainteresirani, da se išče neko ustrezno pomoč.« Sicer pa je 

intervjuvanka mnenja, da so ti otroci bolj zahtevni in posledično velik izziv za starše, » … tko 

da, jz mislm, da tud sami so zainteresirani in za sodelovanje in da jim to kr neki pomaga 

tudi«. S starši se dogovarjajo o individualnem načrtu in domačem delu z otrokom. Šola jim 

sicer predlaga, odločijo pa se sami, če in kje bodo iskali drugo mnenje ali zunanjo pomoč. 

 

KATEGORIJA 5: Učitelji v šoli 

Svetovalka meni, da je pomembno, kako učitelj pristopa k problemu, kako zna izpeljati 

situacije, da doseže delovno disciplino. Problem vidi v tem, da je učitelj naenkrat moral začeti 

sam iskati rešitve znotraj razreda, da ni več samoumevno, da je » … pouk za vse enako in 

tako, ne. Zdej, to se je … Učitelj more zlo veliko stvari zdej poznat. Težav, motenj, pristopat k 

temu. /…/ Otrok, ki je nemiren, mu ruši, ne ... To je kr en tak moteč element«. Kljub temu ima 

svetovalna delavka zaupanje v učitelje: »Mislm, da po najboljših močeh, poskušajo nekako 

sami po sebi tudi ugotovit, kaj bi blo tisto, da bi blo najbolj učinkovito, da lahko dosežejo, da 

se da v tem razredu delat, da se da s tem otrokom delat«. O izobraževanju pove, da gre 

predvsem za izmenjavo izkušenj in nasvetov znotraj šole, preko izkušenj. Specialne 

pedagoginje na šoli so pred leti pripravile interno izobraževanje, tako da zaposleni poznajo 

vsaj nekaj uradnih informacij. V zaključku pogovora je sogovornica pozitivna glede 

prihodnosti: »Mislm, da je tko, no da je šola pr nas kar napredovala. In da je kar … še 

zmerom, kr tolerantna do tega. Ker prej je blo mal vprašljivo … Ampak, da gre …  Kr ena 

pozitivna naravnanost se meni kaže tu.« 
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3.3.5 Sinteza analiz intervjujev 

Skozi analize sem našla nekatere skupne točke med intervjuji. V pogovorih so se pojavila tudi 

razhajanja oz. posamezne točke, ki so morda še bolj zanimive iz perspektive načrtovanja dela 

z ADHD populacijo v šoli. Z miselnim vzorcem bom prikazala obe situaciji. 

3.3.5.1 Skupne teme 

 

 

 

Slika 1: Skupne teme pri vseh štirih intervjujih 

Teme, ki se pojavljajo pri vseh štirih intervjujih so podrobno razložene v analizi posameznih 

kategorij. Kode, ki so bolj skupaj, nakazujejo na povezanost znotraj vsake izmed petih 

kategorij. Vseh 5 kategorij zajema glavne odgovore na raziskovalna vprašanja. Zato sem se 

odločila, da na tem mestu ne bom pisala posebne sinteze, saj je le ta razložena in podkrepljena 

s primeri iz pogovorov v poglavju 'Odgovori na raziskovalna vprašanja'.  
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3.3.5.2 Tematske posebnosti 

 

 

Slika 2: Posebnosti in razlike v temah 

Vse kode sem razporedila tudi znotraj kategorij. Vendar se mi je zdelo pomembno izpostaviti 

posamezne teme, ki so se pojavljale in se ne dotikajo direktno raziskovalnih vprašanj.  

Le v intervjuju A sva govorili o približnih odstotkih otrok s posebnimi potrebami na šoli, ki 

imajo kakršnekoli prilagoditve, in sicer ocenjuje, da je takih otrok približno 10-12 %. 

Približno 6-7 % otrok na šoli ima odločbo o dodatni strokovni pomoči. V posameznih izjavah 

je zaznati, da je pod temo ADHD najočitnejša hiperaktivnost, v intervjuju A pa se omenjata 

posamezno tudi impulzivnost in motnja pozornosti. »Težko vzdržuje pozornost ves čas. To 

pomeni, da včasih zatava v kake svoje misli, ali pa se zamoti s kakšno drugo dejavnostjo. /…/  

Če gre za nek notranji nemir je to pri otroku tudi možno videti.« (iA)  

Mladostniki svojega vedenja in vzgibov nimajo dobro pod nadzorom, kar lahko pogosteje 

vodi v socialne konflikte. Intervjuvanka A izpostavi povezanost slabše samozavesti in poskus 

kompenzacije, ki pa zaradi vedno novih impulzov vodi v težavno situacijo: »Zlo pogosto so to 

otroci, ki se mogoče samopodoba malce načenja pa želijo potem večkrat vodit igro ravno 

zaradi tega, ker čutijo nek manjko tle, no in potem pride tudi v konflikte s sošolci. Ali pa ne 

zmorejo sledit navodilom ali pa pravilom igre, ki so že postavljena in jih drugi otroci 



78 

obvladajo, ti otroci majo pa tle težavo, ker ne zmorejo zdržat v nekem kalupu dlje časa in te 

težave se pojavijo. In če jih mi pravočasno opazimo, tem otrokom lahko pomagamo, sicer pa 

se zgodi potem, lahko, tudi to, da otroka začenjajo izločat … « Sogovornica D pa dodaja, da je 

tak otrok v razredu, za učitelja in dostikrat tudi za vrstnike, kar izziv, in da kljub razumevanju 

posebnosti nekega otroka, pogosto ne znajo drugače reagirati, kot se razjeziti.  

Med pogovorom se je izkazalo tudi dejstvo, da se precej pogosto opazi podobnosti vedenja 

pri starših teh otrok »Očetje kr hitro, se mi zdi, da še hitrej povedo kukr mame, ne. Da so 

meli tudi oni težave. 'Sej sm jz bil tak, jz sm tud bil tak'.« (iB) Do neke mere morda ravno 

zaradi lastne izkušnje lažje razumejo, da otrok potrebuje drugačen pristop. Hkrati pa je težko 

pričakovati, da bo starš, ki ima sam težave z redoljubnostjo, koncentracijo in potrpežljivo 

natančnostjo, lahko na tak način vodil in vzgajal otroka. Da se kaže nekakšen model 

podobnosti vedenja med staršem in otrokom, potrdi tudi svetovalna delavka D.  

Ko torej ti otroci odraščajo, lahko določene stvari s starostjo izzvenijo, meni sogovornica C, 

hkrati pa izpostavi pomislek, da »ti otroci sicer nikoli niso prov … so vedno mal 'adrenalinski' 

če tko rečem, tud kot odrasli, ampak niso pa več tok … moteči, če se tako izrazim. So v bistvu 

bolj sprejemljivi. /…/ In tud potem k delajo sami svoj zakon al pa oblikujejo družine, so kar … 

lahko slabo speljejo. Prvič, zato ker nimajo vzora, drugič, ker ne znajo, oni sami se ne znajo 

tuki prilagajat.« Na tej poti jim lahko šolski in družinski sistem pomagata na različne načine z 

odpiranjem možnosti in prilagajanjem situaciji, individualnim razlikam. V pogovorih so se 

tako ob različnih asociacijah odpirale teme, ki sem jih združila v ogrožajoče ali varovalne 

dejavnike.  

Gospa B je omenila, da je pomemben dejavnik okolje, v katerem otrok živi, kar je precej bolj 

kritično, če je to ranljivo okolje. Nekateri starši skrb za otroka preložijo na šolo, kjer se 

posledično opaža neupoštevanje pravil v šoli, pogostejši vedenjski problemi, 

neprilagodljivost, in ker »mama dvigne roke, starši dvignejo roke - 'mene nč več ne uboga, 

mene nč več ne posluša',« je posledično otrok prepuščen sam sebi. Intervjuvanka C jasno 

izrazi zaskrbljenost ob kombinaciji teh dveh težav: »Jaz mislim in se bojim, taki otroci, s 

takim sindromom, pa brez podpore doma in enega takega spodbudnega okolja … Potencialni, 

da zaidejo na kakšna taka … neprimerna pota.« 

Sogovornica B je večkrat poudarila, da je uspeh otroka z motnjo ADHD odvisen od različnih 

stvari. »Odvisno od opremljenosti - energetske - otroka. Kakšen je lahko bolj, kakšen manj. 

/…/ Če so zagotovljene temeljne potrebe: po varnosti, ljubezni, sprejetosti, ne … Potem otrok 

lahko dela. Če pa ima tam motnje, je pa težko. Bodisi, da je tak otrok na nekem področju zelo 

visoko lahko, a ne? In ga je tam treba krepit, zato da bo ostala področja zmogel premagat. 
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Ampak ni problem v inteligentnosti, ne? Problem je v organizaciji okolja in v usmerjeni 

pozornosti. Ker če je to dvoje, potem je tudi … uspeh. /…/ Kar v enih parih primerih je tko, da 

lahko na tej ravni s starši tudi delamo. In je zelo velik napredek!« Ga. B izpostavi, da k 

uspehu pripomore lastna sposobnost samokontrole, ki se lahko z izkušnjami in učenjem le-te 

pri otroku krepi. Tudi učitelji lahko, po njenem mnenju s svojim vedenjem in ukrepi delujejo 

razumevajoče, so pripravljeni prilagoditi način podajanja snovi in preverjanja znanja.  

Intervjuvanka C meni, da je sprejemanje s strani učitelja prva osnova za kakršenkoli 

napredek. »Pr teh ADHD je … če je neki spremljano, s strani staršev, s strani šole, s strani … 

da uspemo tudi otroka aktivirat … Težko je, da ne uspe. Sicer lahko z minimalno dvojko, ne, 

ampak uspe« (iB) Sogovornica C pove, da se za te otroke včasih tudi sama bori proti 

kolegom, ki nimajo razumevanja za težave otrok. Kljub vsemu daje močan poudarek na 

varovalnim okoliščinam na področju, kjer ima šolska svetovalna služba zelo malo vpliva. »Se 

mi zdi, da je tuki zelo pomembno tud družinsko ozadje, kok imajo doma podpore, kok doma 

sodelujejo s šolo in so dosledni … Tuki se ful pozna, kok hitro doma obupajo, če ne obupajo, 

je to … boljše, boljša prognoza, se pravi boljši izid. /…/ Če ne izhajajo iz dobre familije. 

Mislim ... dobre: čustveno močne. Tuki se mi zdi to zlo pomembno. Čustveno in sprejemanje 

otroka. /…/ K je mama dosledna, k stoji zadaj, k ima urejeno družinsko okolje, kukr pr 

nekomu, k je prepuščen sam sebi.«  

Prilagoditve v domačem okolju morajo biti usklajene s šolskimi priporočili, da skupaj 

podprejo otroka. »Vključimo starše, preverjamo oz. skušamo po vzgojni plati z organizacijo 

domačega prostora, domačega dela že pomagat tok, da se otrok lahko umiri. Da lahko on po 

svojem optimalno funkcionira. /…/ Verjamemo, da lahko, bom rekla, krepitev družinskega 

okolja tudi pomaga.« (iA) Sogovornica B omeni tudi dodatne aktivnosti, ki niso neposredno 

povezane s šolskim delom, lahko pa pripomorejo k boljšemu funkcioniranju in obvladovanju 

vedenja otroka. Pomembna je zaposlitev v prostem času: »Bodisi z reševanjem križank, ne, s 

pripovedovanjem, da otrok čim več pripoveduje o dogodkih, ki jih opaža … Gredo na izlet, 

karkoli se dogaja v domačem okolju, da si čim več časa namenijo …« 

V strokovnih mnenjih, ki so del odločbe za otroke s posebnimi potrebami, dobijo šole tudi 

navodilo, naj se otroka vključi v individualno delo, v pare ali v manjšo skupino, s poudarkom 

na socialni integraciji. Sogovornice ob tem izpostavijo različne dileme in probleme. Za 

svetovalno delavko A je sporno dejstvo, da imajo le redki otroci v odločbi določitev za 

skupinsko delo, torej je zelo težko oblikovati skupino. Lahko bi sicer na prostovoljni bazi v 

skupino vključili ostale sošolce, vendar je problem časovna usklajenost. V času pouka 

tovrstno delo ni izvedljivo, po pouku pa imajo otroci prostočasne interesne aktivnosti. »Tle se 
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mi zdi največja težava, ker za socialno integracijo rabiš družbo.« Intervjuvanka D dvomi o 

smiselnosti individualnih ur za učenje socialnih veščin: »V bistvu bi mogu met skupino otrok, 

neki takih ki majo te težave, neki takih, ki nimajo teh težav, da bi lahko naredil neke premike 

na tem področju, da bi bil bolj uspešen.« Sogovornica B pa na zadeva pogleda širše: »Jaz se v 

zadnjem času vedno manj zavzemam za to, da se da ene otroke, recimo, iz ranljivega okolja 

skup, ADHD skup … ne. To mora bit v razredu, ker otrok se mora v razredu počutit varnega 

in sprejetega. Otrok mora tam dihat, otrok mora bit tam spoštovan, tam je njegovo mesto, 

med svojimi vrstniki, ne nekje izven. Torej mi moramo v razred, delat moramo z vsemi 

otroki«. 

