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IZVLEČEK S KLJUČNIMI BESEDAMI 

 

Motnja pozornosti in hiperaktivnost je nevrobiološka motnja, za katero se najpogosteje 

uporablja kar mednarodna kratica ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Ker lahko 

ovira otrokovo vsakodnevno delovanje in njegovo uspešnost na mnogih področjih, je precej 

pomembno, da se znamo z motnjo pravilno soočiti, razumeti njeno naravo ter otroku pomagati 

čim bolj obvladovati in omiliti težave, ki se kažejo v vsakodnevni interakciji otroka z okoljem. 

Čas šolanja je pogosto eno najbolj stresnih in čustveno napornih obdobij za otroka z ADHD in 

za njegove starše. Šola je lahko z razumevanjem, spodbujanjem in pomočjo otroku pomemben 

varovalni dejavnik, pri čemer ima učitelj pomembno vlogo in odgovornost.  

Z raziskavo sem pridobila vpogled v problem vključevanja učencev z ADHD k pouku na 

razredni stopnji ter na spoprijemanje učiteljev z njihovimi potrebami. Za namen raziskave sem 

sestavila anketni vprašalnik, ki je bil dostopen preko spleta. Izpolnjevali so ga učitelji različnih 

šol po Sloveniji, ki že imajo izkušnje z delom z učenci z ADHD. Poglobila sem se predvsem v 

vlogo učitelja pri zaznavanju značilnosti in potreb otrok z ADHD, prilagoditev učnega procesa, 

na podporo pri spoprijemanju učenca s to motnjo, na sodelovanje z otrokovimi starši  ter na 

socialno vključenost. 

Na osnovi rezultatov ocenjujem, da se večina učiteljev precej dobro zaveda svoje pomembne 

vloge pri vključevanju učencev z ADHD v pouk in razred. Sodelujoči so  pokazali precejšnjo 

stopnjo prepoznavanja značilnosti učencev z ADHD.  Najpogosteje so pri tem naštevali prav 

znake, povezane z nemirnostjo, spreminjanjem in nihanjem čustvovanja in razpoloženja, 

stopnje pozornosti itd. Večinoma dobro poznajo potrebe učencev z ADHD, za katere navajajo, 

da jih v veliki meri upoštevajo s prilagoditvami pouka in okolja ter z upoštevanjem interesov 

in močnih področij učencev. Učitelji se zavedajo pomembnosti sodelovanja z drugimi 

strokovnjaki znotraj in izven njihove šole ter sodelovanja s starši otroka. So pa pri tem mnogi 

učitelji izpostavili svoje negativne izkušnje glede socialne vključenosti učencev z ADHD zaradi 

pojavljanja njihovega neželenega vedenja. Večina poudarja tudi pomembnost osveščanja 

vrstnikov o vplivu težav na njihovega sošolca. Pri oceni samokompetence so mnenja učiteljev 

precej različna. Večina jih je mnenja, da so delno usposobljeni ter da so si znanja tekom časa 

pridobili kar nekaj, da pa jim morda manjka kakšna izkušnja več.  
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KLJUČNE BESEDE 

 Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo, 

 impulzivnost, 

 izvršilne funkcije, 

 prilagoditve pouka, 

 samoregulacija.  
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STUDENTS WITH ATTENTION DEFICIT HYPERACTIVITY 

DISORDER AS A CHALLENGE FOR TEACHER 

 

ABSTRACT 

 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder is a neurobiological disorder commonly known with 

the acronym ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder). Because ADHD can influence 

on children’s basic daily activities and so limiting their normal development it is very important 

that we have the knowledge to face with these disturbance and by so helping the children to 

manage their problems that are mostly reflected in their interaction with the environment. The 

most stressful and emotionally exhausting period of time for the children with ADHD and their 

parents is engaging in formal education institutions. Education institutions with properly 

educated teachers can provide a suitable environment for the children with ADHD and so 

helping them to manage their disorder. 

Research gave me the insights on the problem of integration of children with ADHD into classes 

on the elementary education level and also the insights on how teachers addressed their 

problem. Research was based on the online questionnaire that was send to the teacher across 

Slovenian educational institutions that had some experiences in dealing with children with 

ADHD. Research focused mainly on the role of teachers and their ability to percept children’s 

behavioral characteristics and their needs, adaptation of educational process, teachers support 

as children’s manages their problem, teacher’s cooperation with children’s parents and general 

integration of troubled children into social environment.  

Based on the research most of the teachers are greatly aware of their role in the integration of 

the children with ADHD into teaching process and class group. Participants of the research had 

shown great significant degree in recognition of behavior characteristic of children with ADHD. 

Behavior characteristics that were most often detected by the teachers were restlessness, mood 

and emotional swings, rate of attention and other signs. Teachers are generally aware of the 

needs of the children with ADHD and they adapt their lessons so this children can be included 

in a way that they can express their strong areas and interests. Teachers are also aware of the 

importance of the cooperation with the experts and with parents of a child with ADHD. As 

reported from teachers the most difficult area for this children is social inclusion which is a 

consequence of their improper behavior and could be solved with the rise of awareness for 

ADHD between other children. Regarding of self-evaluation of their abilities to cope with the 
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children with the ADHD teachers have reported that they are partly qualified and that most of 

their qualification was gained by work but it would not be invade to gain some more 

experiences. 

 

 

 

 

KEY WORDS: 

 Attention Deficit Hyperactivity Disorder, 

 Impulsivity, 

 Executive functions, 

 Class/lesson adjustment, 

 Self-regulation.  
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 

 

 ADHD = Attention deficit hyperactivity disorder (motnja pozornosti in 

hiperaktivnost); 

 ICD–10 oz. MKB-10 (Mednarodna klasifikacija bolezni); 

 APA = American Psychiatric Association (Ameriška psihiatrična zveza); 

 KVT  (kognitivno vedenjska terapija); 

 UT (učne težave); 

 MCD (minimalna cerebralna disfunkcija);  

 DSP (dodatna strokovna pomoč). 
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I. UVOD 

Vse se je začelo s tem, ko sem v začetku študija opravljala svojo prvo pedagoško prakso v 

razredu, v katerem je bil deček, za katerega sem sprva vedela le, da ima odločbo in delne 

prilagoditve pri pouku ter da mora vedno sedeti v prvi vrsti pri katedru. Že prvi dan sem opazila, 

da deček v razredu precej izstopa s svojo nemirnostjo, ves čas je imel več energije od ostalih, 

zviral se je na stolu in enkrat celo padel z njega, večkrat je vpadal v besedo učiteljici, pri branju 

se je hitro izgubil, ni imel pripravljenih pripomočkov in ne narejene domače naloge, njegovi 

zvezki so bili prava zmešnjava, prav tako pa je imel občasne čustvene izbruhe do učiteljice in 

drugih sošolcev – včasih je čisto 'pobesnel'… Nato je med poukom edini imel možnost vstati 

in se sprehoditi do konca hodnika ter priti nazaj v razred. Ob koncu šolske ure sem o tem 

vprašala učiteljico in pojasnila mi je, da ima deček ADHD in že takrat je ta motnja pritegnila 

mojo pozornost. Spoznala sem, da o motnji vem veliko premalo, da bi znala k takim otrokom 

pristopiti in jim pomagati, zato sem želela o tem izvedeti več. Za raziskavo te teme sem se 

odločila zato, ker se mi zdi poznavanje te motnje za bodočega učitelja precej pomembno, če 

želimo na primeren način pristopiti in pomagati učencu, da bo čim bolj uspešen in sprejet. 

 

Motnja pozornosti in hiperaktivnost je nevrobiološka motnja, za katero se najpogosteje 

uporablja kar mednarodna kratica ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder), saj je 

prisotna pri otrocih (in odraslih) po vsem svetu. Ker lahko ovira otrokovo vsakodnevno 

delovanje, in s tem tudi njegovo uspešnost na mnogih področjih, je precej pomembno, da se 

znamo z motnjo pravilno soočiti, razumeti njeno naravo ter otroku pomagati čim bolj 

obvladovati in omiliti simptome le-te. Težave se kažejo v vsakodnevni interakciji otroka z 

okoljem, saj otrok zahtev okolja – domačega in šolskega – ne more zadovoljevati tako uspešno, 

kot njegovi vrstniki (Rotvejn Pajič, 2002). Ravno zato je čas šolanja pogosto eno najbolj 

stresnih in čustveno napornih obdobij, za otroka z ADHD in za njegove starše. Pri tem ima v 

času šolanja učitelj velik pomen in odgovornost, zavedati se mora svoje vloge pri tem ter jo 

jemati karseda resno, kar mnogim učiteljem predstavlja velik izziv.  

Dandanes ima vse več otrok oznako, da ima ADHD, saj so otroci vedno bolj živahni, nemirni 

in imajo slabšo pozornost. Pa vendar je zelo pomembno, da vsakemu takemu učencu še ne damo 

»oznake«, saj se moramo prej zagotovo prepričati in potrditi, da so vidni znaki res ustrezni in 

da kažejo na to motnjo. Po drugi strani, pa so marsikateri učenci s to motnjo prezrti, saj so na 

primer precej neopazni, mirni, zasanjani…, a je njihova pozornost vseeno zelo nizka in 
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posledično tudi uspeh v šoli slabši. Tako se večinoma zgodi pri deklicah, saj že po naravi niso 

tako živahne kot fantje. Pomembno je, da motnjo pri otroku odkrijemo, da mu znamo nuditi 

ustrezno pomoč in prilagoditve, ki jih potrebujejo, da bodo lahko v šoli uspešni kolikor so le 

lahko. Potrebno je biti pozoren na njih, jim nuditi pomoč in podporo, prilagoditi pouk in druge 

dejavnosti. Pri tem je torej zelo pomembna pravočasna prepoznava ter ukrepanje, kar zahteva 

čim boljše sodelovanje med družino, šolo in strokovnjaki, saj lahko le tako preprečimo težave 

oziroma jih omilimo do te mere, da bo shajanje z njimi lažje. Starši se v taki situaciji počutijo 

nemočne in ranljive, saj otroku pogosto ne znajo pomagati pri spopadanju s težavami in 

simptomi; prav tako pa učenec z motnjo v razredu predstavlja velik izziv za učitelja in od njega 

zahteva ogromno energije, pozornosti in vloženega truda.  

 

Z raziskavo sem se tako želela poglobiti predvsem v problem vključevanja učencev s to motnjo 

k pouku na razredni stopnji ter odgovoriti na vprašanje, kako se učitelji spoprijemajo z ADHD. 

Poglobila sem se predvsem v vlogo učitelja pri tem - na samo detekcijo oziroma zaznavanje 

simptomov motnje, prilagoditev učnega procesa, kot tudi na podporo pri spoprijemanju učenca 

s to motnjo.  

V teoretičnem delu predstavim nekaj teoretičnih izhodišč, pridobljenih iz različne tuje in 

domače literature, ki so mi pomagala pri boljšem uvidu in lažjem razumevanju same narave 

motnje. Predstavim osnove ter bistvo motnje, poimenovanje te skozi čas, klasifikacijo in 

definicijo težav, opišem simptome in izražanje motnje, vzroke za pojav, opišem pojavnost in 

razliko med spoloma, motnjo skozi različna obdobja ter možen izid motnje. Opišem proces 

prepoznavanja motnje pri otrocih ter glavne ravni oziroma pristope pri obravnavi. Pobližje 

opišem vključevanje učencev z ADHD k pouku, pri čemer predstavim tudi njihove zakonske 

pravice ter kontinuum pomoči učencem ter opišem predlagane prilagoditve za boljšo uspešnost 

in lažje shajanje z motnjo. Ob koncu teoretičnega dela predstavim še močna področja oziroma 

pozitivne plati motnje.  

V raziskovalnem delu se poglobim v spoprijemanje učiteljev z izzivom, ki jim ga predstavljajo 

učenci z ADHD. Glede na zastavljene cilje in raziskovalna vprašanja predstavim rezultate in 

odgovore, katere sem pridobila preko anketnih vprašalnikov, ki so jih izpolnjevali učitelji in 

učiteljice, ki že imajo izkušnje z učenci z omenjeno motnjo. 
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II. PREGLED TEORETIČNIH IZHODIŠČ  

 

1. MOTNJA POZORNOSTI IN HIPERAKTIVNOSTI 

OZIROMA HIPERKINETIČNA MOTNJA 

 

Zmotno je mišljenje, da je vsak otrok, ki je nemiren, živahen in nestrpen pri čakanju, že 

hiperaktiven. Težko je določiti neko mejo, kdaj je nemirnost še del normalnega razvoja, kdaj 

pa je to že tako preseženo, da  bi lahko govorili o izraznosti te motnje. Potrebno je torej znati 

ločevati med živahnostjo, nemirnostjo in hiperaktivnostjo, kar pa je še posebej težko pri 

fantih, saj so po navadi večinoma precej bolj energični in poskočni kot deklice.  

Rotvejn Pajičeva (2011) razlikuje takole: 

 Živahnost je lahko del otrokove osebnosti, torej kot značilnost njegovega 

temperamenta in se kaže v njegovem običajnem funkcioniranju tudi, ko odraste. 

Taki otroci so po navadi precej dinamični in ustvarjalni ter imajo veliko energije, ki 

pa jih ne vodi v težave. Prav zaradi tega so lahko prilagodljivi, vodljivi, na splošno 

zadovoljni in uspešni ter tudi priljubljeni med drugimi. 

 Nemirnost predstavlja povečano aktivnost in je občasno prisotna pri večini otrok. 

Lahko se kaže navzven, kot nekontrolirano gibanje delov ali celotnega telesa, lahko 

pa le kot »notranji nemir« (napetost, vznemirjenost ter beganje misli).  

 Hiperaktivnost predstavlja izrazito povečano nemirnost, ki je večinoma 

nezavedna in je otrok ne more kontrolirati. Kadar je tako močno izrazita, da je 

moteča za okolico in otroka, se pojavlja pogosto in v več različnih situacijah ter traja 

že dlje časa, gre morda za hiperkinetično motnjo ali motnjo pozornosti s 

hiperaktivnostjo. 

 

 »Izraz hiperkinetična motnja je ena izmed najpogostejših oznak za otroke, ki imajo očitne 

težave s pozornostjo, so nenadzorovano impulzivni in prekomerno aktivni. Otroci s temi 

težavami predstavljajo dokaj raznoliko populacijo, s precejšnjimi odstopanji tako v stopnji 

simptomov, kot v situacijah, v katerih se problemi najbolj kažejo in tudi v sopojavljanju drugih 

težav.« (Rotvejn Pajič, 2002, str. 30)  
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Strokovnjaki na področju mentalnega zdravja definicijo 'motnje' uporabljajo kot izraz za 

vedenjske in psihološke znake oziroma sindrome, ki odstopajo od nekega normalnega 

standarda. Otroci z ADHD imajo pogosto še druge resne težave, kot so agresija, motnje 

razpoloženja, tiki, anksioznost ter tudi depresija (Pliszka, 2009).  

 

Poimenovanje motnje se je tekom let v zgodovini spreminjalo ter vedno bolj zajemalo bistvo. 

Danes jo še vedno poimenujemo z različnimi strokovnimi imeni, ki so si med seboj 

enakovredna: motnja pozornosti in hiperaktivnosti, motnja pomanjkanja pozornosti s 

hiperaktivnostjo ali brez nje ter hiperkinetična motnja. Ker je prisotna pri otrocih in ljudeh 

po vsem svetu, se je tudi v našem prostoru zanjo prijela najbolj pogosto uporabljena in 

mednarodna kratica ADHD ali AD/HD, ki je izpeljana iz angleškega poimenovanja (Attention 

Deficit/Hyperactivity Disorder) in označuje težave s pozornostjo, nemirnostjo in 

impulzivnostjo (Rotvejn Pajič, 2011).  Glavni simptomi se pri motnji ADHD pojavijo 

precej zgodaj, povprečno med 3. in 6. letom starosti, najkasneje pa približno do 13. leta 

(Barkley in Murphy, 2006).  

 

Otroci s hiperkinetično motnjo imajo poleg že omenjenih še pogoste težave v medsebojnih 

odnosih (s starši, učitelji ter tudi z vrstniki), prav tako težko sledijo pouku in težje delujejo v 

skladu s svojimi dejanskimi sposobnostmi. ADHD vključuje težave na področju vedenja, 

kognitivnih procesov ter na emocionalnem področju, ki se kažejo s primarno in sekundarno 

simptomatiko. Težave se kažejo v vsakodnevni interakciji otroka z okoljem, saj otrok zahtev 

okolja (domačega, šolskega) ne more zadovoljevati tako uspešno, kot njegovi vrstniki (Rotvejn 

Pajič, 2002). 

Barkley (2000) poudarja, da znanstvene raziskave v zadnjih letih vedno bolj kažejo, da bistvo 

motnje ADHD ne predstavlja motnja pozornosti, temveč težave s samoregulacijo. Ime motnje 

nas torej lahko zavede, da je to ime le za en simptom ali dva, v resnici pa gre za skupino oblik 

vedenja, ki se najpogosteje pojavljajo skupaj; sestavljen je iz večih, domnevno povezanih, 

simptomov (Chandler, 2011; Barkley, 2000). ADHD ne predstavlja težave le za osebo, ki 

motnjo ima, temveč tudi za vse ostale, ki so v stiku z njo. Odvisno je tudi, iz katere perspektive 

na motnjo gledamo – za starše naj bi bila najbolj opazna in moteča impulzivnost ter agresivnost; 

za učitelja pomanjkanje pozornosti in samokontrole pri učencu; za otroka z ADHD pa je 

verjetno najtežje prenesti slabo socialno vključenost, izločanje ter zavračanje sovrstnikov 

(Chandler, 2011). 
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Zaradi skoncentriranosti na trenutno sedanjost imajo osebe z ADHD pogoste težave s 

prilagajanjem na zahteve socialnega okolja in so pogosto neuspešni pri doseganju ciljev in 

prihodnosti, kot so si jo želeli. »Normalni« ljudje pogosto ne razumemo in ne toleriramo 

vedenja otrok z ADHD, saj ne upoštevamo dejstva, da ne znajo prilagoditi njihovega trenutnega 

vedenja glede na želene cilje, kar začenja klinična znanost šele v zadnjem času upoštevati kot 

eno bistvenih značilnosti ADHD (Barkley, 2000).  

 

1.1 ADHD in poimenovanja skozi čas  

Kot že omenjeno, se je tako pojmovanje kot tudi poimenovanje motnje skozi čas spreminjalo 

ter v imenu poudarjalo različne podobe oziroma značilnosti.  