V intervjujih C in D je bilo govora tudi o izkušnjah, ko so otroci dobili terapijo z zdravili. 

»Js nism za … Ampak kdr ne gre drugače … « (iC) Obe izpostavljata, da je opaziti očitno 

razliko po uvedbi tablet, da pa se starši kar težko odločijo za tak ukrep. »Od enga tega fantka 

mama je rekla, da je blo nemogoče doma. In ni ona zmogla. In potem se je odločla in …je zlo 

zadovoljna. Se zlo pozna tud v šoli, se pozna doma, se pozna … tko da res … Gledat je treba s 

čim nardiš večjo korist.« (iC) Večinoma gre za preobrat v hiperaktivnosti, da je otrok umirjen, 

da »dosega, kar je blo že prej vidt, da je zelo sposoben, ampak prej se ni mogu zbrat, ne. Zdej 

pa, bi rekla, fokusira pozornost, izredno dobre rezultate in tudi drugače, teh konfliktnih 

situacij ni več« (iD). Svetovalna delavka na šoli D pove tudi, da v zadnjih nekaj letih 

poskušajo staršem pomagati tako, da v dogovoru z zdravnikom in s strinjanjem staršev na šoli 

poskrbijo, da otrok pred poukom prejme odmerjeno dozo zdravil. »Če starši niso zanesljivi al 

kšn tak turnus dela in tako … Da je potem to stabilno, ne? Ne vem, v vseh teh letih smo že 

parkrat tud za to poskrbeli.«  

Osebni odnos je ena izmed lastnosti človeka, ki se je težko priuči, ima pa velik pomen pri 

delu z ljudmi. »Ti otroci zelo hitro prepoznajo … emm … ali si ti pristen v odnosu z njimi ali 

nisi. In če nisi pristen, si pogrnu, na celi črti,« je povedala ga. B. Naprej se je navezala na 

sodelovanje med učitelji in učenci: »Mnogo učiteljev, ko so pristni … je. Je uspeh. Pr 

nekaterih, ko pa majo zavore, do tega, pa ne da bi se jih zavedali … Torej hočejo, ne … 

Imamo pa težave. Hočejo, ne, hočejo razumet, hočejo ga … kako bi rekla, hočejo mu 

pomagat, ne … Ampak če niso v odnosu iskreni, je zelo težko. Pr teh otrocih«. Sogovornica C 

je z nasmehom povedala: »Individualno so pa zlati otroci. Ja, k dobijo vso 100 % pozornost 

in … ja. Sploh k razviješ en odnos z njimi, k ti zaupajo«. Nadaljuje, da se z vzpostavitvijo 

sodelovalnega odnosa in medsebojnega zaupanja lahko doseže veliko več kot s kakšnimi 

drugimi ukrepi. »To jim zlo velik pomeni, ne, in potem se mi zdi tud upoštevajo odločene 
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stvari, ne, k s nekako na drug način pogovarjaš z njimi. /…/ Če ni sprejemanja, je dosti več 

težav, kot pa če otrok čuti, da je sprejet.« 

Pomembna tema se mi je zdela tudi koliko se na šolah dejansko izobražujejo na temo 

ADHD. Intervjuvanka A je omenila izmenjavo mnenj in izkušenj na srečanjih strokovnih 

skupin, medsebojno obveščanje o literaturi, ki je izšla ali kratek povzetek s kakšnega 

seminarja, vendar je vsega tega zelo malo. »Literature je že kar nekaj na voljo, ampak je žal 

tle še tko nekako bolj prepuščeno, da se učitelji sami odločijo, a ne, kaj bodo v roke vzeli.« 

Tudi intervjuvanka B je mnenja, da prehajajo informacije najboljše preko osebne izmenjave, 

timskih sestankov, kadar morajo delati z otrokom, ki ima neko določeno motnjo, in občasnih 

seminarjev. Izpostavi pomembnost »vodstva šole, a ne, ko mora pa prvi dat opredelitev glede 

tega in bit najbolj … nekak soočen s tem, da potem lahko to predaja na različne nivoje … 

šolske.« Ga. B je edina izmed sogovornic, ki je omenila konkretno izobraževanje v zadnjih 

nekaj letih na temo nemirnosti in težav s koncentracijo. Izpostavi globalni pomen 

izobraževanja tako pedagoških delavcev, kot tudi ostalih zaposlenih na šoli (hišnik, 

varnostnik, kuharice …). »Ampak, mislim, da se na tem področju moramo še dodatno 

usposabljat. Da nismo še dovolj.«  

Tri sogovornice so povedale, da poznajo profil socialnega pedagoga, in dale tudi zelo 

konkretne predloge za njihovo delo na šoli. Področje socialne integracije po mnenju gospe A: 

»Imajo vrsto idej in načinov, kako spodbujat socialno integracijo prav tem otrokom, če so že v 

fazi, da imajo težave na tem področju. /…/ So pa vsekakor socialni pedagogi na tem področju 

najbolj kompetentni, se mi zdi, da teh vsebin največ poznajo in, da znajo tudi, ne vem, 

razgovore, refleksije, eksperimente ponudit na ta prav način.« Gospa B je socialne pedagoge 

umestila v razred: »Delo s skupino kot tako. /…/ Ker tudi drugače potem vidimo situacijo. 

Lahko smo pomočniki potem učitelju, razredniku, ne? Če vidimo razred kot celoto. In hkrati 

tega otroka, ne? Emm … je, v individualnem pristopu pač ti nudiš neko konkretno vrsto 

pomoči, bodisi samopodobo, bodisi premagovanje čustvenih težav.« Svetovalna delavka C je 

povedala, da ima kolegico, ki je socialni pedagog na šoli: »V bistvu na šoli dela, ima neki 

učencev na šoli, dela pa v bistvu kot defektolog, ker nimamo defektologa … /…/ Ja, z vidika 

vedenja, z vidika tega se mi zdi smiselna ta povezava.« 
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3.3.6 Odgovori na raziskovalna vprašanja 

1. Ali svetovalne delavke na OŠ zaznavajo otroke z ADHD motnjo? 

Vse štiri svetovalne delavke so pritrdile, da prepoznavajo otroke z značilnostmi ADHD 

motnje. To dokažejo s celotnim pogovorom o teh otrocih, ko opisujejo pojavljanje raznolikih 

značilnosti motnje, posledic takega vedenja, na kaj vse vpliva in odziv šole, staršev ter 

vrstnikov. V veliko pomoč pri prepoznavanju so jim uradno določene diagnoze ali celo 

postopki usmerjanja. »Odkar potekajo postopki usmerjanja, nam je mejčkn tud lažje, kr 

ponavadi pride potem z diagnostičnim postopkom tud potrjeno.« Na podlagi teh ugotovitev in 

predpisanih prilagoditev povezujejo podobna vedenja in so z vsakim primerom bolj okrepljeni 

v prepoznavanju motnje: »… prepoznamo neka vedenja, ki nam zdej po izkušnjah nekak že 

pašejo skupaj«. 

 

2. Katere značilnosti motnje ADHD izpostavljajo svetovalne delavke? 

Svetovalne delavke izpostavljajo predvsem značilnosti, ki so moteče za okolico, torej 

predvsem znake hiperaktivnosti in nemirnosti. Sogovornice ne omenjajo nepozornosti kot 

samostojnega pojava brez hiperaktivnosti, čeprav se jo posredno, v nekaterih pogovorih, 

lahko prepozna v kombinaciji z ostalimi znaki. Največkrat našteti znaki so: 

- stalno prisoten notranji nemir;  

- stalno premikanje telesa/okončin;  

- neprestana potreba po gibanju, tekanju, obračanju na stolu, hoji po razredu;  

- izražanje z glasom – neomejeno govorjenje, izražanje svojih nenadnih misli,izvajanje 

zvokov ali krikov v (ne)primernih situacijah;  

- nepozorno sledenje pouku;  

- padanje z mize in izgubljanje učnih pripomočkov;  

- težave s pozornostjo in koncentracijo;  

- neupoštevanje pravil, dogovorov;  

- neupoštevanje zunanje kontrole, sankcij in opozoril.  

Težave se praviloma stopnjujejo z višjimi razredi. Sogovornice povedo, da so otroci z 

značilnostmi ADHD večinoma povprečno ali celo nadpovprečno inteligentni, torej to ni 

razlog za nedoseganje minimalnih standardov pri šolskih zahtevah, kar pa je pogost pojav. 

Stalno povzročanje konfliktov v odnosih s sošolci, učitelji in prijatelji jih označuje za moteče 

in posledično odrinjene iz kroga vrstnikov. 

Sekundarne posledice, vendar pogosto primarni znaki, so lahko: slabša samopodoba, učni 

primanjkljaji, specifične učne težave, slabša socialna integracija, iskanje pozornosti in 
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potrditve na drugačen način, odklonska dejanja, vedenjske težave. »Otroci, ki po navadi 

nimajo problemov, učnih, postanejo učno problematični. /…/ In to je potem en tak začaran 

krog. Potem mislijo, da niso sposobni, iščejo pozornost na drug način in tko. /…/ Je kar nekaj 

teh sekundarnih zadev, k se lahko razvijejo. In tud vedenjsko, ne. /…/ Vedenjske težave, 

izredno velike.« 

V nekaterih primerih znaki motnje ne izzvenijo niti v odraslosti, čeprav se pogosto omili 

jakost izražanja. Pogosto so opažene ali prepoznane značilnosti ADHD tudi pri starših teh 

otrok.  

 

3. Kakšna je praksa nudenja pomoči tem otrokom na OŠ? 

»Če odkrijemo dovolj zgodaj težave, če damo ta pravo strokovno pomoč, lahko sekundarne 

preprečimo ali pa se včasih razvijejo in pa potem res kmalu izzvenijo.« Po prepoznanju 

težavnega vedenja pri otroku se postopoma po potrebi vključujejo poleg učitelja tudi 

svetovalna služba, razrednik, starši in morebitne zunanje institucije. Otrokom se ponudi 

individualna interventna pomoč, kadar je potrebno, da se umakne iz razreda ali, če ima z 

odločbo določeno individualno delo. Sicer pa gre za posredno pomoč s prilagoditvami metod 

dela in poteka pouka:  

- drugačna organizacija prostora (nemirni otroci sedijo ločeno od drugih, da imajo dovolj 

prostora za gibanje z manj motenja okolice);  

- uporaba kartončkov oz. v primeru težav s tabelsko sliko, se mu da list z vsebino na njegovo 

mizo;  

- zaposlitev z nalogami, da se otrok giblje (gre v tajništvo nekaj iskat, pobriše tablo, večkrat 

lahko odide iz razreda do stranišča);  

- pogostejši telesni dotik ali neverbalna komunikacija s strani učitelja, da usmeri pozornost 

otroka na zvezek, nalogo ali, da sledi snovi;  

- jasna pravila, katera sliši in upošteva;  

- konkretna ponazoritev snovi;  

- možnost individualnega pisanja testov z namenom zmanjšanja motečih dražljajev;  

- podaljšan čas pisanja testa;  

- manj šolskih obveznosti ali domačih nalog;  

- sprotno preverjanje znanja;  

- pridobivanje ocene po manjših sklopih;  

- umik iz razreda, ko to otrok potrebuje.  
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V primeru otroka z odločbo se izdela individualiziran program ter delo pri psihologinji oz. 

vključitev strokovnjaka s točno določeno izobrazbo ob določenih dodatnih urah pomoči. Pri 

učnih težavah so celo zakonsko predpisani postopki prepoznavanja težav in pomoči. 