Skupina težav s pozornostjo in hiperaktivnostjo je bila vse do 20. stoletja ves čas razmejena 

med biomedicinskim in psihosocialnim. Omembe in opisi teh težav segajo že v zgodnja 

civilizacijska obdobja, ko je grški zdravnik Galen poročal o umirjanju nemirnih otrok z opijem 

(Pulec, 1998). 

Leta 1789 je o težavah s pozornostjo prvi pisal škotski zdravnik Crichton, ki je opisoval 

»mentalni nemir« pri otrocih, katerega opisi se precej ujemajo z današnjimi kriteriji za ADHD 

s prevladujočo pomanjkljivo pozornostjo (Strong in Flanagan, 2011). 

Proti koncu 19. stoletja so zdravniki pri zdravljenju oseb z možgansko poškodbo opazili 

podobnosti s skupino retardiranih posameznikov brez anamneze možganske travme, kar se je 

kazalo v vzorcu nepozornega, nemirnega in prekomerno vzburjenega vedenja, zato so pri 

retardiranih posameznikih sklepali, da gre za možganske disfunkcije (Pulec, 1998). 

Leta 1902 je britanski otroški zdravnik G. Still opisoval simptome svojih pacientov, ki 

spominjajo na simptome današnjega ADHD in od takrat naprej so se uveljavile številne teorije 

o vzrokih tega stanja (Strong in Flanagan, 2011). Dr. Still je takrat uporabil izraz defekt oziroma 

primanjkljaj v moralni kontroli, saj je menil, da je nemirno in prekomerno vzburjeno vedenje 

posledica otrokove nezmožnosti ponotranjenja pravil in omejitev. Bil je mnenja, da se tem 

otrokom ne da pomagati in da bi morali biti v posebnih institucijah že od malega. S svojim 

predpostavljanjem je imel velik vpliv na prihodnja razmišljanja o subtilnih možganskih 

poškodbah kot primarnemu vzroku drugačnega vedenja, ki se pojavlja brez vidnejših znakov 

intelektualnega zaostanka (Pulec, 1998). 

Zanimanje zdravnikov je zopet naraslo v obdobju okoli prve svetovne vojne, ko je prišlo do 

izbruha epidemije gripe in encefalitisa, saj je mnogo otrok po okrevanju za to boleznijo imelo 

učne težave in simptome hiperaktivnosti, kratkotrajne pozornosti in impulzivnosti ter 
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vzdražljivosti, ki je prej niso zasledili. Tako so to imenovali postencefalitična motnja 

(Goldstein in Goldstein, 1992) ali sindrom možganske poškodbe (Braswell in Bloomquist, 

1991), kar je bila takrat najbrž za te specifične primere pravilna oznaka.  

Kasneje se je izkazalo, da nimajo vsi otroci z omenjenimi vedenjskimi vzorci možganske 

poškodbe, zato so ta termin omilili z izrazom minimalna cerebralna poškodba ter minimalna 

cerebralna disfunkcija (MCD). S tem je bilo poudarjeno, da imajo ti otroci nek nevrološki 

deficit, ki pa je bil pripisan različnim biološkim vplivom. Uporaba oznake MCD je postala 

preveč široka in izkazala se je za manj primerno, saj večina otrok s takimi vedenjskimi vzorci 

ni kazala jasne fiziološke okvare možgan (Rutter, 1983; v Braswell in Bloomquist, 1991). 

Cerebralna disfunkcija ali oškodovanost (strukturna abnormalnost možganov) sta lahko prisotni 

pri hiperkinetični motnji (možno celo vzrok), ali pa tudi ne, zato te oznake ne uporabljamo več 

(Rotvejn Pajič, 2002). 

 

ADHD V SLOVENSKEM PROSTORU 

V slovenskem prostoru je ena prvih o tej motnji pisala dr. Anica Mikuš Kos, pediatrinja in 

psihiatrinja, ki je svoje strokovno znanje delila tudi s strokovnjaki na področju duševnega 

znanja otrok in mladostnikov ter tudi s starši, učitelji in vzgojitelji. V sodelovanju s Svetovalnim 

centrom za otroke, mladostnike in starše so pripravili celosten pristop pomoči, ki ni usmerjen 

le v otroka samega, temveč tudi v družino in šolo. Kljub nenehnemu spreminjanju in 

dopolnjevanju spoznanj o tej motnji pa so njihova priporočila aktualna še danes (Rotvejn Pajič, 

2011). Dr. Mikuš Kosova je starše in učitelje poučevala o posebnosti otrok z blažjimi 

»motnjami ali posebnostmi možganskega delovanja« in razvijala strategije pomoči tem 

otrokom. Veliko je pripomogla k temu, da naši učitelji bolj razumejo naravo teh težav in se 

lahko v šolskih situacijah tudi uspešneje soočajo z njimi (Rotvejn Pajič, 2002). 

V Sloveniji naj bi se uporabljal izraz hiperkinetična motnja, po Deseti reviziji Mednarodne 

klasifikacije bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov (MKB-10 oziroma izvorno ICD-10), 

ki jo izdaja Svetovna zdravstvena organizacija (WHO-World Health Organization) in se pri nas 

uradno uporablja v zdravstvu (Strong in Flanagan, 2011). Podrobneje je opisana v spodnjem 

razdelku. 

 

1.2 Klasifikacija in definicija težav 

Za definicijo težav se uporabljata dve klasifikaciji: definicija po MKB klasifikaciji (izvorno 

ICD) ter definicija po DSM klasifikaciji. Obe kvalifikaciji (MKB-10 in DSM-IV) se razlikujeta 
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v diagnostičnih kriterijih ADHD, kar lahko privede do razlik pri diagnosticiranju, kriteriji niso 

enotni. MKB-10 daje večji poudarek na stabilnosti težav, s povečano aktivnostjo otroka tako v 

šolskem kot tudi v domačem okolju. Pri obeh klasifikacijah pa se diagnoza lahko postavi, če so 

simptomi prisotni vsaj v dveh ali več situacijah (Rotvejn Pajič, 2010). Obema klasifikacijama 

(Barkley, 2000)  so očitane tudi pomanjkljivosti (testiranja v psihiatričnem setingu, brez 

empiričnih podatkov, neupoštevanja razlik po spolu in razvojni fazi itd.). 

Težave s pozornostjo in hiperaktivnostjo se v mednarodnih klasifikacijah uvrščajo v kategorijo 

deficit pozornosti in hiperaktivnosti (po DSM-IV; APA 1994) oziroma hiperkinetični sindrom 

(po ICD-10, WHO 1992). Tem težavam je v zadnjih desetletjih namenjenih veliko raziskav, 

tako v praksi kot v teoriji, še danes pa predstavljajo aktualen izziv za strokovnjake z različnih 

področij ter prav tako za vse praktike, ki se v svojem poklicu in delu spopadajo z otroki z 

omenjenimi težavami (Pulec, 1998).  

 

1.2.1 Mednarodna klasifikacija bolezni MKB-10 (izvorno ICD-10)  

MKB-10 (1992) je pri nas najpogosteje v rabi in je najnovejša oblika klasifikacije bolezni, 

težav in motenj, izdana od Svetovne zdravstvene organizacije (izvorno WHO – World Health 

Organization's Classification of Disease). Ta klasifikacija je univerzalna, na njej temelji večina 

poročil o psihiatričnih boleznih in psihosocialnih težavah (Pulec, 1998).  

V rabi je predvsem po Evropi in motnjo nekoliko ožje opredeljuje kot DSM-IV, poimenuje pa 

jo hiperkinetična motnja. Uvršča jo v skupino vedenjskih in čustvenih motenj, ki se navadno 

začnejo v otroštvu in adolescenci (F90-F98), označuje jih kot skupino motenj, za katere so 

značilni: 

 zgodnji nastanek (navadno v prvih petih letih), 

 pomanjkanje vztrajnosti (pri dejavnostih, ki zahtevajo kognitivno zavzetost), 

 težnja prehajati od ene aktivnosti k drugi, ne da bi otrok katerokoli dokončal, 

 skupaj z dezorganizirano, slabo regulirano in pretirano aktivnostjo.  

Pridružene so lahko še druge oblike abnormnosti: 

 pogosto so brezobzirni in impulzivni, 

 nagibajo se k nezgodam, 

 pogosto so v disciplinskih konfliktih (zaradi nepremišljenih kršitev pravil in ne 

zaradi namernega kljubovanja), 

 njihovi odnosi z odraslimi so pogosto brez socialnih zavor, 
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 manjka jim običajne previdnosti in zadržanosti,  

 med drugimi otroki niso priljubljeni in so lahko celo izolirani, 

 običajno so splošno prizadete kognitivne funkcije, 

 pogostejši so specifični zaostanki v motoričnem in govornem razvoju. 

Sekundarni znaki vključujejo nesocialno vedenje in nizko samospoštovanje. 

(Strong in Flanagan, 2011, str. 65-66 in Rotvejn Pajič, 2002, str. 31) 

 

1.2.2 Klasifikacija Ameriške psihiatrične zveze DSM-IV 

Klasifikacija DSM-IV (1994) izhaja iz Ameriške psihiatrične zveze (izvorno APA – American 

Psychiatric Association) in uporablja naziv primanjkljaj pozornosti in motnja 

hiperaktivnosti (ADHD).  

Klasifikacija DSM-IV opredeljuje 3 podkategorije težav oziroma podtipe ADHD: 

a) predvsem izražena pomanjkljiva pozornost, če so v zadnjih šestih mesecih izraženi 

le znaki pomanjkljive pozornosti; 

b) predvsem izražena hiperaktivnost in impulzivnost, če so v zadnjih šestih mesecih 

izraženi le znaki hiperaktivnosti/impulzivnosti; 

c) kombinirana oblika, ko so pri otroku zelo izrazite težave hkrati na področju 

pozornosti, hiperaktivnosti in impulzivnosti.  

Najbolj pogosta pri otrocih je po izraženih simptomih kombinirana oblika.  

 

Določa kriterije za postavitev diagnoze, katere deli v dve glavni podskupini: 

A) Kriteriji za določanje pomanjkljive pozornosti: za diagnosticiranje težav s 

pozornostjo mora biti izpolnjenih vsaj 6 od 9 kriterijev, trajati morajo vsaj 6 

mesecev. 

B) Kriteriji za določanje hiperaktivnosti in impulzivnosti: za diagnosticiranje težav s 

hiperaktivnostjo/impulzivnostjo mora biti izpolnjenih vsaj 6 kriterijev, ki trajajo 

vsaj 6 mesecev. 

 

A) Kriteriji za določanje pomanjkljive pozornosti vključujejo simptome: 

1. otrok se s težavo osredotoča na detajle, pogosto dela napake pri šolskem delu 

in drugih aktivnosti zaradi nepazljivosti, 

2. stežka vztraja in zadržuje pozornost pri nalogah ali igri, 
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3. pogosto se zdi, kot da ne sliši, kaj mu govorimo, 

4. s težavo izpolnjuje navodila in dokončuje šolske naloge, manjša opravila ali 

druge obveznosti (vendar ne zaradi nerazumevanja ali opozicionalnega 

vedenja), 

5. ima težave pri načrtovanju in organiziranju dejavnosti, 

6. izogiba se obveznostim in s težavo izvaja naloge, ki zahtevajo določen 

mentalni napor (šolske in domače naloge), 

7. izgublja stvari, šolske potrebščine, 

8. pogosto ga zmotijo nebistveni zunanji dražljaji, 

9. pozabljiv je pri vsakodnevnih aktivnostih.  

 

B) Kriteriji za določanje hiperaktivnosti in impulzivnosti vključujejo simptome: 

 Hiperaktivnost: 

1. otrok pogosto nemirno premika roke in noge in se zvira na stolu,  

2. težko mirno sedi, kadar se to zahteva od njega, 

3. pogosto bega, teka naokoli, ko to sploh ni primerno (v adolescenci je to lahko 

omejeno na subjektivne občutke nemirnosti), 

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

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

6. pogosto prekomerno govori. 

 Impulzivnost: 

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

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

3. pogosto moti ali nadleguje druge; na primer plane v pogovor ali igro drugih 

otrok in ju prekine. 

 

Posamezen kriterij je lahko pri otroku potrjen oziroma izpolnjen: 

 kadar je tako vedenje pri otroku bolj pogosto/intenzivno, kot pri vrstnikih iste 

mentalne starosti, 

 vsaj nekateri simptomi se morajo pojaviti pred 7. letom starosti, 

 simptomi morajo biti izraženi v vsaj dveh okoljih (dom, šola…), 

 simptomov ni možno bolje pojasniti s katero drugo motnjo.  

(Strong in Flanagan, 2011, str. 66-68 in Rotvejn Pajič, 2002, str. 31-32) 
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1.3 Simptomi in izražanje motnje   

Hiperaktivnost, impulzivnost in pomanjkljiva pozornost so, kot metaforično pravi Bertin 

(2011), vrh ledene gore ADHD in predstavljajo tri ključne skupine primarnih simptomov. Pod 

samim površjem te pa se skrivajo večje težave, kot so čustvene, organizacijske, motivacijske, 

slabo upravljanje s časom, težave pri učenju in na splošno pri samonadzoru (ang. self-

regulation). Omenjene težave so povezane s pomanjkanjem veščin, ki se skupno poimenujejo 

»izvršilne funkcije« (Bertin, 2011).  

 

1.3.1 Primarni simptomi 

ADHD se torej kaže na zelo različne načine, odvisno od tega, kateri tip in kakšne vrste težav 

prevladujejo, prav tako pa se njeni simptomi kažejo različno od posameznika do posameznika, 

saj je takšna narava te motnje. Ravno zaradi tega pa mnogi ljudje stežka verjamejo, da ADHD 

dejansko sploh obstaja.  

Kot že zgoraj v klasifikacijah omenjeno, so med simptomi 3 osnovna, ključna področja: 

težave s pozornostjo, impulzivnost ter hiperaktivnost. Za postavitev diagnoze za ADHD ni 

nujno, da se pri osebi kažejo vsi ti primarni simptomi (Strong in Flanagan, 2011). 

  

A) TEŽAVE S POZORNOSTJO: POMANJKLJIVA IN ZLAHKA ODVRNLJIVA 

POZORNOST 

Pozornost pravzaprav predstavlja zmožnost usmerjanja psihomotorične in psihične aktivnosti 

k določenim vsebinam in je osnovna kognitivna sposobnost, ki je potrebna pri večini naših 

aktivnosti, kot so mišljenje, spomin, govor itd. (Rotvejn Pajič, 2011). 

Pomanjkljiva pozornost pomeni, da se stežka na nekaj osredotočimo in se skriva v samem 

jedru motnje (motnja pomanjkljive pozornosti s hiperaktivnostjo). Pri tem je največji problem 

ta, kako posameznik zmore nadzorovati/regulirati, kdaj in kako se bo na nekaj osredotočil. 

Odvrnljiva pozornost pa pomeni, da nas zlahka zmotijo in pritegnejo morebitni moteči 

dražljaji, ki posameznikom z ADHD veliko pogosteje in močneje odvrnejo oziroma odtegnejo 

pozornost od neke aktivnosti in zato le s težavo ostanejo osredotočeni na eno samo stvar (Strong 

in Flanagan, 2011). Kadar je pozornost učinkovita, takrat uspemo k določeni vsebini usmeriti 

vse svoje misli in aktivnosti, pri tem vzdržati dlje časa in se ne odzivati na morebitne moteče 

dražljaje v okolici, s čimer imajo otroci z ADHD velike težave (Rotvejn Pajič, 2002).  
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Ena poglavitnih potez motnje je ravno nihanje in spremenljiva narava pozornosti, ko se 

posameznik na neko stvar enkrat lahko osredotoči, kdaj drugič pa zopet ne. Torej ne le, da se 

izražanje tega simptoma lahko kaže pri vsakemu drugače, prav tako lahko pri istemu 

posamezniku iz dneva v dan niha (Strong in Flanagan, 2011). Da je vse skupaj še težje, se 

primarni simptomi izražajo različno glede na odraščanje posameznika ter tudi glede na dano 

situacijo, na kar vpliva tudi kje se otrok nahaja, kaj se tam od njega pričakuje in kdo mora zanj 

poskrbeti (Barkley, 2000). Motnja in izražanje njenih simptomov je torej precej 

nekonsistentna, nihajoča in odvisna od situacije same. 

 

Motnja pozornosti lahko zajema primanjkljaje na različnih vidikih pozornosti (po Rotvejn 

Pajič, 2011 in Rotvejn Pajič, 2002): 

 Selektivna pozornost: tu gre za težave z ignoriranjem nepomembnih ali motečih 

dražljajev, ki onemogočijo osredotočanje le na bistvo dogajanja/osebe/naloge v 

določeni situaciji. To je težak izziv za učence z ADHD pri pouku, saj je zanje vse 

enako pomembno in težko prepoznajo, na kaj se morajo osredotočiti (poslušanje 

učiteljice, opazovanje slik na steni, hrup iz ulice…). 

 Deljena pozornost: gre za težave, ko mora oseba biti pozorna na več kot eno 

informacijo ali na več vidikov iste informacije - težavo imajo torej z obsegom 

pozornosti, dve aktivnosti naenkrat sta hitro preobsežna situacija. Povsem običajna 

šolska situacija je na primer zapisovanje snovi med poslušanjem učitelja, kar ti 

otroci težko zmorejo.  

 Izmenjujoča pozornost: težave, ki se pojavijo pri premeščanju med nalogami 

oziroma pri premeščanju pozornosti (na primer otrok pri prehodu iz nalog 

odštevanja na deljenje še vedno odšteva). 

 Vzdrževana pozornost: težave z vzdrževanjem pozornosti, ki traja dlje časa (na 

primer otrok težko zdrži zbran do konca šolske ure, menjavanje aktivnosti v igri, 

težko sedi in reši nalogo do konca, težave pri samostojnem šolskem delu itd.). 

 

»Zaradi težav s pozornostjo 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.« (Rotvejn Pajič, 2002, str. 32) 
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Navkljub razlikovanju izražanja med posamezniki, se težave s pozornostjo kažejo z nekaj 

osnovnimi in pogostimi značilnostmi posameznikov, torej tudi učencev z ADHD (Strong in 

Flanagan, 2011): 

Težko se zberejo in ostajajo osredotočeni; na nekatere stvari se lahko dobro osredotočijo, na 

druge ne (kljub trudu); včasih se lahko osredotočijo, drugič spet ne; zlahka jih zmoti dogajanje 

okoli njih ter njihove lastne misli; občutek prazne glave zaradi izgubljanja niti razmišljanja; 

pozabljivost in zamujanje; nezmožnost dokončanja začetih stvari; odlašanje (včasih se lažje 

osredotočijo, če so pod pritiskom); nepozornost na detajle in delanje napak iz površnosti. 