Šole direktno ali posredno (preko staršev in otrok) sodelujejo z naslednjimi institucijami:  

- Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše v Ljubljani,  

- mentalno-higienski oddelki in pedopsihiatrinje  v zdravstvenih domovih,  

- centri za socialno delo,  

- Zavod za šolstvo RS, ki razporeja otroke komisijam za usmerjanje in vodi postopke 

usmerjanja s končno odločbo,  

- včasih starši sami izberejo zasebne prakse.  

Priporočila in prilagoditve določene z odločbo lahko vključujejo 1-5 ur dodatne individualne 

strokovne pomoči, delo v manjši skupini ter konkretne prilagoditve dela v razredu. Pomoč 

otrokom preko šole poteka tudi v obliki dobrega sodelovanja s starši.  

V nekaterih primerih se starši odločijo za terapijo z zdravili, ki jo ob dogovoru lahko izvaja 

tudi šolska svetovalna služba, da le-ta poteka redno in kontinuirano. Širša perspektiva pomoči 

je usmerjena v krepitev močnih točk, samozavesti in lastnega nadzorovanja. »Pr teh ADHD je 

… Če je neki spremljano, s strani staršev, s strani šole, s strani[staršev] … da uspemo tudi 

otroka aktivirat … Težko je, da ne uspe. Sicer lahko z minimalno dvojko, ne, ampak uspe.« 

Poudarjeno je tudi, da je med najpomembnejšimi dejavniki za kvalitetno pomoč otroku 

odrasel, ki ima dober stik z otrokom in razumevanje za njegove težave: »Znotraj pouka imet 

prilagojeno, da bo lažje preživel. In si to tudi zasluži. In mormo mi, odrasli, bit v tem bit 

podkovani!« 

 

4. Kakšne oblike sodelovanja s starši otrok z motnjo ADHD so razvite? 

Svetovalne delavke izpostavljajo individualne pogovore s starši in timske sestanke, ko se 

vključijo v oblikovanje načrta in spremljanja pomoči tudi ostali, ki imajo stik z otrokom. »V 

to brez staršev it, itak ne moreš nič kej nardit. /…/ Nekako nujno je, da dobro sodeluješ z 

njimi, če ne, ne dosežeš kej dosti.« Vse štiri intervjuvanke izpostavljajo, da starše napotijo v 

zunanje institucije: »… v tistih težjih primerih, pa potem staršem svetujemo, da … vložijo 

bodisi zahtevek za začetek postopka usmerjanja ali da poiščejo zunanjo … ne … institucijo, 

mislim, za priporočilo«. Odzivi staršev so različni, saj »… kaki starši ne želijo tega 

sodelovanja, ker se še zmerej bojijo stigme ali še zmer verjamejo oz. želijo verjet, da bo otrok 

skompenziral stvari.« Sicer pa so vse intervjuvanke povedale, da imajo na splošno dobre 
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izkušnje, da so starši pripravljeni sodelovati in izvajati prilagoditve po priporočilih šole in 

zunanjih institucij.  

 

5. Koliko so ostali strokovni delavci (učitelji) na OŠ usposobljeni za delo z otroki z 

motnjo ADHD? 

Učitelji ob prepoznavi, da ima učenec težave na nekem področju o tem povedo svetovalni 

delavki: »Najprej dobimo v svetovalno službo neke signale že od učiteljev, da so težave. /…/ 

Tle so učitelji v stiski, zelo pogosto, zato ker, oni le delajo s celotnim razredom in se mi zdi, 

da hitro lahko pademo v past, če vidimo samo tega otroka in pričakujemo od učitelja, da bo 

res z njim zmerej znal in zmogu, ker so zahtevni.« Vse štiri intervjuvanke navajajo, da se vsi 

skupaj veliko naučijo iz praktičnih primerov, ko se srečajo s takimi otroki. »Najdragocenejše 

učenje, se mi zdi takrat, kadar mamo takega otroka in potem gre na primer v višji razred oz. 

predmetno stopnjo. Takrt se strokovna skupina usede in prebere strokovno mnenje, načrt 

dela, ki je bil do zdej uspešen, kere prakse so se vse obnesle in takrat ob konkretnih otrocih se 

pogovarjamo. In se mi zdi, da je takrat, za enkrat, učenje najbolj učinkovito.« Predvsem gre 

za izmenjavo informacij med svetovalnimi delavkami in učitelji. Viri informiranja/boljše 

usposobljenosti učiteljev so vsaka pisna diagnoza ali odločba, priporočila in navodila za delo 

z učencem. Večinoma so sogovornice kar pozitivne do tega koliko so učitelji sposobni 

prepoznavati motnje in pripravljeni prilagoditi metode in izvajanje pouka posamezniku: 

»Mislm da, po najboljših močeh, poskušajo nekako sami po sebi tudi ugotovit kaj bi blo tisto, 

da bi blo najbolj učinkovito, da lahko dosežejo, da se da v tem razredu delat, da se da s tem 

otrokom delat.« Hkrati pa se izpostavi, da imajo učitelji veliko zahtevnih nalog in pritiskov s 

strani šolskega sistema, zato je težko pričakovati, da bodo vedno vse zmogli prilagoditi in 

upoštevati specialne potrebe posameznikov. Le ena sogovornica pove, da so imeli v zadnjih 

letih vodeno uradno izobraževanje na temo motnje hiperaktivnosti in pozornosti, nekatere pa 

se spominjajo, da so se v preteklosti (samo)izobraževale na to temo. Druga sogovornica pa 

pove, da še ni slišala za izobraževanja izključno o ADHD motnji. 

 

 

 

 

 

 

 



86 

4 INTEGRIRANA SPOZNANJA 

TEORETIČNEGA IN EMPIRIČNEGA DELA 

O izvoru motnje pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje še potekajo študije. Vendar 

dosedanje raziskave kažejo na nevrološko povezanost, kar je že dovolj splošno znano, da to 

vedo tudi svetovalne delavke na slovenskih osnovnih šolah. Frontalni možganski reženj, ki 

uravnava samokontrolo in načrtuje prihodnje aktivnosti, je dokazano odgovoren za 

hiperaktivnost in motnje pozornosti. Poleg tega se v praksi pogosto izkaže vpliv dednosti, saj 

starši ob otrokovih težavah pogosto prepoznajo sebe v mlajših letih. To povezavo dokazujejo 

tudi različne študije družinskih dreves in ožjega kroga sorodnikov (Barkley, 2000). ADHD se 

pogosteje pojavlja pri moških, kar je lahko razlog, da se tudi v praksi večkrat očetje 

prepoznajo v značilnostih vedenja svojega otroka. To pa ne pomeni, da niso kdaj ravno 

matere tiste, ki lahko pomembno vplivajo na otroka s svojim neorganiziranim, nejasnim 

vedenjem in ukrepi.  

Svetovalne delavke izpostavljajo učne težave, slabše socialne stike in motenje okolice kot 

prvo, kar opozarja na neko dogajanje v ozadju. Strokovnjaki pa opozarjajo, da pri teh otrocih 

prihaja do pomembnih razlik med njihovimi intelektualnimi sposobnostmi ter njihovo 

uspešnostjo v učnih situacijah, kot so branje, pisanje in računanje (Rotvejn Pajič, 2002). Torej 

ne gre za problem sposobnosti, ampak kako pokazati svoje znanje. Njihovi možgani tega ne 

dovoljujejo na način, ki je splošno sprejemljiv v zahodnem svetu v smislu 'mirnega sedenja in 

poslušanja'. Tako je torej tudi logično, da je precej bolj opaženo pretirano gibanje in 

nemirnost kot zasanjanost in nepozornost. Moteče je vedenje, ki se kaže navzven, ki moti 

okolico in predvsem prekinja učiteljev proces dela. Mirni, odsotni učenci ali celo pogosteje 

učenke (Kesič Dimic, 2008) so bolj družbeno sprejemljivi. Seveda to ne pomeni, da sta 

področji impulzivnosti in nepozornosti zanemarljiva problema.  

Učitelji so tisti, ki opozorijo starše in ostale sodelavce, da se z otrokom nekaj dogaja. Ker v 

nižjih razredih še ni učnih težav in se znake motnje ob površnem ocenjevanju lahko zmotno 

utemelji z razvojnimi posebnostmi in počasnejšim odraščanjem, se prepoznavanje razvojne 

motnje pogosto premakne v višje razrede. Takrat so že lahko prisotne sekundarne motnje, kot 

so npr. nizka frustracijska toleranca, izpadi jeze, močno in pogosto vztrajanje pri svojih 

zahtevah in njihovih izpolnitvah, nihanje razpoloženja, nespoštljivost, pričakovanje neuspeha, 

ustvarjanje konfliktov iz dolgočasja, slaba samozavest, socialna izključenost in občutki 

nezaželjenosti. Akademski dosežki so vedno slabši in podpovprečni, kar vodi v konflikte z 
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družino in šolskim osebjem. V izogib tem 'nalepkam' je nujno pravočasno in natančno 

prepoznavanje prvotne motnje. Timski posvet znotraj kolektiva lahko glede na pretekle 

izkušnje sicer opaža in prepoznava določena vedenja, vendar sami ne smejo diagnosticirati 

otrok. S splošnimi prilagoditvami pouka in poučevanja ter dodatnimi urami skupinske pomoči 

šola poskuša otroka podpreti, da bi lažje premagal primanjkljaje. V primeru, ko so težave 

globlje in ovirajo splošno funkcioniranje učenca, se starše spodbudi k vlogi za strokovno 

mnenje in izvedbo celotnega postopka, ki se zaključi z odločbo. Na ta način otrok lahko dobi 

ure dodatne strokovne pomoči in prilagoditve na vseh ravneh preverjanja znanja. Poleg tega 

so v strokovnem mnenju zapisani tudi predlogi pomoči in usmeritve za konkretno delo z 

učencem. Z individualiziranim programom se določi organizacija in izvedba dodatne 

strokovne pomoči s prilagojenim izvajanjem pouka (ZUOPP-1, Ur. l. RS, št. 58/2011). 

Pomembno je poznati vzroke in ozadje, da bi lahko s pravim pristopom omejili sekundarne 

težave in dali otroku priložnost, da pokaže to, kar zmore. Staršem lahko prepoznana motnja 

pomeni tudi olajšanje, da njihova vzgoja ni kriva za dogajanje, prav tako pa razumejo, da 

nekatera vedenja otroka niso hotna in jih ne more nadzorovati. Če starši sprejmejo priporočila 

s strani šole in usklajeno delujejo v smeri podpore otroka, kjer to potrebuje, so skupaj lahko 

zelo uspešni. Otrok ima s pravimi pristopi možnost izboljšanja samokontrole, kar pripomore k 

uspešnosti in usmerjanju vedenja. Prilagoditve preverjanja znanja mu omogočajo, da na 

drugačen način doseže enak uspeh kot njegovi sošolci.  

Kadar se starši zaradi različnih razlogov ne morejo odzvati na težave otroka in odklanjajo 

sodelovanje s šolo, se zadeva lahko obrne v bolj komplicirano situacijo. Svetovalne delavke 

so izpostavile čustvene in vedenjske motnje, strokovnjaki pa vidijo še širši pogled. Če otrok 

občutke nemoči usmeri nase, se to lahko pokaže kot anksioznost, motnje hranjenja, 

psihosomatske težave in samomorilne težnje. Navzven pa lahko notranja napetost, občutki 

krivde, samoobtoževanje, nihanje razpoloženja, razdražljivost, slaba samopodoba in želja po 

potrjevanju vodijo v agresivnost, grožnje, zlorabo prepovedanih drog in v skrajnih primerih 

celo v kriminalna dejanja (Žunko Vogrinc, 2009).  