 

B) IMPULZIVNOST 

Ljudem z ADHD se pogosto dogaja, da ne znajo nadzorovati svojega vedenja in velikokrat 

ravnajo brez predhodnega premisleka. Impulzivnost predstavlja hitro in nepremišljeno 

odzivanje brez predvidevanja in upoštevanja posledic svojih dejanj. Odziv se lahko kaže kot 

zaletavost v besedah ali v dejanjih (Strong in Flanagan, 2011). Do teh nepremišljenih odzivov 

prihaja zaradi težav v inhibiciji, osebe z ADHD torej težko zadržijo vedenje ob odzivanju na 

določene zahteve in situacije. Prav zaradi impulzivnosti so ti otroci manj priljubljeni med 

vrstniki – imajo torej težave tudi na medosebnem področju, prav tako na učnem (Rotvejn Pajič, 

2002).  Impulzivnost pogosto predstavlja velik problem, predvsem kadar se otrok vede 

agresivno in neprimerno, kar hitro opazimo. Običajni ukrepi za doseganje discipliniranega 

vedenja pri tem niso toliko učinkoviti (Chandler, 2011).  

Impulzivnost torej pomeni nepremišljeno, hitro in nenadzorovano odzivanje na različnih 

področjih (Rotvejn Pajič, 2011, str. 15): 

 Učenje: preden otrok prebere navodilo do konca, že začne reševati naloge; pri tem 

je precej površen. 

 Čustvovanje: močno čustvo ga preplavi v trenutku; izrazi ga neposredno, brez 

predhodnega razmisleka o možnih posledicah. 

 Vedenje: vpada v besedo; težko samonadzoruje svoje vedenje; težko počaka, da 

pride na vrsto, se vriva. 

 Medosebni odnosi: nehote užali drugega zaradi hitrega odziva; lahko deluje 

vsiljivo; želi biti glaven in v središču, kar lahko vodi do odklanjanja drugih. 

 

Seveda se tudi impulzivnost pri vsakemu posamezniku različno kaže, značilna zaletavost pri 

otrocih pa se pogosto izraža z naslednjimi znaki (Strong in Flanagan, 2011): 
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Odgovarjanje še pred slišanim celim vprašanjem, neprimerne izjave, skakanje v besedo drugim 

ter vmešavanje v pogovore (pomanjkanje nadzora nad impulzi ter pogosto slabo razumevanje 

nebesedne komunikacije), vdiranje v osebni prostor drugih, ravnanje brez razmisleka o 

posledicah (delujejo od impulza do impulza), tvegano vedenje (iskanje vznemirjenja in 

preskušanje zmogljivosti, kar lahko pomaga k lažjemu osredotočenju in občutku nadzora nad 

situacijo), nepotrpežljivost ob čakanju v vrsti (pogosto mencanje in prestopanje iz noge na 

nogo), neučakanost oz. želja po takojšnji realizaciji potreb. 

 

C) HIPERAKTIVNOST (OZ. PREKOMERNA AKTIVNOST, NEMIRNOST)  

Hiperaktivnost predstavlja izrazito nemirnost telesa, ki se ji otrok ne more upreti, saj se je v 

večini ne zaveda. Lahko poskakuje, se ziba, tleska s prsti itd. (Rotvejn Pajič, 2011). Ta 

nemirnost ni pod našim nadzorom in je nenačrtovana ter brezciljna, gre torej za nezmožnost 

nadzora lastnega gibanja. Ne predstavlja znaka kljubovalnosti ali slabega vedenja. Predvsem 

povzroča velik problem pri otrocih, sploh v šolskem okolju - sedenje dlje časa, mirne dejavnosti 

itd. (Strong in Flanagan, 2011). Ravno ta hiperaktivnost nas po navadi najprej opozori na to 

motnjo pri otrocih, običajno se kaže z gibi posameznih delov telesa (npr. brcanje, igra s prsti) 

ali v premikanju celega telesa (npr. zibanje na stolu, norenje po šolskem hodniku ipd.).  

Otroci z ADHD v šoli pogosto brez razloga vstajajo s svojega mesta, hodijo po razredu brez 

dovoljenja učitelja, ves čas so v gibanju. Hiperaktivnost je tesno povezana z impulzivnostjo, 

obe lastnosti sta pomembni pri ločevanju otrok z motnjo od drugih, ki teh težav nimajo (Rotvejn 

Pajič, 2002). Dejstvo pa je, da večina mlajših otrok kaže znake nenehnega gibanja in aktivnosti, 

a to še ni znak za ADHD, saj po večini otroci tako stopnjo aktivnosti prerastejo nekje do 4., 5. 

leta (Strong in Flanagan, 2011). 

 

Prekomerna aktivnost otroka je lahko posledica hipersenzitivnosti ali hiposenzitivnosti 

(Rotvejn Pajič, 2011, str. 16-17): 

 Hipersenzitivnost: preveč intenzivno zaznavanje dražljajev iz okolja, kar otroka 

vzdraži, zato postane še bolj nemiren. 

 Hiposenzitivnost: manj intenzivno zaznavanje dražljajev v primerjavi z drugimi, 

možgani 'niso dovolj vzdraženi' za ohranjanje pozornosti. Da se otrok lažje zbere in 

to pozornost tudi vzdržuje, si tako s povečano aktivnostjo sam ustvarja vire 

dražljajev. Če se na primer ziba na stolu, s tem skrbi za budnost in pozornost na 

razlago učiteljice.  
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Telesne in psihične poteze so pri človeku tako tesno povezane, da lahko iz telesnega ustroja 

pravzaprav sklepamo na ustroj psihe (Jung, 1994; povzeto po Caf, 2010). Z odraščanjem postaja 

telesna nemirnost manj izrazita. To ne pomeni, da nemirnost izgine oziroma prerase, saj je 

nemirnost malce bolj pritajena kot hiperaktivnost in je lahko pogosto notranja (notranji nemir), 

ni toliko vidna navzven. Odrasli torej večinoma dorasejo svojemu nemiru in se pogosto naučijo 

svoje simptome zamaskirati, da niso toliko opazni, nemir pa lahko kljub temu ostaja. Pri 

odraslih lahko ravno zaradi tega ponotranjenega nemira prihaja do občutkov napetosti, saj še 

vedno čutijo potrebo po gibanju in sprostitvi nakopičene energije. Lahko se kaže tudi kot 

drobna, komaj opazna nemirnost v obliki mencanja, tapkanja z roko ipd. ali pa v govorjenju 

brez prestanka, pri čemer je pogosto prehajanje iz teme na temo, saj sledijo svojemu 

preskakujočemu toku misli (Strong in Flanagan, 2011). 

Težave otrok z ADHD pa nikakor ne vplivajo moteče le na okolico, ampak tudi na otroka 

samega in na njegovo delovanje, vedenje. Ker pogosto ne sledijo pouku, ne dokončajo začetih 

nalog, ne upoštevajo pravil, vzbujajo pozornost in učitelja usmerjajo nase, so zato pogosto 

stigmatizirani in izločeni iz skupine. Ravno to pa je pogosto tudi vzrok, da se osnovnim, 

primarnim težavam pogosto pridružijo še druge, sekundarne (Caf, 2010).  

 

1.3.2 Sekundarni simptomi 

Zaradi težav na ključnih treh področjih se pogosto pridružijo še druge težave, simptomi. Te so 

po navadi posledica primarnih simptomov in se imenujejo sekundarni simptomi.  

Pogosto se pojavijo težave na spodnjih področjih (Rotvejn Pajič, 2011, str. 18-19 in 2002, str. 

33): 

 Čustvovanje: otrok je pretirano občutljiv (nizka frustracijska torelanca), njegovo 

razpoloženje niha, pomanjkljivo prepoznava čustva pri sebi in drugih, s težavo 

izraža čustva, je razdražljiv in depresivno razpoložen, pomanjkanje nadzora 

impulzov. 

 Doživljanje sebe: slaba samopodoba in samospoštovanje, občutek nesposobnosti in 

manjvrednosti. 

 Vedenje: kršenje pravil in neupoštevanje dogovorov, težje prilagajanje, 

kljubovanje, neubogljivost, agresivno in antisocialno vedenje, tvegana vedenja, 

možni zaostanki v motoričnem razvoju ter slaba koordinacija. 
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 Medosebni odnosi: pogosto so nesprejeti ali celo odkrito odklanjani s strani drugih, 

kljub želji po sprejetosti; pogosti konflikti s starši, učitelji in vrstniki. 

 Učenje: učni uspeh oz. uspešnost otroka po navadi ni odraz njegovih dejanskih 

sposobnosti (slabši uspeh) - slab uspeh ne kaže nerazumevanja, vendar tak učenec 

težko zbrano posluša, presliši podrobnosti, ne uspe vsega prepisati, pozabi na 

domačo nalogo, pri pisanju testa je nepazljiv itd.  

 

Otroci z ADHD imajo torej pogosto slabo samopodobo, do kar jih pripeljejo negativne izkušnje 

in doživljanje številnih kritik, ki jih naredijo še posebej ranljive.  

 

Strong in Flanagan (2011) navajata še druge vrste sekundarnih simptomov, ki so lahko značilni 

tudi za nekatere druge motnje, saj je možno, da se poleg ADHD pri isti osebi neodvisno pojavlja 

še kakšna druga motnja obenem, čemur rečemo komorbidnost, kar diagnosticiranje ADHD še 

dodatno otežuje. Mnogim posameznikom (predvsem mladostnikom in odraslim) lahko 

sekundarni simptomi povzročajo več težav kot primarni.  

Kot možne sekundarne simptome navajata:  

 Pričakovanje neuspeha: ker posameznikom z ADHD večkrat kakšna stvar 

spodleti, jih začne že v naprej skrbeti, kdaj se jim bo to spet zgodilo (izgubijo nit 

razmišljanja, pozabljajo, zamujajo, se izgubijo, izustijo neumnost itd.). 

 Zaskrbljenost: ta je večinoma posledica nakopičenih občutkov nemira, tako gre pri 

tem hkrati za simptom in metodo, s katero poskušajo nadzirati delovanje uma. 

 Zdolgočasenost: hitro se naveličajo istega dražljaja, ponavljajočih in vsakodnevnih 

dejavnosti. Iščejo nove, bolj zanimive dražljaje, kar lahko vodi tudi v tvegano 

vedenje ali v namerno ustvarjanje konfliktov v svojem življenju. 

 Izguba motivacije in občutki brezupa: pogosto se počutijo neuspešne, ti občutki 

pa lahko še bolj okrepijo druge simptome (pozabljivost, nepazljivost, zmedenost) in 

znižujejo občutek lastne vrednosti, kar lahko vodi v začaran krog.  

 Frustriranost: ta občutek je posledica doživljanja ovir, ki jim onemogočajo 

uresničitev oziroma zadovoljitev želja, hotenj in jih omejujejo. Težko jim je sprejeti 

tudi dejstvo, da neko stvar enkrat zmorejo, spet drugič pa ne.  
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 Moten spanec: stežka utonejo v spanec (umirjanje in sprostitev), se ponoči 

neprestano zbujajo ali pa se zjutraj zelo težko predramijo. To je lahko tudi posledica 

stranskih učinkov zdravil.  

 Zloraba psihoaktivnih snovi: pri tem gre lahko za sekundarni simptom ADHD, kot 

posledica številnih občutkov neuspeha ali pa za komorbidno motnjo, ki se pojavlja 

hkrati in neodvisno od prve.  

 

Veliko oseb z ADHD ima težave z zaporedjem (težko opišejo dogodke v točnem kronološkem 

redu) ter z oslabljenim kratkoročnim spominom. Posledično so zaradi tega vse prepogosto 

označeni kot 'lažnivci' (Richards, 2003). Problemi in težave, katerih se ne da pozdraviti, morajo 

biti učinkovito nadzorovani in primerno upravljani, to pa lahko izhaja le iz razumevanja teh 

težav. Če želimo torej, da bo hiperaktivni otrok uspešen, je najprej nujno, da razumemo 

otrokovo vedenje, da pogledamo na svet skozi njegove oči ter da razumemo razliko v vedenju 

kot posledico pomanjkanja zmožnosti ali pa kot posledico namernega nespoštovanja (Goldstein 

in Goldstein, 1992). V kolikor je motnja prepoznana pravočasno ter pri spopadanju z njo 

intenzivno sodelujejo starši in drugi strokovnjaki, lahko pomembno vplivamo na zmanjševanje 

motečega vedenja ter na preprečevanje sekundarnih težav (Caf, 2010). 

 

1.3.3 Bistvo motnje – jedro težav:  inhibicija in samoregulacija  

Hiperaktivnost, impulzivnost in pomanjkljiva pozornost so, kot metaforično pravi Bertin 

(2011), vrh ledene gore ADHD. Pod samim površjem pa se skrivajo večje težave, kot so 

čustvene, organizacijske, motivacijske, slabo upravljanje s časom, težave pri učenju in na 

splošno pri samonadzoru (ang. self-regulation), ki so povezane s pomanjkanjem veščin, ki se 

skupno poimenujejo »izvršilne funkcije«.  

Izvršilne funkcije so pravzaprav možganske funkcije oziroma kognitivne sposobnosti, 

potrebne za reguliranje oziroma uravnavanje našega obnašanja, vedenja. Omogočajo 

kompleksno in k cilju usmerjeno vedenje ter hkratno prilagajanje na spremembe in zahteve iz 

okolja. Odgovorne so za začetek aktivnosti, zmožnost ocene problema, načrtovanje, 

predvidevanje, miselne preskoke, priklic dogovora ter samoregulacijo. Otroci s hiperkinetično 

motnjo imajo torej zaradi šibkih izvršilnih funkcij izrazite težave v prilagajanju, 

samoorganizaciji, z nadziranjem svojega vedenja ter z vsakodnevnim funkcioniranjem (Rotvejn 

Pajič, 2011). 
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Primarno izvršilne funkcije vključujejo področja (Strong in Flanagan, 2011, str. 23): 

 Zadrževanje (inhibicija) odzivanja: gre za nadzor nad impulzi, odpornost proti 

motnjam in dražljajem ter sposobnost odložiti zadovoljitev potreb. To predstavlja 

osnovni problem ADHD in pomembno vpliva na preostale izvršilne funkcije. 

 Delovni spomin: sposobnost ohranjanja informacij v spominu med izvajanjem 

zahtevnejših nalog. Gre za sposobnost črpanja iz izkušenj ter predvidevanje prihodnosti 

ob soočanju z aktualno situacijo. Vključuje besedni (notranji govor, pomemben za 

samonadzor in zmožnost jasnega izražanja) in nebesedni (ravnanje po preteklih 

izkušnjah) delovni spomin.  

 Nadzor motorike: omogoča načrtovanje in koordinacijo, usklajevanje gibov. 

 Regulacija čustev: omogoča nadzorovano odzivanje na dano situacijo, brez te funkcije 

bi bili zlahka frustrirani, vzkipljivi itd. 

 Motivacija: pomaga, da neko stvar začnemo in tudi vztrajamo na poti k cilju. 

 Načrtovanje: najpomembnejša pri tem je sposobnost organizacije in razvijanja ter 

uresničevanja ciljev.  

 

Pri ljudeh z ADHD je torej v jedru težav pravzaprav en problem: nezmožnost dosledno 

uravnavati svojo pozornost in obnašanje. Osnovni problem predstavlja samoregulacija 

oziroma samouravnavanje, ki predstavlja posameznikovo zmožnost, da na ustaljen in 

predvidljiv način doseže in ohranja določena funkcionalna stanja in je prvi pogoj za zmožnost 

uspešnega načrtovanja, organizacije in izvajanja kompleksnih miselnih in vedenjskih procesov. 

Dejstvo je, da so možganske funkcije delno prirojene in delno naučene, kar pomeni, da nam je 

zmožnost samoregulacije sicer dana z možgani, s katerimi smo rojeni, hkrati pa se ta razvija 

skozi izkušnje, ki so nam pomagale pri učenju uporabe te zmožnosti (Strong in Flanagan, 2011). 

ADHD je torej specifična razvojna motnja, ki se pojavlja pri otrocih in odraslih. Obsega 

primanjkljaje v vedenjski inhibiciji (nadziranju in zadrževanju vedenja, odzivanja), 

zadrževanju pozornosti in odpornosti na motnje ter regulacijo posameznikove stopnje 

aktivnosti glede na zahteve situacije. Veliko kliničnih raziskovalcev je mnenja, da je ADHD 

pravzaprav motnja inhibicije ter samoregulacije, kar povzroča vse ostale simptome (Barkley 

in Murphy, 2006; DuPaul in Stoner, 2003).  

Barkley (2000) poudarja, da je kratica motnje po njegovem mnenju ravno zato zavajajoča. V 

svojih študijah je ugotovil, da imajo tako otroci kot odrasli z ADHD moten občutek za čas, ne 

znajo si ga relativno organizirati in razporediti, prav tako ne znajo načrtovati stvari v naprej ter 
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efektivno izkoristiti časa kot ostali sovrstniki. V resnici gre torej za skupino oblik vedenja, ki 

se najpogosteje pojavljajo skupaj; sestavljena je iz večih povezanih, simptomov. Glavne tri 

skupine simptomov oziroma oblik vedenja (hiperaktivnost, impulzivnost ter nepozornost) so 

sicer ključne karakteristike ADHD, vendar niso vedno nujno prisotne vse tri (Chandler, 2011; 

Barkley, 2000).  

 

Barkley in Murphy (2006) glede na 3 glavne kategorije simptomov poudarjata področja, kjer 

imajo posamezniki z ADHD večinoma težave: 

1. Oškodovana zmožnost zadrževanja odzivanja (ang. response inhibition), kontrola 

impulzov ali zmožnosti odlašanja zadovoljitve. To se kaže kot posameznikova 

nezmožnost počakati, ustaviti se ter razmisliti pred ukrepanjem, odzivom.  

2. Prekomerna ali premalo nadzorovana aktivnost glede na zahteve situacije. To se kaže 

kot prekomerna nemirnost, občutek nevroze, aktivnost celega telesa itd. 

3. Kratkotrajna pozornost oziroma trajanje vloženega truda, napora. Najpogosteje se to 

kaže v okoliščinah, ko je dejavnost dolgočasna, dolgotrajna, pusta, monotona ter brez 

pritegnitve posameznika.  