Ena izmed možnosti, ki se jo precej spodbuja, je pomoč z zdravili. Medikamentno zdravljenje 

povzroča hitrejše spremembe in do neke točke tudi zelo učinkovite. Sogovornice v intervjuju 

povedo, da je bilo po uporabi zdravil pri otroku opaziti veliko razliko. Večja mirnost in daljša 

koncentracija sta otroku omogočali kvalitetnejše ure pouka in učenja. Kljub precej pogostim 

stranskim učinkom se sme metilfenidat (glavna učinkovina tablet) predpisati že otrokom 

starejšim od 6 let. Terapija mora biti strogo nadzorovana in kontrolirana ter le v odmerjenih 

dozah, saj lahko v predoziranju vodi v odvisnost (Kesič Dimic, 2009). Ta zdravila ne 
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pomagajo vsem uporabnikom, niti ne vsem na enak način. Po skrbni oceni vedenja otroka in 

ob upoštevanju vseh težav, ki jih ima, se zdravnik lahko odloči, da predpiše Ritalin, ki je v 

tem primeru najpogostejše predpisano zdravilo poleg psihološke, vzgojne in socialne 

obravnave.  

Vzpostavitev dobrega in odkritega odnosa je prvi osnovni pogoj za kakršnokoli delo z otroki z 

ADHD. Zdi se, da je kompenzacija slabega razumevanja nenapisanih družbenih pravil pri teh 

otrocih v sposobnosti intuitivnega dojemanja odnosov okoli sebe. Svetovalne delavke na 

osnovnih šolah se strinjajo, da proces pomoči lahko steče šele, ko se otrok počuti sprejetega, 

saj se hitro navežejo na človeka, v medsebojnih odnosih pa so zelo odkriti in pristni (Kesič 

Dimic, 2009). Ti otroci imajo poseben šarm in smisel za humor, so polni idej in drugačnih, 

neobičajnih rešitev, zmožni so popolne koncentracije in usmerjene pozornosti, če jih nekaj 

močno zanima, so empatični, čustveni, srčni, nezamerljivi – hitro pozabijo, imajo veliko 

energije in zmorejo delati več stvari hkrati.  
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5 ZAKLJUČEK 

Z raziskovanjem literature sem ugotovila, kako malo se v Sloveniji govori o tej tematiki. 

Razen ozkega kroga, večinoma ženskih, strokovnjakinj, ki izhajajo iz svoje vsakodnevne 

prakse (svetovalni center, svetovalno delo na šoli), vse preveč ljudji razume motnjo 

pozornosti s hiperaktivnostjo ali brez nje kot pretiravanje pedagoških delavcev. Najpogosteje 

se ADHD omenja v smislu hiperaktivnosti in učnih težav. Že samo dejstvo, da se omenja učne 

težave, medtem ko tihi in zasanjani otroci skoraj niso omenjani kot predmet problematike, 

kaže na površno poznavanje značilnosti motnje. Težave pri učenju in razumevanju predmeta 

matematika, so pri otrocih z ADHD pogosto sekundarnega izvora, in sicer je neuspeh 

posledica nezmožnosti sedenja, poslušanja in učenja na pamet. Da se v zadnjem času toliko 

govori o diskalkuliji, disleksiji ter ostalih motnjah branja in pisanja ni le modni trend. Take 

nevro-fiziološke motnje so logična posledica povečanih pritiskov na otroke, saj morajo že kot 

mali 6-letniki obvladati veščine, ki jih mnogi odrasli nismo sposobni: skoncentrirano držati 

svinčnik, sedeti v primerni drži, brez vstajanja, kadar to potrebujejo, ampak šele ko jim je za 

to odmerjen čas, enakomerno slediti stopnjevanju zahtev z meseci pouka in slediti večinski 

hitrosti, ki se ob neuspehu kaznuje z označevanjem, slabšo samopodobo in nenazadnje 

slabimi ocenami. Ti pritiski se z višjimi razredi večajo premo sorazmerno z zahtevami staršev 

po odličnosti, dodatnih interesnih dejavnostih in povečanimi socialnimi interesi, ki so del 

odraščanja. Prostočasne aktivnosti so vedno bolj omejene na elektronske škatle, ki pošiljajo v 

možgane več nepotrebnih impulzov, fina motorika je omejena z drsanjem prsta čez ekran. 

Reklame, hrup, onesnaževanje, strupi, ki pridejo v človeški organizem skozi dihala in prebavo 

- kako ne bi v vsej zmešnjavi ponudbe v sodobnem svetu spremljali otroke in odrasle, ki so 

notranje nemirni, zasanjani ali preprosto običajni ljudje, ki pač odstopajo od trenutnih 

standardov »normalnosti«? Tak je moj odgovor ljudem, ki rahlo posmehljivo komentirajo 

mojo izbiro diplomske teme z izjavo: »Saj je že vsak drugi otrok danes hiperaktiven, včasih 

pa že ni bilo tako, s tem se prav pretirava!« Strinjam se, da se pretirava, saj se vsepovprek 

laično uporablja beseda 'hiperaktivnost', tudi ob najbolj krivičnih situacijah. Po drugi strani pa 

si v primerih, ko ima otrok dejansko odločbo, o tem le tiho šepetajo in se križajo, da je »otrok 

tako nemogoč, nevzgojen.« V pogovoru s takimi ljudmi vedno dodam, da imajo mnogi med 

temi otroki in odraslimi resnične težave, saj jih vodijo možgani, ki ne zmorejo funkcionirati 

na povprečen način. Njihova odličnost je nekje drugje in naloga staršev skupaj s pedagogi je, 

da temu otroku omogočimo, da odkrije svoje talente po drugačni poti. Prilagoditi je treba 

metode, ne pa le označiti otroka. Ta ideja me je vodila v raziskovanje videnja situacije skozi 
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oči socialnih delavk na osnovnih šolah. Preveriti, kakšno je stanje, trendi in kje so možnosti 

za razvoj. Presenečena sem bila, kako malo se ve o izvoru motnje. Dve sogovornici sta 

omenjali splošni izraz 'nevrološki izvor', nobena pa pravzaprav ni zares vedela, kaj in kje se 

dogaja. Zato sem temu dodatno posvetila daljše poglavje v teoretičnem delu diplomske 

naloge. Kot socialni pedagoginji se mi zdi nujno ozaveščati širšo problematiko t.i. 'motnje 

ADHD' (Pa je to res motnja ali le drugačen način funkcioniranja?), ki zajema fiziološka 

dejstva in družinski okvir ter ima lahko vodilno vlogo v prihodnosti takega otroka. Večkrat bi 

morali dati poudarek tudi na šolski sistem in kulturne vplive. Ocenjujem, da je bila raven 

pomoči posamezniku v slovenskih osnovnih šolah do sedaj na dokaj visoki ravni. Ukrepi na 

državni ravni so v smislu prilagajanja posamezniku spreminjali stvari na boljše. Skrb 

vzbujajoče pa je, da se teh ukrepov ne vidi več kot preventivo za večje težave v kasnejšem 

obdobju, da je inkluzija postala 'predraga' in se finančna sredstva krči ravno na populaciji, za 

katero so ukrepi odločilnega in življenjskega pomena. Nemalo je primerov, ko so mladostniki, 

bivši osnovnošolci, prihajali nazaj do svetovalne delavke na šoli ter povedali, da so jim 

prilagoditve ter pogovori z učiteljicami pomagali čez težke situacije, saj doma niso imeli 

primerne podpore. V intervjuje sem morda premalo vpletla širše socialno okolje teh družin, 

kar bi lahko dalo bolj obširne in realne podatke o situacijah teh otrok, vendar je nujno 

upoštevanje načela varovanja podatkov in posameznikove zasebnosti. Sogovornice, ki so bile 

dovolj odprte, so mi podale tudi svoj osebni vpogled na prihodnost otrok z ADHD. Nekatere 

vidijo več težav, druge so mnenja, da je šel razvoj šolstva do sedaj v pravo smer, kar 

izkazujejo tudi dobri rezultati. Mladostniki najdejo tak ali drugačen način, ki jih (večinoma) 

uspešno pripelje skozi šolski sistem in odraščanje. V socialno šibkejših situacijah je šola 

pravzaprav edina, ki otroka spodbuja v pozitivno smer. In nekatere sogovornice so očitno s 

strokovnostjo in srcem pri teh otrocih. Če samokritično ocenim proces intervjuvanja, bi rekla, 

da so bili pogovori ustrezno izpeljani, morda pa bi lahko pustila več globine in spodbujala 

teme, ki so se odpirale sproti. Menim, da sem z vsakim naslednjim intervjujem postajala 

boljša raziskovalka. V naslednji raziskavi bi se verjetno osredotočila na perspektivo staršev, 

kako vidijo sebe, kakšne možnosti so jim ponujene ob težavah otrok in kje sami vidijo 

največje probleme ob težavah njihovih otrok z ADHD. V Sloveniji je celotno področje 

ADHD dokaj medicinsko naravnano: motnja – zdravilo. Starši so pogosto zmedeni, saj ne 

vedo, kam bi se obrnili po informacije, kakšne opcije sploh obstajajo, kaj točno prepoznana 

motnja pomeni za otroka in kako naj s tem živijo. Ta problem ne velja le za ADHD, ampak 

tudi za avtizem, bralno-pisalne motnje itd. Nujno se mi zdi, da se v prihodnosti usmeri 

pozornost na konkretno pomoč tem staršem. Morebiti bi se lahko pomoč ponudila v obliki 
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centra za ADHD, o čemer razmišljam, že odkar sem na praksi na centru za socialno delo 

spoznala nemočne družine, ki so se počutile same s tem problemom. Socialni pedagogi smo 

več kot primerni za tako delo: občutek za delo z družino in otroki, ki je podkovan s strokovno 

širino, in upoštevanje različnih dejavnikov pri posamezni družini. V okviru delavnic za starše 

bi lahko potekala konkretna izobraževanja in vaje za razumevanje in ukrepanje ob otroku s 

specifičnim problemom. Hkrati pa bi lahko otrokom ponudili situacije socialnega učenja v 

manjših skupinah, izkušnje doživljajske pedagogike, pomoč pri učenju na konkreten, otrokom 

primeren način. Prepričana sem, da bi bila to lahko tudi priložnost za medsebojno strokovno 

izmenjavo izkušenj s socialnimi pedagogi, ki se s tem dnevno srečujejo na šolah in v vzgojnih 

zavodih.  

Naslednje področje razmisleka bi usmerila na vzgojne zavode v Sloveniji. Koliko so delavci v 

vzgojnih zavodih poučeni o različnih razvojnih motnjah, s katerimi prihajajo mladostniki v 

zavod? Ali poznajo motnjo ADHD v kratici in pomenu, ali poznajo tudi primerne alternativne 

pristope v pomoči, vsakodnevni vzgoji, interveniranju med šolo, starši in ostalimi dnevnimi 

udeleženci otrokovega življenja? Kakšne so sploh možnosti za pomoč otroku, ki ima poleg 

razvojne motnje dodatno še veliko drugih 'nalepk' in sekundarnih težav? Koliko takih otrok se 

v neki točki življenja znajde v mladinskem ali odraslem zaporu? 

Kljub tem pomislekom ostajam pozitivna glede prihodnosti otrok z motnjo pozornosti s 

hiperaktivnostjo ali brez nje. Mislim, da sta izobraževanje in veselje do dela ključ za uspešno 

prihodnost tako strokovnega kadra kot tudi otrok in družin. Ob nadaljnji uporabi vseh 

pripomočkov in prilagoditev ter ob predpostavki, da nadaljujemo v humanistično smer 

razumevanja posameznika verjamem, da bo vsak otrok s posebnimi potrebami dobil 

optimalno pomoč v trenutnem šolskem sistemu.  
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7 PRILOGE 

7.1 Priloga1 – primer kodiranega intervjuja - B 

 

INTERVJU 2-Lj2 Kode I. reda Kode II. reda Kategorije 

Torej, če kar začneva… Kakšni 

problemi se pojavljajo pri učencih, 

da poiščejo pomoč svetovalne 

delavke na OŠ? Na splošno, 

kakršnekoli težave… 

   

Na splošno? To so razne stiske, ki 

jih doživljajo ob… napetih 

situacijah, v razredu… bodisi, da je 

to… da so to… da je to ocenjevanje 

znanja, ne. Bodisi, da so kakšne 

razredne situacije, kakšne 

konfliktne situacije v razredu, ne. 

Pridejo, povedo… ne, kaj se dogaja 

in… saj pravim, ne. Torej kakšne 

neugodne situacije. Bodisi tudi 

kake čustvene situacije iz ranljivih 

okolij, ne. Ali pa tudi sicer ob 

ločitvah staršev, otroci doživljajo 

težke situacije lahko, a ne. Odvisno 

od opremljenosti -  energetske - 

otroka. Kakšen je lahko bolj, 

kakšen manj, ne. Ali pa čisto… 

ugotovijo… zdej, ne… mamo 

otroke s posebnimi potrebami, 

mamo otroke … ene z odločbami, 

ene imamo samo z priporočili 

zunanjih institucij. In otrok ugotovi 

pač, da bi tudi on morda  spadal 

sem in pride in pove, da težko 

- vzroki za mladostnikov 

prihod k svet. službi  

 

 

 

 

- otroci sami pridejo k 

svet. del. 

- čustvene stiske 

 

 

 

- pomembna energetska 

moč otroka 

 

 

- otroci z  odločbo ali 

zgolj priporočilom  

 

- otrok išče pomoč 

 

 

- kontakt s starši 

- dovoljenje za odhod iz 

Vrste težav 

 

 

 

 

 

Osnovnošolci in 

svet. služba 

Vrste težav 

 

 

 

Varovalni dejavniki 

 

 

 

Ustrezni pristopi v 

obravnavi motnje 

 

Osnovnošolci in 

svet. služba 

 

Starši in svet. služba 

Vrste težav 

Svetovalna služba 

in motnja ADHD 

 

 

 

 

Svetovalna služba 

in motnja ADHD 

Svetovalna služba 

in motnja ADHD 

 

 

Oblike pomoči 

 

 

 

Oblike pomoči 

 

 

Svetovalna služba 

in motnja ADHD 

 

Sodelovanje s starši 

Svetovalna služba 
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zmore in kaj bi se dalo mogoče 

naredit. In potem vzpostavimo 

kontakt s starši… Pridejo pogosto 

tudi zato, ker so bolni in gredo 

domov, ne. In običajno me s 

psihologinjo napiševa; tudi 

razredniki, odpustnico, da gredo 

domov. Pridejo k jim kakšna snov 

učna ni razumljiva… pa prosijo za 

pomoč, ne. Skratka zelo različne 

situacije zaradi katerih prihajajo k 

svetovalni službi. Ampak 

najpogosteje bodisi, da je čustveno, 

ta čustvena stiska, zaradi 

najrazličnejših… trenutkov… to 

kar sem pač omenila. 

šole 

 

 

- nerazumevanje učne 

snovi 

 

- otroci iščejo pomoč pri 

svet. službi 

 

- čustvene stiske 

 

 

 

Vrste težav 

 

Osnovnošolci in 

svet. služba 

 

Vrste težav 

in motnja ADHD 

 

 

Svetovalna služba 

in motnja ADHD 

Svetovalna služba 

in motnja ADHD 

 

Svetovalna služba 

in motnja ADHD 

Ali ve poznate, oz. tudi ostale 

kolegice, ADHD motnjo oz. motnjo 

hiperaktivnosti in pozornosti? 

   

Seveda. To je v šolskem prostoru 

že kar nekaj let, ne. Glede na to, da 

sem tuki že 29 let, se pravi… se je 

zelo… Kako bi rekla, od tistih 

začetkov ne… ko so učitelji otroka 

s to motnjo, s to težavo,  izločali iz 

razreda. Pa smo se svetovalni 

delavci temu upirali… pri vodstvih 

šol, ne, da so… da otrok ne more 

biti izven razreda, da mora biti 

vključen v razred, da moramo s tem 

(znanjem) opremit učitelje… Vse to 

smo prehajali in mislim, da se je na 

tem področju… da je viden 

- pozna motnjo ADHD 

 

 

 

- nekoč pošiljali  iz 

razreda 

  

- svet. delavci proti 

izločanju otrok iz razreda 

- obvezno vključevanje 

otrok  

- izobraževanje učiteljev 

- spremembe v šolskem 

redu 

Prepoznavanje 

motnje ADHD 

 

 

Šolski red 

 

Šolski red 

 

Pomoč v skupini 

 

Izobraževanje o 

motnji ADHD 

Šolski red 

Prilagoditve v šoli 

Svetovalna služba 

in motnja ADHD 

 

 

Učitelji v šoli 

 

Učitelji v šoli 

 

Oblike pomoči 

 

Učitelji v šoli 

 

Učitelji v šoli 

Oblike pomoči 
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napredek! Da jih ne pošiljajo več 

ven oz. če jih že potem vemo za kaj 

gre. Al rečejo, da gre po kakšno 

zadevo, v tajništvo al k nama al 

kakorkoli, ne. Zato, da se mal 

razgibava, al da naredi 3 kroge, v 

avli šole… Skratka, so prilagoditve 

veliko bolj humane sedaj kot so bile 

recimo pred 30-imi leti, ne, na 

začetku, ko sem prišla na to šolo. 

Tudi učitelji so bolje opremljeni s 

tem…  Skozi različne seminarje, 

skozi timske sestanke, skozi najine 

poglede, tudi svetovalnih delavcev 

in konec koncev tudi vodstva šole, 

a ne, ko mora pa prvi dat 

opredelitev glede tega in bit 

najbolj… nekak soočen s tem, da 

potem lahko to predaja na različne 

nivoje… šolske, naprej, ne. 

- med poukom iz razreda 

z nalogo  

 

- razgibanje med poukom  

 

- spremembe v šolskem 

redu 

 

- učitelji bolj podučeni 

 

- seminarji, timski 

sestanki, mnenje svet. 

delavk 

- naravnanost vodstva 

šole 

 

 

Prilagoditve v šoli 

 

Šolski red 

 

 

Izobraževanje o 

motnji ADHD 

Izobraževanje o 

motnji ADHD 

Viri informiranja 

zaposlenih o motnji 

ADHD 

 

 

Oblike pomoči 

 

Učitelji v šoli 

 

 

Učitelji v šoli 

 

Učitelji v šoli 

 

Učitelji v šoli 

 

Mogoče veste kako nastane ta 

motnja? 

   

Eee, ja. Mislim, da… tako, kot sem 

bila jaz nazadnje informirana, da je 

to lahko bodisi prirojeno, pogojeno 

biološko, ne, in… kako se reče… s 

temi… nevronsko al kako bi se 

temu reklo… Mislim, da je to dvoje 

nekako povezano. 

 

 

- prirojena, nevronska 

motnja 

 

 

Izvor motnje 

ADHD 

 

 

Svetovalna služba 

in motnja ADHD 

Mislite nevronsko z možgani al kej 

druzga? 

   

Eee… ja, z možgani. Z možgani ja. - možganska motnja Izvor motnje 

ADHD 

Svetovalna služba 

in motnja ADHD 

Vredu… Ali zaznavate to motnjo    
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hiperaktivnosti in pozornosti na 

šoli? 

Ja. - zaznavanje motnje 

ADHD pri šolskih 

otrocih 

Prepoznavanje 

motnje ADHD 

Svetovalna služba 

in motnja ADHD 

Jo vi prepoznavate? Kako pa 

veste… 

   

Ja, ja, ja. Ja. Zdej a veste, to je tko. 

Nekateri otroci so že 

diagnosticirani, ne? Drugi, ki niso 

tako izraziti, ne, pa nakazujejo, ne? 

Niso sicer, ampak vemo, da imajo 

težave. Bodisi s koncentracijo, da 

težko zdržijo pri pouku, bodisi… da 

imajo težave tudi s tem 

premagovanjem, ne, ovir. Se 

pravi… strah, negotovost, ne, te 

stvari. Te stvari pridejo do izraza 

pri teh otrocih, hitreje kot sicer. 

 

- uradna diagnoza 

 

- prepoznavanje 

simptomatike ADHD 

- majhna koncentracija v 

razredu 

- pogosti občutki strahu, 

negotovosti 

 

Smernice, ki so 

določene z odločbo 

Prepoznavanje 

motnje ADHD 

Značilnosti otrok z 

motnjo ADHD  

Značilnosti otrok z 

motnjo ADHD 

 

Oblike pomoči 

 

Svetovalna služba 

in motnja ADHD 

Značilnosti motnje 

ADHD 

Značilnosti motnje 

ADHD 

 

Opažate mogoče kakšne sekundarne 

spremembe al pa probleme 

povezane s to motnjo? Da se Vam 

zdi, da izvira iz tega sicer, ampak se 

kaže na drugačni način? 

   

E, ja. Seveda, recimo… mogoče 

učitelj tehnike, ne… Emm… 

Včasih, sej zdej se to malokdaj 

zgodi, ampak recimo… Pripelje 

otroka, da nč ne dela, da ne 

sodeluje, da… ne? Da je len, da 

noče, ne. In potem je… Jz sicer 

tega otroka sprejmem in vprašam 

kaj je problem. Ampak potem mam 

pa z učiteljem tudi pogovor in mu 

 

 

 

- simptomatika ADHD 

 

- otrok pri svet. službi 

 

- obrazložitev težav 

učitelju 

 

 

 

 

Značilnosti otrok z 

motnjo ADHD 

Osnovnošolci in 

svet. služba 

Viri informiranja 

zaposlenih o motnji 

ADHD 

 

 

 

Značilnosti motnje 

ADHD 

Svetovalna služba 

in motnja ADHD 

Učitelji v šoli 
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povem, kaj je problem. Tako da, se 

tudi ta učitelj zdej že zelo… kako 

bi rekla, se je prilagodil na to, da ve 

kje je vzrok, da ni to, da so leni, pa 

da nočejo delat. Tako kot smo 

včasih slišali v naši zbornici… Jaz 

sem vedno roko gor dvignla, pa sm 

rekla: »lenih otrok na tem svetu ni, 

vsaka lenoba ima svoje vzroke…« 

Ja. 

 

- učitelj prepozna 

simptomatiko ADHD 

Učitelji in motnja 

ADHD 

Učitelji v šoli 

Če pomislite na nekaj teh otrok, ki 

so na vaši šoli, katere so neke take 

skupne značilnosti, ki jih opazite pri 

teh otrocih z motnjo hiperaktivnosti 

in pozornosti? 

   

Ja, ne… Zdej to je… A veste, tko 

kot jz razmišljam… Če so 

zagotovljene temeljne potrebe: po 

varnosti, ljubezni, sprejetosti, ne… 

Potem otrok lahko dela, ne. Če pa 

ima tam motnje, je pa težko. 

Bodisi, da je tak otrok na nekem 

področju zelo visoko lahko, a ne? 

In ga je tam treba krepit, zato, da bo 

ostala področja zmogel premagat, 

ne. Amm, ampak ni problem v 

inteligentnosti, ne? Problem je v 

organizaciji okolja in v usmerjeni 

pozornosti. Ker če je to dvoje, 

potem je tudi… Uspeh, ne, pri teh 

otrocih. Ne vem, če sem čisto 

zadostila…? 

 

- temeljne potrebe po 

varnosti, sprejetosti 

 

 

- pomembna krepitev 

močnih točk 

 

 

- inteligentni otroci 

 

- prilagoditev okolja in 

usmeritev pozornosti 

 

Varovalni dejavniki 

 

 

 

Varovalni dejavniki 

 

 

 

Značilnosti otrok z 

motnjo ADHD 

Ustrezni pristopi v 

obravnavi motnje 

 

 

Oblike pomoči 

 

 

 

Oblike pomoči 

 

 

 

Značilnosti motnje 

ADHD 

Oblike pomoči 

Ja, ja. Emm, če se ta motnja 

prepozna, kakšna je praksa nudenja 
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pomoči? Oz. ko se prepozna? 