 

Otroci z ADHD so pogosto čustveno nezreli, manj zreli od vrstnikov. Ker ne nadzorujejo svoje 

prve reakcije na situacijo, si ne vzamejo dovolj časa, da bi razločevali čustva od dejstev. Takšne 

svoje impulzivne čustvene reakcije pogosto obžalujejo, saj s tem odrivajo druge stran od sebe 

ter naletijo na socialno zavračanje, kazni itd., pogosto po so ravno zato tudi »tarča« mnogih 

učiteljev. Gledano pozitivno, pa znajo biti zelo zavzeti in čustveni v izražanju, kar jim lahko 

prinese uspešnost na primer v igranju  (Barkley, 2000).  

 

1.4 Vzroki za pojav motnje  

O vzrokih, ki povzročijo pojav te motnje pri otrocih, obstaja več različnih razlag in teorij in jih 

za enkrat v celoti še ne poznamo ali razumemo. Večinoma ne gre le za en sam vzrok, ki prispeva 

k nastanku motnje, ampak gre za kombinacijo več različnih dejavnikov. Včasih je bilo rečeno, 

da na to vpliva tudi neustrezna vzgoja staršev ter neurejena družinska situacija. Raziskave so 

kasneje pokazale, da starši nikakor niso vzrok motnje otroka, lahko pa bistveno 

pripomorejo k premagovanju oziroma stopnjevanju težav, izhajajočih iz motnje, in sicer s 

svojim načinom odzivanja na otroka in soočanja s težavami (Rotvejn Pajič, 2011). Tveganje in 
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možnosti povečujejo tudi škodljivi vplivi v prenatalnem obdobju (infekcije in bolezni med 

nosečnostjo) in ob rojstvu ter zgodnje poškodbe otrokove glave (Rotvejn Pajič, 2002). 

Vzrok ADHD je torej težko popolnoma določiti. Raziskave so v zadnjih dvajsetih letih 

pokazale, da pri ljudeh z ADHD nekatere stvari na biološki ravni potekajo drugače kot pri 

ljudeh, ki te motnje nimajo. Kaj natančno naj bi to bilo, nihče zagotovo ne ve, obstaja pa kar 

nekaj različnih razlag oziroma teorij – tako takšnih, ki so dejansko pripomogle k novim 

spoznanjem in boljšemu razumevanju, kot tudi takih, ki so se izkazale za popolnoma neustrezne  

(Strong in Flanagan, 2011). Motnja naj bi po zadnjih raziskavah imela nevrobiološke osnove. 

Te so lahko dedno ali okoljsko pogojene. »Nevrološke posebnosti se kažejo v kemičnem 

neravnovesju centralnega živčnega sistema, pomanjkljivi aktivnosti in strukturalnih 

posebnostih v možganskih predelih, ki so odgovorni za vzdrževanje pozornosti, kontrolo 

motorične aktivnosti in impulzivnosti.« (Rotvejn Pajič, 2011, str. 23).  

Preučujejo torej predvsem nevrofiziološko področje, saj strokovnjaki odkrivajo, da je »motnja 

povezana s pomanjkljivostmi v ključnem nizu mišljenjskih sposobnosti, ki jih označujemo kot 

izvršilne funkcije« (Rotvejn Pajič, 2002, str. 36), ki so odgovorne za velik del človekovega 

delovanja. 

 

A) VPLIV DEDNOSTI, GENETIKE  

Na dovzetnost za ADHD vplivajo genetske povezave, saj se prenaša po družinski liniji in je 

torej bolj verjetno, da se otrok z motnjo rodi v družini, kjer ima vsaj eden od staršev enake 

težave, vendar sam dejavnik dedovanja še ni raziskan (Strong in Flanagan, 2011; DuPaul in 

Stoner, 2003). Velik pomen genetike v etiologiji je v zadnjem času dobro raziskan, študije 

družin pa konstantno kažejo, da v kolikor ima starš ADHD, obstaja kar 57-odstotna verjetnost, 

da se bo tudi pri otroku razvila ta motnja (Biederman et al., 1995; povzeto po: Pliszka, 2009). 

Glede na biološko osnovo motnje je možnost, da ima poleg osebe z ADHD v njegovi družini 

to motnjo še kateri od staršev ali bratov/sester, kar 3- ali celo 4-kratna, navaja Bertin (2011). 

Strong in Flanagan (2011) poročata o raziskavi Splošne bolnišnice ZDA, kjer naj bi ugotovili 

kar 5-kratno verjetnost, da se motnja pojavi še pri katerem od sorodnikov v prvem kolenu.  

Pri enojajčnih dvojčkih, ki imajo identično DNK, je verjetnost kar 50 ali celo več odstotna, da 

je, v kolikor jo ima eden izmed njiju, možna tudi pri drugem. Kar še dodatno podkrepi to dejstvo 

je, da se enako zgodi tudi tistim dvojčkom, ki ne odraščajo v istem domu (Bertin, 2011). Barkley 

(2000) navaja celo, da študije enojajčnih dvojčkov kažejo kar 80–90 odstotno verjetnost, da se 
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ADHD lahko pojavi tudi pri drugem. Ta podatek močno dokazuje pomen genetske 

komponente motnje.   

Preučevali so tudi posvojene otroke s hiperaktivnostjo in impulzivnostjo in ugotovili, da so ti 

bolj podobni svojim biološkim staršem in ne krušnim. S tem odkritjem so raziskovalci nakazali, 

da ima okolje odraščanja manjši vpliv kot geni otroka. V drugi študiji so raziskovali še vpliv 

genov, ki povzročajo ADHD in odkrili kar nekaj takih, ki lahko povzročijo pojav motnje 

(Strong in Flanagan, 2011).   

 

B) VPLIV STRUKTURNIH IN FIZIOLOŠKIH POSEBNOSTI 

Raziskovali so delovanje, prostornino in obliko možganov oseb z ADHD v primerjavi s tistimi 

brez motnje. Sveženj živcev, ki med seboj povezuje levo in desno možgansko polovico ('corpus 

callosum'), naj bi bil po eni študiji pri ljudeh z ADHD drugačne velikosti, spet drugi pa so 

odkrili razliko v drugačnem delovanju tega dela možganov med tistimi z ADHD in brez nje. 

Prav tako naj bi pri ljudeh z ADHD prihajalo do asimetričnosti živčnih vozlov globoko v 

možganih, ki so vključeni v regulacijo in kontrolo motoričnega sistema ter preko povezav z 

nevrotransmitorji uravnavajo mnoge izvršilne funkcije. Z novimi tehnologijami slikanja 

možganov raziskovalci skušajo pojasnjevati nevrobiološke vzroke motnje, saj se vse bolj zdi, 

da možgani oseb z ADHD dejansko delujejo drugače kot možgani ostalih ljudi. Šlo naj bi za 

kemično neravnovesje in strukturne razlike v možganskih predelih, ki so odgovorni za 

vzdrževanje pozornosti, kontrolo motoričnih aktivnosti in impulzivnosti.  

Strong in Flanagan (2011) povzemata pomembne ugotovitve preteklih raziskav: 

 Nekatere ugotovitve pri osebah z ADHD kažejo nižjo stopnjo aktivnosti v 

sprednjem delu možganov, v čelnem režnju. To je področje, ki med drugim tudi 

nadzoruje pozornost, ki se sicer uravnava v več področjih možganov. Ko so se osebe 

z motnjo osredotočile na določeno opravilo, se jim je stopnja aktivnosti v tem delu 

znižala v primerjavi s stopnjo aktivnosti med počitkom, kar je ravno obratno kot pri 

ljudeh brez ADHD.   

 Pri nekaterih študijah se je pokazala porast počasnih možganskih ritmov (theta 

aktivnosti) prav tako v čelnem režnju možganov, ko so se osredotočali na določeno 

opravilo, kar sovpada s prej omenjeno nižjo stopnjo aktivnosti v istem delu. 

 Spet tretja testiranja so pokazala, da gre pri ADHD za več različnih stanj, pri katerih 

se kaže drugačna možganska aktivnost. Motnja naj bi bila tako povezana s področji 

čelnega režnja, limbičnega sistema ter temenskega režnja.  
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V čelnem režnju so ugotovili upad aktivnosti kot v prejšnjih dveh raziskavah.  

Limbični sistem ima funkcijo povezave med aktivnostjo v možganski skorji in 

nižjimi sistemi, ki nadzorujejo čustva. Nahaja se globoko v središču možganov in 

ima veliko vlogo pri občutenju in izražanju čustev. Ugotovili so, da naj bi nekatere 

osebe z ADHD imele povečano limbično aktivnost, poleg znižane aktivnosti čelnega 

režnja.  

Temenski reženj (senzorični korteks), ki se nahaja bliže zadnjemu delu možganov, 

je odgovoren za zaznavo, obdelavo ter nadzor čutilnih dražljajev iz okolice. Pri 

nekaterih osebah z motnjo naj bi bilo to območje bolj aktivno.  

 

Vsem raziskavam je torej skupno to, da možgani oseb z ADHD delujejo na malce drugačen 

način in da je očitno v to nenavadno aktivnost pogosto vpleten čelni reženj, ni pa še dokazano, 

katera druga področja še pomembno vplivajo na delovanje možganov ter na kakšen način.   