Ja… Sej pravim, mi se usedemo z 

učitelji… Učitelj pride k nama, 

pove v čem je problem… Potem se 

dogovorimo, ne: kje nej otrok sedi, 

kako nej… če ma težave s tabelsko 

sliko, da mu da list na klop, ne, da 

morda mu bo to lažje… Z zapisom. 

Potem, če ugotovi nemir…. Potem 

v organizaciji prostora, ne, kako mu 

nej prostor učitelj pomaga 

organizirat. Da bo potem… Seveda 

mormo delati istočasno tudi s starši, 

da bodo tudi starši potem doma 

približno tako… tisti starš… tam 

kjer to lahko pričakujemo od 

staršev. To je v bistvu idealno. Mi 

imamo zdele… mislim, da kar v 

enih parih primerih tko, da lahko na 

tej ravni s starši tudi delamo. In je 

zelo velik napredek! Sicer še 

vedno… eee… pa tud to je 

pomembno, kakšne zaposlitve mu 

starši tudi doma, v prostem času 

nudijo, ne? Da tudi to prispeva k 

ravnotežju leve in desne hemisfere, 

ne. In… eee… to torej, to. Potem, 

da je včasih dotik, neverbalna 

komunikacija, torej kako… Ti 

otroci zelo hitro prepoznajo… 

emm… ali si ti pristen v odnosu z 

njimi ali nisi. In če nisi pristen, si 

pogrnu, na celi črti, ne. In mnogo 

 

- učitelji se obrnejo na 

svet. službo 

- prilagoditve v razredu 

- konkretna pomoč v 

razredu 

 

- prilagoditve v razredu 

 

 

- uskladitev s starši 

 

 

- nekateri starši dobro 

sodelujejo 

 

- napredek ob  

sodelovanju šole in 

staršev 

 

- konkretne naloge v 

prostem času 

 

 

 

- neverbalna 

komunikacija 

- pomemben pristen 

odnos 

 

- zadržan odnos 

 

 

Učitelji in svet. 

služba 

 

Prilagoditve v šoli 

Prilagoditve v šoli 

 

 

Prilagoditve v šoli 

 

 

Starši in svet. služba 

 

 

Starši in svet. služba 

 

 

Varovalni dejavniki 

 

 

Prilagoditve doma 

 

 

 

 

Prilagoditve v šoli 

Osebni odnos 

 

Osebni odnos 

 

Varovalni dejavniki 

Težave pri nudenju 

 

Učitelji v šoli 

 

Oblike pomoči 

Oblike pomoči 

 

 

Oblike pomoči 

 

 

Sodelovanje s starši 

 

 

Sodelovanje s starši 

 

 

Oblike pomoči 

 

 

Oblike pomoči 

 

 

 

 

Oblike pomoči  

Značilnosti motnje 

ADHD 

Značilnosti motnje 

ADHD 

Oblike pomoči 

Oblike pomoči 
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učiteljev, ko so pristni… je. Je 

uspeh. Pr nekaterih, ko pa majo 

zavore, do tega, pa ne da bi se jih 

zavedali… Torej hočejo, ne… 

imamo pa težave. Hočejo, ne, 

hočejo razumet, hočejo ga… kako 

bi rekla, hočejo mu pomagat, ne… 

Ampak če niso v odnosu iskreni, je 

zelo težko. Pr teh otrocih. Tko da, 

mi vse to… Ko učitelj to… Mi 

najprej z učiteljem predebatiramo: 

to kar jaz vem, to kar ve 

psihologinja, to kar ve… mi imamo 

tudi učiteljico pedagoginjo… Eee, 

potem… eee, mi se najprej v timu 

to pogovorimo, a ne? Potem damo 

tudi učitelju, eee, učitelju damo 

individualni plan, kako bi za tega 

otroka… Ga predstavimo tudi 

staršem, in potem pač učitelj začne 

delat. Tudi slikovni material, da ni 

samo beseda, da je čimveč… Ker 

kakšni so tudi… jim je pomembna 

slika, da vidjo, da je čimbolj s tega 

tud metodično didaktičnega, ne, 

pristopa. Seveda pa to vsak učitelj 

ne zmore. Ampak zelo… kar nekej 

učiteljev se temu zdej že zelo lepo 

posveča in tudi prilagodi. Je pa 

seveda pomembno, da takega 

otroka mi prepoznamo na razredni 

stopnji čim prej! Ne moremo 

seveda v prvem, ampak… tudi že, 

- pristni učitelji 

- zadržan odnos 

 

 

 

- pomemben pristen 

odnos 

 

 

 

- izmenjava informacij 

 

 

 

- timski pogovor  

 

- individualni načrt 

pomoči 

 

- seznanitev staršev z 

načrtom pomoči 

- konkretna pomoč v 

razredu 

 

 

- individualnost učiteljev 

 

- usposobljenost učiteljev 

 

- pomembna hitra 

prepoznava 

- prvi razred le 

opazovanje 

pomoči 

 

 

Osebni odnos 

 

 

 

Učitelji in svet. 

služba 

 

 

 

Učitelji in svet. 

služba 

 

Prilagoditve v šoli 

 

Starši in svet. služba 

 

Prilagoditve v šoli 

 

 

 

Učitelji in motnja 

ADHD 

Učitelji in motnja 

ADHD 

Ustrezni pristopi v 

obravnavi motnje 

Prepoznavanje 

motnje ADHD 

 

 

 

 

Značilnosti motnje 

ADHD 

 

 

Učitelji v šoli  

 

 

 

Učitelji v šoli  

 

Oblike pomoči 

 

Sodelovanje s starši 

 

Oblike pomoči 

 

 

 

Učitelji v šoli 

 

Učitelji v šoli 

 

Oblike pomoči 

 

Svetovalna služba 

in motnja ADHD 

 

 

 

Svetovalna služba 

in motnja ADHD 
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ne, da se lahko začnemo o tem 

pogovarjat. Ker se mora otrok 

najprej prilagodit na šolski prostor 

in tko naprej, ne. Tako da v 

prvem… zlo redko, ampak v 

drugem… pa potem že kar 

začnemo, ne… na tem področju več 

delat.  

 

 

 

 

- drugi razred že 

konkretna pomoč 

 

Prepoznavanje 

motnje ADHD 

 

 

Pa imate mogoče kakšne take 

izkušnje, da ste šele na predmetni 

stopnji prepoznali te težave? 

   

Ja… - pozno prepoznanje 

značilnosti ADHD 

Prepoznavanje 

motnje ADHD 

Svetovalna služba 

in motnja ADHD 

Da vam je »ušel« ? Al kako bi 

temu rekli… 

   

Ja . Ja, seveda, imamo… Ja. 

Recimo, zdele je en v osmem 

razredu… Sicer je mislm da, 

pogojeno z… eee… tudi z okoljem, 

kjer živi, ne. Ampak ma, ma težave 

s koncentracijo, ne more se tud 

doma, ne, usest h knjigi, ne. Pa da 

bi se učil. Tko da smo mu potem v 

šolo… V šoli dali eno posebno… 

eee… smo mel na praksi eno… eno 

študentko in je recimo v enem 

obdobju bolj skrbela za njegovo 

organizacijo, kako bo, ne, in kaj 

bo… In… je potem šlo, je potem 

pozitivno končal. Sicer vprašanje 

če bi, ne. Al pa… pri enem drugem 

je blo pa tko, da je pa mama 

sprožila, ne. Je rekla, da neki to ne 

štima, ne, že v tretjem razredu, ne. 

 

 

- vpliv okolja 

 

- minimalna 

koncentracija 

 

- konkretna izredna 

individualna pomoč  

 

 

 

- uspeh ob redni, 

intenzivni pomoči 

- mama prepoznala 

motnjo 

 

- stopnjevanje težav 

 

 

 

Ogrožajoči 

dejavniki  

 

Značilnosti otrok z 

motnjo ADHD  

Prilagoditve v šoli 

 

 

 

 

Spremembe ob 

pomoči 

Starši in otrokove 

težave 

Značilnosti otrok z 

motnjo ADHD 

Zunanja pomoč 

 

 

Oblike pomoči 

 

Značilnosti motnje 

ADHD 

Oblike pomoči 

 

 

 

 

Oblike pomoči 

 

Sodelovanje s starši  

 

Značilnosti motnje 

ADHD 

Sodelovanje s starši 
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V četrtem, v petem pa sploooh… In 

potem so oni v petem že začeli 

iskat zunanjo pomoč… in potem, 

ko je prišel v šesti razred, ne, je že 

v bistvu imel… ee, na začetku 

šolskega leta odločbo. Ampak 

učiteljica ni zaznala… je rekla, sej 

to je krasen fant, sej ni nič, sam mal 

mu manjka, ne, sam mal je 

nemiren, ne. In se je ugotovilo prov 

to, ADHD! Pol smo pa mi imeli 

tudi strokovno izobraževanje na ta 

račun, a ne. Je prišla ena iz zunanje 

institucije in nam izvajala v 

zbornici in… ja, nč ni blo tudi v 

podaljšanem bivanju, nč ni sploh, 

nič nista opazila. In… tko… 

- starši iskali pomoč 

 

- otrok usmerjen z 

odločbo 

 

 

- učiteljica ni prepoznala 

znakov nemirnosti 

 

- diagnosticirana motnja 

ADHD 

- strokovno 

izobraževanje iz zunanje 

inštitucije 

- znaki motnje so bili v 

šoli neopaženi 

 

 

Smernice, ki so 

določene z odločbo 

 

Učitelji in motnja 

ADHD 

 

Smernice, ki so 

določene z odločbo 

Izobraževanje o 

motnji ADHD 

Učitelji in motnja 

ADHD 

Oblike pomoči 

 

 

Učitelji v šoli 

 

 

Učitelji v šoli 

 

Učitelji v šoli 

 

Učitelji v šoli 

 

Zanimivo.    

Ja, ja, pa še kšn bi se našel, mogoče 

sploh ne vem za vse . No 

mislim… Zdej odvisno, tisti ko so 

izraziti, seveda vemo, ne.  

 

 

- otroci z bolj izrazitimi 

znaki motnje 

 

 

Prepoznavanje 

motnje ADHD 

 

 

Svetovalna služba 

in motnja ADHD 

Ja, ja.    

Eden ma pa čisto… je pa že v 

tretjem razredu začel s tem, ne. In 

je zdej v osmem, ne. In ma skos že 

vodenje, spremljavo, odločbo, 

prilagoditve in tko, ne… 

- dolgotrajno spremljanje  

in prilagoditve 

Ustrezni pristopi v 

obravnavi motnje 

 

Oblike pomoči 

Pa mu gre? Mislim, se počuti dovolj 

varnega in organiziranga, da… 

   

Ja, mislim, da se… mi mamo na 

predmetni stopnji eno faaajn 

učitelco, za… ravno za matematko, 
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ne. Ki je sicer nasičena s tem, ker 

ma ona vse pol te, ne… al pa 

večino, ne. Inn… emm … je 

zelooo, zelo, razumevajoča lahko 

rečem, ne. Hkrati pa… in tud izvaja 

dodatno strokovno pomoč. Kjer 

otroka še bolj podrobno spozna, a 

ne, in tudi… Kaj js vem, smo meli 

zdej v osmem razredu ene 

odstope... Pa ni blo, to ni blo vse 

ADHD, ampak govorim zdej o 

učitelju, ne. Pa je dala še na koncu 

možnost pr otroku, ki ponavlja, k bi 

se lohk zgodilo spet negativno, ne. 

Ampak smo vse sile napeli, tko 

da… je zvozu. Pr teh ADHD je… 

če je neki spremljano, s strani 

staršev, s strani šole, s strani… da 

uspemo tudi otroka aktivirat… 

Težko je, da ne uspe. Sicer lahko z 

minimalno dvojko, ne, ampak uspe. 

Pr tem ko je pa mama sprožila, ko 

je sama vidla, je pa… je pa… velik 

boljš, zato, ker je tudi okolje doma, 

se je ukvarjalo načrtno, kako bodo, 

a ne. Ko je okolje tud bolj… Tam 

kjer je pa okolje ranljivo, ne… pa, 

da je recimo ena… je pa veliko 

težje, ne. K ni… k se tega komi 

doma zavedajo oziroma jih 

skušamo opremit s tem, pa nimajo 

možnosti, oziroma nimajo, kako bi 

rekla… energije kako bi otroka 

 

 

- razumevajoča učiteljica 

 

- preko dodatne pomoči 

še boljše spozna otroka 

 

 

 

- pozitiven odnos 

učiteljice 

 

 

 

-pomembno sodelovanje 

šole in staršev 

 

 

- opažen vsak napredek 

 

- opazne spremembe 

 

- organiziranost 

domačega okolja 

- problem 

neorganiziranosti 

domačega okolja 

- šola informira starše 

 

 

- nemočni starši 

 

 

 

 

Varovalni dejavniki 

 

Varovalni dejavniki 

 

 

 

 

Varovalni dejavniki 

 

 

 

Varovalni dejavniki 

 

 

 

Spremembe ob 

pomoči 

Spremembe ob 

pomoči 

Prilagoditve doma 

 

Ogrožajoči 

dejavniki  

 

Starši in svet. služba 

 

 

Težave pri nudenju 

pomoči 

 

Težave pri nudenju 

 

 

Oblike pomoči 

 

Oblike pomoči 

 

 

 

 

Oblike pomoči 

 

 

 

Oblike pomoči 

 

 

 

Oblike pomoči 

 

Oblike pomoči 

 

Oblike pomoči 

 

Oblike pomoči 

 

Sodelovanje s starši 

 

 

Oblike pomoči 

 

 

Oblike pomoči 
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spremljali tudi v domačem okolju, 

ne. Da bi mama si sam to vzela, da 

bi sedela eno uro na dan, ne, z 

njim… ne zmore. Tko da, tu so pa 

potem lahko minimalni rezultati, 

ne. 

- nemočni starši pomoči 

Emm… na katere zunanje institucije 

se obračate? 

   

Ja. Večinoma svetovalni center. 

Nekaj otrok… eee, mi se obračamo 

na svetovalni center, ne. Če pa 

starši sami iščejo, ne, je pa tudi 

mentalno higienski oddelek. Al pa 

kakšne posamezne psihiatrične… 

ne… v zdravstvenem domu, ne. 

Ampak zelo, zelo malo, ne. Mi 

uglavnem svetovalni center, ker 

potem z njimi mamo timske 

sestanke, kjer gredo naši učitelji, 

pedagoginje, običajno grem jaz, ker 

sem koordinator za otroke s 

posebnimi potrebami. Kar pomeni, 

da sklicujem vse te sestanke jeseni, 

pa potem še dva evalvacijska 

sestanka, a ne. In organiziram tudi 

te timske sestanke, tko da sem nek 

vezni člen med šolo in zunanjo 

institucijo… Inn… emmm… Tako, 

da sm… mamo kr… ne. Da starši 

takoj vedo, da bomo tud mi, da 

bodo tud oni, da bo tud svetovalni 

center nas povabu k sodelovanju, a 

ne. In da bo vidu in domačo in 

- svetovalni center 

 

- mentalno higienski 

oddelek 

 

- zdravstveni dom – 

psihiatrični oddelek 

- timski sestanki na svet. 

centru 

 

- svet. delavka vodi 

sestanke 

 

 

 

- svet. delavka koordinira 

tim 

 

 

- timsko sodelovanje 

 

 

- objektivna primerjava 

situacij 

Zunanje institucije 

 

Zunanje institucije 

 

 

Zunanje institucije 

 

Zunanje institucije 

 

 

Zunanje institucije 

 

 

 

 

Zunanje institucije 

 

 

 

Zunanje institucije 

 

 

Zunanje institucije 

 

Oblike pomoči 

 

Oblike pomoči 

 

 

Oblike pomoči 

 

Oblike pomoči 

 

 

Oblike pomoči 

 

 

 

 

Oblike pomoči 

 

 

 

Oblike pomoči 

 

 

Oblike pomoči 
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šolsko situacijo, ne. 

Mhm… Kot nek zunanji 

opazovalec… 

   

Tako. Ja, ja, kot nek zunanji 

opazovalec. Seveda, mi mamo 

otroka vsak dan tukej, ne. Medtem 

ko svetovalni center glede na 

število otrok, recimo ne, jih lahko 

naroči toliko in toliko. Se zelo 

trudijo, a ne, ampak dejansko ne 

morejo sprejet, ne. Tko v takšni 

obsežnosti, kokr bi recimo en… ja, 

en tak otrok potreboval, al pa starši, 

ne.  

- pomen zunanje 

institucije 

 

 

- svetovalni center je 

preobremenjen 

Zunanje institucije 

 

 

Zunanje institucije 

Oblike pomoči 

 

 

Oblike pomoči 

Ja, no k sva glih pr starših, kako 

poteka sodelovanje s starši, ko.. ne 

vem… teh otrok recimo. 

   

Ja, sej pravim, ne. Mi najprej 

sevede se mormo sami strokovno 

pomenit, ne. Ali je, ali nakazuje 

ravno ADHD… Mi govorimo 

potem najprej o težavah s 

koncentracijo, o nemirnosti, ne. In 

staršem to predstavimo, ne. 

Predstavimo jim tudi kako bi doma 

lahko si merili… bodisi z 

reševanjem križank, ne, s 

pripovedovanjem, da otrok čim več 

pripoveduje o dogodkih, ki jih 

opažajo, ne. Mislim, gredo na izlet, 

karkoli se dogaja v domačem 

okolju, da si čim več časa 

namenijo, ne… In potem to 

spremljam. In vidimo, če so 

- izmenjava informacij  

 

- prepoznavanje znakov 

motnje 

 

- pogovor s  starši 

- predlogi pomoči s strani 

šole 

 

 

- konkretne naloge za 

pomoč 

 

 

- stalno spremljanje 

sprememb 

- predlog staršem za 

Učitelji in svet. 

služba 

 

Prepoznavanje 

motnje ADHD 

 

Starši in svet. služba 

Prilagoditve doma 

 

 

 

Prilagoditve doma 

 

 

 

Spremembe ob 

pomoči  

Učitelji v šoli  

 

Svetovalna služba 

in motnja ADHD 

 

Sodelovanje s starši 

Oblike pomoči 

 

 

 

Oblike pomoči 

 

 

 

Oblike pomoči 

 

Sodelovanje s starši  
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izboljšave, ne, potem nadaljujemo s 

tem, ne, če ne pa… v tistih težjih 

primerih, pa potem staršem 

svetujemo, da… vložijo bodisi 

zahtevek za začetek postopka 

usmerjanja ali da poiščejo 

zunanjo… ne… institucijo, mislim, 

za priporočilo, ne. Sploh če je otrok 

na predmetni stopnji. Čeprav 

pravim, da je treba že na razredni 

začet, da takrt se otrok že tud nekak 

organizira drugače, a ne. In tud 

učitelji, skratka, da že odpravi 

nekaj težav do recimo 6. razreda, 

ko je pa še tolk več potrebno… 

emm… znanja reproducirat, ne. In, 

da je že bolje opremljen s tem, ne, s 

temi načini, ne, kako lahko pri sebi, 

ne… tudi kej spremeni, ne. Tko da 

starše pa skos vključujemo, ne. Mi 

tudi, ko imamo potem recimo al 

razgovore, ne, s temi starši, najprej 

tud anamnestičnih, kako je potekal 

razvoj v predšolskem obdobju, ne. 

In, potem al se dogovorimo znotrej 

tega še za kakšno individualno delo 

al pri psihologinji, ne, običajno in 

potem naprej, ne. Vodimo z 

učiteljem in potem analiziamo spet. 

Ampak vseskozi starše vključujemo 

nekak, kot pomočnike naše, 

skupej… Kot se temu moderno 

reče: soustvarjamo. 

dodatno pomoč 

 

 

 

- nujen hiter odziv 

 

- pomembno zgodnje 

zaznavanje 

 

 

 

 

- opolnomočenje otroka 

 

 

- sodelovanje s starši 

- razgovori s starši o 

razvoju otroka 

 

 

- dodatna individualna 

pomoč 

 

 

- sprotna evalvacija 

- stalno sodelovanje s 

starši 

 

Zunanja pomoč 

 

 

 

 

Ustrezni pristopi v 

obravnavi motnje 

Ustrezni pristopi v 

obravnavi motnje 

 

 

 

 

Varovalni dejavniki 

 

 

Starši in svet. služba 

Starši in otrokove 

težave 

 

 

Prilagoditve v šoli 

 

 

 

Učitelji in svet. 

služba 

Starši in svet. služba 

 

 

 

 

 

Oblike pomoči 

 

Oblike pomoči 

 

 

 

 

 

Oblike pomoči 

 

 

Sodelovanje s starši 

Sodelovanje s starši 

 

 

 

Oblike pomoči 

 

 

 

Učitelji v šoli  

Sodelovanje s starši 
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A mogoče opažate pri starših kakšne 

znake ADHD? 

   

Ja! Pogosto!  Pogosto tudi. Al pa 

potem v razgovoru potem pridemo 

do kakšne take »ja, sej tud jz«… 

očetje kr hitro, se mi zdi, da še 

hitrej povedo kukr mame, ne. Da so 

meli tudi oni težave. »Sej sm jz bil 

tak, jz sm tud bil tak.«  No zdej se 

prov spomnem enga očeta… k je 

otrok… tud tko, ne, 'sej sm jz tud 

bil tak. Tko da… ne more bit otrok 

drugačen', ne.   

- znaki ADHD pri starših 

- zaupnost v razgovoru 

- večkrat povedo očetje 

 

 

 

- v otroku prepoznajo 

starši svoje težave 

Značilnosti motnje 

ADHD pri starših 

Starši in svet. služba 

Značilnosti motnje 

ADHD pri starših 

 

Značilnosti motnje 

ADHD pri starših 

 

 

Značilnosti motnje 

ADHD 

Sodelovanje s starši 

Značilnosti motnje 

ADHD 

 

Značilnosti motnje 

ADHD 

 

O fino  Emm… kako poteka 

postopek uradnega 

diagnosticiranja… če veste?  

   

Ja… eee… uradno 

diagnosticiranje… jaz mislim, d… 

Mi pač te diagnostike v šoli ne 

delamo, ne, to delajo zunanje 

strokovne institucije, ne. Eee, 

naredijo najprej teste, ki so potrebni 

za… za odkrivanje… In potem nas 

o tem obvestijo in mi dobimo tud 

zapis tega. Če gre za otroka s 

posebnimi potrebami je to 

strokovno mnenje, če gre za starše, 

ki se bodo odločili… eee… da bodo 

dali… morjo vložit zahtevek za 

začetek postopka za usmerjanje, mi 

kot šola damo poročilo, ne. 

Strokovni del je pa ta, ko je v 

zunanji instituciji. Zdej, točno s 

katerimi testi, to bi vedla bl 

 

- diagnosticirajo zunanje 

inštitucije 

- testiranje 

 

- obvestilo šoli 

 

- podano strokovno 

mnenje 

 

 

- starši vložijo zahtevo za 

usmerjanje 

- šola da poročilo 

 

- presoja zunanja 

inštitucija 

- svet. delavka ne pozna 

 

Zunanje institucije 

 

Postopek za 

usmerjanje otrok s 

PP 

Smernice, ki so 

določene z odločbo 

Smernice, ki so 

določene z odločbo 

 

Starši in otrokove 

težave 

Postopek za 

usmerjanje otrok s 

PP 

Zunanje institucije 

Postopek za 

 

Oblike pomoči 

 

Oblike pomoči 

 

Oblike pomoči 

 

Oblike pomoči 

 

 

Sodelovanje s starši 

 

Oblike pomoči 

 

Oblike pomoči 

Oblike pomoči 
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psihologinja, jz kot socialna 

delavka  to točno ne vem, ampak… 

To oni potem naredijo različne, od 

inteligenčnih do teh… 

defektoloških, ne, skratka celoten… 

do zdravnice, ne, celoten strokovni 

tim obdela… Mislim, na nek način, 

ne. Da pač pride do tega, potem… 

Psihiatrinja, ne… In tko naprej… 

postopka usmerjanja 

 

- različna testiranja in 

opazovanja strok 

usmerjanje otrok s 

PP 

  

Postopek za 

usmerjanje otrok s 

PP 

Oblike pomoči 

Do odločbe?    

Do odločbe.     

Emm, zaposleni na šoli, ste rekli, da 

kar poznajo motnjo ADHD… 

   

Ja, morm rečt da res, v zadnjih 

dveh letih, pa še… Ja, smo imeli 

nekaj predavanj na to temo… 

ampak, mislim, da se na tem 

področju moramo še dodatno 

usposabljat. Da nismo še dovolj.  

- zaposleni poznajo 

motnjo 

- predavanja v zadnjem 

času 

- potreba po širšem 

znanju 

Učitelji in motnja 

ADHD 

Izobraževanje o 

motnji ADHD 

Izobraževanje o 

motnji ADHD 

Učitelji v šoli 

 

Učitelji v šoli 

 

Učitelji v šoli 

 

Prej ste omenili, da ste že imeli neka 

izobraževanja… 

   

Ja, ja… ja.    

Da je nekdo prišel… to je bilo za 

cel… 

   

Ja, ja. To je bilo za cel kolektiv, ja. 

Za cel učiteljski zbor.  

- izobraževanja na šoli Izobraževanje o 

motnji ADHD 

Učitelji v šoli 

 

Pa to je bilo enkrat…     

To je blo, da je blo prov ADHD, je 

blo enkrat letos. O nemirnosti, o 

težavah s koncentracijo, o vseh 

drugih oblikah smo pa že večkrat 

slišali.  

- izobraževanje o 

nemirnosti 

 

Izobraževanje o 

motnji ADHD 

Učitelji v šoli 

 

Mhm, samo ne pod tem imenom…    

Ne pod tem imenom. Tako. Ker    
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ADHD… ADHD je šele v zadnjem 

času, ne… 

Ja?    

ADHD je šele v zadnjem času tako 

proglašen, a ne. Zdej pa… znotrej 

ADHD so pa tudi razlike, ne. Tko 

da… Ne? 

- poimenovanje motnje s 

kratico ADHD 

- ADHD je širši pojem 

Prepoznavanje 

motnje ADHD 

Prepoznavanje 

motnje ADHD 

Svetovalna služba 

in motnja ADHD 

Svetovalna služba 

in motnja ADHD 

Ja, ja. Emm… Kje pridobivajo 

informacije o tem… Ja… Na tem 

izobraževanju, pa potem ste rekli, da 

se k Vam včasih obrnejo, ne, 

učitelji?  

   

Ja, učitelji se obrnejo k svetovalni 

službi, a ne. Mi jih opremimo lahko 

tudi z literaturo, ne. Kar 

priporočamo na tem področju. 

Damo jim, saj pravim, ta navodila 

za morda, za boljše videnje otroka, 

ta individualni, ne, kako bi lahko 

kakšne stvari, ne, kako tud vidjo 

takega otroka… Eee, potem sami 

pobrskajo tud zdej po internetu, tko 

da… kr nekej virov lahko najdejo, 

ja.  

- učitelji iščejo pomoč 

- svet. služba priporoča 

literaturo 

 

- individualni načrti za 

otroka 

 

- informiranje na spletu 

Učitelji in svet. 

služba 

Viri informiranja 

zaposlenih o motnji 

ADHD 

Viri informiranja 

zaposlenih o motnji 

ADHD 

Viri informiranja 

zaposlenih o motnji 

ADHD 

Učitelji v šoli 

Učitelji v šoli 

 

 

Učitelji v šoli 

 

 

Učitelji v šoli 

 

Emm… No, potem samo še mogoče 

za konc… vi poznate profil 

socialnega pedagoga? 

   

Ja, seveda! Seveda! - pozna poklic socialni 

pedagog 

Soc. pedagog v šoli 

 

Socialni pedagog 

Mogoče, kje bi videli povezavo 

socialnega pedagoga z otroki z 

ADHD motnjo? Če bi jo kje videli… 

   

Ja… Ja jaz mislm, da socialni 

pedagog, ne… Bi bilo fino, da je v 

 

- soc. ped. zaželjen v 

 

Soc. pedagog v šoli 

 

Socialni pedagog 
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razredu… en del… Drugi del, kjer 

gre pa za poseben tretma, pa v 

individualnem pristopu. In seveda 

potem sodelovanje z učitelji, z 

razrednikom, ne. S starši… Tko da 

to je kar en tak pomemben 

prispevek. Lahko tudi s skupino… 

delo s skupino kot tako… Čeprav, 

jaz se v zadnjem času vedno manj 

zavzemam za to , da se ene otroke, 

recimo, iz ranljivega okolja skup, 

ADHD skup… ne. Jz… To mora 

bit v razredu, ker otrok se mora v 

razredu počutit varnega in 

sprejetega. Otrok mora tam dihat, 

otrok mora bit tam spoštovan, tam 

je njegovo mesto, med svojimi 

vrstniki, ne nekje izven. Torej mi 

moramo v razred, delat moramo z 

vsemi otroki, ne. Ker tudi drugače 

potem vidimo situacijo. Lahko smo 

pomočniki potem učitelju, 

razredniku, ne. Če vidimo razred 

kot celoto. In hkrati tega otroka, ne. 

Emm… je, v individualnem 

pristopu pač ti nudiš neko 

konkretno vrsto pomoči, bodisi 

samopodobo, bodisi premagovanje 

čustvenih težav, ne. E, da potem 

mu to pomaga, da on lažje v 

razredu diha. Ampak to je samo 

kakšna ura, drugače pa je naše 

mesto notr, znotraj tega… v 

razredu 

- individualni pristop 

 

- sodelovanje z učitelji 

- sodelovanje s starši 

 

- delo s skupino 

- ločevanje otrok po 

težavah 

 

 

- pomoč v varnem okolju 

znotraj razreda 

- sprejemanje otroka 

znotraj skupine 

 

- delo z razredom 

 

- drugačen vpogled v 

razredno dinamiko 

 

 

- individualna krepitev 

posameznika 

 

 

- opolnomočen v razredu 

- poudarek na delu z 

razredom 

 

Soc. pedagog v šoli 

 

Soc. pedagog v šoli 

Soc. pedagog v šoli 

 

Soc. pedagog v šoli 

Pomoč v skupini 

 

 

 

Pomoč v skupini 

 

Pomoč v skupini 

 

 

Pomoč v skupini 

 

Soc. pedagog v šoli 

 

 

 

Ustrezni pristopi v 

obravnavi motnje 

 

 

Varovalni dejavniki 

Pomoč v skupini 

 

Socialni pedagog 

 

Socialni pedagog 

Socialni pedagog 

 

Socialni pedagog 

Oblike pomoči 

 

 

 

Oblike pomoči 

 

Oblike pomoči 

 

 

Oblike pomoči  

 

Socialni pedagog 

 

 

 

Oblike pomoči 

 

 

 

Oblike pomoči 

Oblike pomoči 
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razredu.  

Potem pa samo še, mogoče za konc. 

Vaš osebni in strokovni pogled v 

prihodnost otrok z ADHD… 

   

Ja, jaz mislim, čimveč si pridobit 

strokovnega znanja najprej… ne. 

Zato ker… Problem je, ne, tudi če 

maš strokovno znanje, pa včasih v 

konkretni situaciji ne reagiraš 

adekvatno, ne. Tudi naši učitelji, 

kadar dežurajo recimo v jedilnici, 

pa v avli, ne… Kakšen, k se jim kr 

naprej mota tm pod nogam, 

oziroma k ga pogosto vidjo, ne... 

Eee, pol na konc že kr… ne… 

eksplodira lahko tudi, ne. In 

emm… ne reagirajo najbolj - 

zagotovo da ne! - ustrezno, ne. Al 

pa naš varnostnik, ne. Tud njega bi 

morali opremit, ne. S tem, da ga ne 

pošlje ne vem kam, ne. Ne, sej tega 

morm rečt, da takega kulturnega 

dialoga… kulturnih dialogov 

nimamo več, ampak, ne. Če smo se 

dogovorili, da, ko ti končaš šolo, ko 

zaključiš tudi šolsko točko, greš s 

torbo ven, ne. Eee, lahko… Mislim, 

tak otrok včasih še pride nazaj al pit 

al… skratka, ne, še neki nazaj, pa 

mu potem postavi, kar je pa tudi 

pomembno, varnostnik mejo, pa je 

včasih tudi ta otrok nesramen do 

njega, pa potem tudi tega 

- pomembno 

izobraževanje 

 

- uporaba znanja v praksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

- neustrezna reakcija 

učiteljev 

- pomembnost 

izobraževanja tudi 

nestrokovnih sodelavcev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- izobraževanje 

nestrokovnih sodelavcev 

Izobraževanje o 

motnji ADHD 

Učitelji in motnja 

ADHD 

 

 

 

 

 

 

 

Ogrožajoči 

dejavniki  

 

Izobraževanje o 

motnji ADHD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izobraževanje o 

motnji ADHD 

Učitelji v šoli 

 

Učitelji v šoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblike pomoči 

 

Učitelji v šoli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Učitelji v šoli 
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varnostnika opremimo s tem, da mu 

rečemo: »Veš kaj, dej to mal 

drugač«, ne. Mislim… Tko da… 

Emm… Namreč kar neki časa traja, 

da se ti to usede, pa da pomisliš, tud 

če otroka ne poznaš… Da je lahko 

kaj takega. Da je bolje, da si 

previden, da je bolje, da z ustrezno 

komunikacijo, ne. »Kaj pa je 

problem, kaj pa je težava, a mi 

lahko poveš«, ne. Ker na ta način, 

boš veliko lažje prišel do uspešnega 

rezultata. A ne… 

 

- povezovanje znanja v 

praksi 

 

- miren pristop v 

komunikaciji 

 

Ustrezni pristopi v 

obravnavi motnje  

 

Ustrezni pristopi v 

obravnavi motnje  

Oblike pomoči 

 

 

Oblike pomoči 

Ja, mislim, da so to dobre zaključne 

besede  

   

Ja.    

Hvala.    

Ja, je pa tako, da motiti se je 

človeško, samo svojo napako moraš 

bit pripravljen popravit. Ne da se 

vrstijo, ne. Tko da… Ampak, da pa 

tega ne bi bilo veliko, ker otroci so 

ranljiva skupina, a ne, 

prebivalstva… se moramo mi, 

odrasli, šola se mora prilagodit 

otroku. Zato ker to šolo mora, otrok 

mora obiskovat! In je škoda, da je 

toliko… sej, neki mora bit, ne… 

Toliko časa posvečeno reprodukciji 

znanja in so vsi v stiski! Učitelji, 

učenci… Učitelji, ko morjo otroke 

naučit, ker so pod pritiskom, 

preverjali bodo pri NPZju, ne vemo 

 

 

 

 

 

 

- odrasli se moramo 

prilagoditi otroku 

 

 

- šolski sistem povzroča 

stres 

- učitelji čutijo pritiske 

šolskega kurikuluma 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odziv odraslih 

 

 

 

Šolski red 

 

Šolski red 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oblike pomoči 

 

 

 

Učitelji v šoli 

 

Učitelji v šoli 
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pri katerem predmetu, nočejo 

spustit nobene snovi in… Skratka, 

smo v začaranem krogu, a ne. 

Vsako uro morajo… morajo 

oddelat določeno snov, ne. In, in… 

Težko karkoli izpustijo, ne. Tako 

da, dejansko, tak otrok, ne, mora pa 

spet: znotraj pouka imet 

prilagojeno, da bo lažje preživel. In 

si to tudi zasluži. In mormo mi, 

odrasli, bit v tem bit podkovani! 

 

 

 

 

- otroci potrebujejo 

prilagoditve znotraj 

sistema in razreda 

- odrasli nosijo 

odgovornost 

 

 

 

 

Ustrezni pristopi v 

obravnavi motnje 

 

Odziv odraslih 

 

 

 

 

 

Oblike pomoči 

 

 

Oblike pomoči 

Hvala lepa.    

 

 