»Regulacija impulzov poteka v čelnih režnjih možganov – to je isti del, ki sodeluje tudi pri 

uravnavanju pozornosti. Ker je aktivnost v tem delu možganov pri ljudeh z AD/HD pogosto 

nižja, imajo ti manj nadzora nad svojimi impulzi. Velikokrat njihovo telo reagira na dražljaj, 

še preden se lahko razumski del možganov ustavi, izbere najboljši odziv in potem ravna skladno 

z njim.« (Strong in Flanagan, 2011, str. 36) 

Znotraj možganov čelni reženj deluje kot nekakšen vodja, glavni upravitelj možganov. Nadzira 

namreč njihovo delovanje; rokuje in obdeluje informacije, usklajuje aktivnosti in dejanja, 

načrtuje in upravlja z našimi ravnanji. Možgani vplivajo na naše mišljenje in učenje (Bertin, 

2011); vsekakor pa pomembno vplivajo na vedenje posameznika, saj je vedenje posledica 

delovanja možganov (Chandler, 2011). Ker imajo le-ti sposobnost za razvijanje, zaradi katere 

so »nevroplastični«, lahko z zgodnejšim odkritjem in ustreznimi ukrepi spodbudimo bolj 

optimalno dozorevanje možganov. Prej kot ukrepamo, večji je potencial za daljnoročni uspeh 

(Bertin, 2011).  

 

Več raziskav kaže, da so tudi nekateri kemični procesi pri ljudeh z ADHD drugačni, kot pri 

ljudeh brez motnje; na dražljaje se namreč odzivajo z drugačnim tvorjenjem in sproščanjem 

kemičnih snovi v možganih. 

Za prenos informacij iz enega dela možganov v drugega so potrebni nevrotransmitorji. To so 

majhni kemični prenašalci, ki omogočajo povezavo med živčnimi celicami, nevroni. 

Informacijska pot tako poteka od nevrona do nevrona, preko zaprtih povezav - sinaps, v katere 
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vzdraženi nevron sprosti molekule prenašalca. Prenašalec tako preko sinapse preide na 

membrano sprejemnega nevrona, kjer se veže s specifičnimi receptorji, ki izzovejo določen 

učinek v notranjosti nevrona. V nastanek ADHD sta po mnogih raziskavah vpletena dva 

pomembna prenašalca – noradrenalin in dopamin. Zdravila, ki se uporabljajo za lažje shajanje 

z motnjo, učinkovito vplivajo ravno na ta dva prenašalca – nekatera vplivajo na enega, druga 

pa učinkujejo na oba prenašalca. Najbolj elegantne teorije o ADHD upoštevajo ravnovesje med 

noradrenalinom in dopaminom na različnih področjih, na katere imata vpliv. Ena izmed takih 

teorij domneva, da ima v vsaki možganski polovici eden od teh dveh prenašalcev večjo vlogo 

in učinek (Strong in Flanagan, 2011): 

 Noradrenalin naj bi prevladoval v nevronih na določenem področju možganskega 

debla, in sicer v delu, ki nadzira splošno stopnjo aktivnosti živčnega sistema (moč 

vzdraženosti med budnostjo ali spanjem). 

 Dopamin se nahaja v več različnih področjih, za ADHD pa je najpomembnejši del, 

ki sega v prefrontalni korteks. Ta naj bi bil domnevno odgovoren za to, kako velik 

pomen pripišemo stvarem ter koliko smo za nekaj motivirani.   

Otroci z ADHD se torej prav zaradi relativnega pomanjkanja teh dveh prinašalcev v možganih 

obnašajo tako, kot se. Nekatere študije kažejo, da je pri hiperaktivnosti ključno ravnovesje med 

dopaminom in noradrenalinom in način, kako ta dva delujeta skupaj v možganih glede na 

sorazmeren nivo vsakega (Richards, 2003). Gre torej za ravnovesje med aktivnostjo 

noradrenalina in dopamina (Strong in Flanagan, 2011): 

 Več noradrenalina lahko pripelje do nemirnosti ter zmožnosti biti pozoren le na 

stvari, ki predstavljajo ali grožnjo ali pa priložnost za zgrabiti – aktiven je torej 

mehanizem, imenovan »boj ali beg«. Prevelika noradrenalinska aktivnost je značilna 

za ADHD.  

 Več dopamina vodi k ponavljajočim dejavnostim, izvajanju ene in iste dejavnosti 

znova in znova brez občutenja dolgočasnosti.  

Richardsova (2003) pri tem dodaja, da nekateri znanstveniki menijo, da ni toliko problem v 

nizkem nivoju proizvodnje prenašalcev, temveč v manj efektivni izrabi le teh na področju 

receptorjev. Kakorkoli že, pri osebah z ADHD gre očitno za slabše delovanje njihovega 

sprednjega dela (čelni reženj) v primerjavi z večino populacije.  

 

ADHD ima torej zagotovo biološko osnovo, a v osnovi ne gre za motnjo vedenja. Čeprav 

simptomi velikokrat predstavljajo problematično vedenje, ta motnja ni primarno vedenjski 
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problem. Očitno je, da je v nastanek vpletenih več možganskih področij in več različnih 

prenašalcev (Strong in Flanagan, 2011). Biološki faktorji imajo vpliv na možgane že pred 

vplivom domačega okolja oziroma kulture, na primer prezgodnje rojstvo, pitje alkohola med 

nosečnostjo, izpostavljanje toksičnim snovem v otroštvu itd., ter predstavljajo faktorje 

tveganja za ADHD in povečajo možnost te motnje pri posamezniku (Bertin, 2011; DuPaul in 

Stoner, 2003).  

 

1.5 Vpliv okolja na izražanje motnje  

Kljub preteklemu prepričanju o povezanosti motnje z neustrezno vzgojo in neprimernim 

starševstvom, strokovnjaki ugotavljajo, da le to ne more biti vzrok, zagotovo pa starši s svojimi 

reakcijami in načinom soočanja z nemirnim otrokom v veliki meri težave lajšajo ali celo 

otežujejo (Rotvejn Pajič, 2002). Desetletja raziskav so pokazala, da je ADHD specifična 

biološko-nevrološka motnja in ne primanjkljaj starševstva oziroma plod človeške 

domišljije (Bertin 2011). 

Poleg dednosti ima torej na razvoj ADHD velik vpliv tudi okolje, torej vse, kar na organizem 

vpliva. Okoljski pogoji lahko simptome bodisi izboljšajo ali jih poslabšajo. Avtorja 

Chandlerja (2011) zanimajo predvsem povezave, interakcije med vplivi okolja kot družbe in 

biologije oziroma genov na motnjo ADHD. Gre torej za nek genski kompleks, na katerega 

imajo močan vpliv okoljski faktorji. Osebe z ADHD se namreč težje prilagodijo na družbene 

spremembe. Če bi torej na motnjo vplivala družba, bi vsi imeli enake težave, a je pri tem 

zgovorno dejstvo, da ima le približno 5 odstotkov populacije ADHD, ostalih 95 odstotkov pa 

ne. Lažje je torej »spremeniti« posameznika kot družbo, saj bi v primeru, da bi spremenili 

družbo, lahko ta postala neprimerna za drugih 5 odstotkov populacije (Chandler, 2011, str. 79).    

 

1.6 Pojavnost ADHD ter razlika med spoloma 

Motnjo pozornosti z ali brez hiperaktivnosti ima po celem svetu zelo veliko ljudi. Kot navajata 

avtorja Strong in Flanagan (2011), naj bi bil po oceni raziskovalcev iz ZDA delež ljudi s to 

motnjo od 3 do 6 % celotne populacije. Se pa v različni literaturi pojavljajo različne ocene 

deleža, saj je dejstvo, da točnega števila ne moremo določiti.  Prav tako se odstotek zelo 

razlikuje glede na ozkost oziroma širokost klasifikacije težav (Kesič Dimic, 2009). Rotvejn 

Pajičeva (2002 in 2011) in Goldstein (1992) navajata ocene, da ima to motnjo od 3 do 5 % 

otrok v celotni šolski populaciji, pri čemer si je enotnih večina avtorjev. V Sloveniji je sicer 

narejeno malo raziskav o hiperkinetični motnji. Ocene pogostosti tudi nihajo zaradi različnih 
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diagnostičnih kriterijev, virov informacij ter demografskih značilnosti. Prihajalo naj bi do 

pomembnih razlik med diagnosticiranjem po obeh klasifikacijah – po kriterijih ICD-10, kjer je 

pogoj stabilnost simptomov v različnih situacijah naj bi ADHD imelo 1 % populacije medtem 

ko po kriterijih DSM-IV od 3 do 5 %  (Rotvejn Pajič, 2002). Barkley (2000) ter DuPaul in 

Stoner (2003) navajajo, da ima kar od 3 do 7 % šolskih otrok v Ameriki ADHD, kar pomeni, 

da je v vsakem razredu vsaj en učenec s to motnjo, kar je kar rahlo zastrašujoč podatek.  

 

Pomembno dejstvo je, da ADHD ni produkt moderne družbe. Zgovorno pri tem »vedenjskem 

fenomenu« je to, da se pojavlja pri populaciji po celem svetu ter da je prevalenca tega povsod 

približno enaka, torej ADHD ni prostorsko ali kulturno pogojena (Bertin, 2011). ADHD torej 

ne izbira »žrtev«, lahko jo ima prav vsak – presega socialno-ekonomske, kulturne in rasne 

skupine (Chandler, 2011).  

V zadnjem času je opaziti precejšnje povečanje pojavnosti motnje, predvsem v ZDA. Viola 

(2004, v: Kesič Dimic, 2009) kot možne vzroke navaja dejavnike, kot so višja pričakovanja 

staršev in učiteljev do otrok, nesoglasja v družini, vse več obremenjujočih stresnih situacij, nov 

način prehranjevanja, manj gibanja in preveč gledanja televizije in računalniških igric ter 

prisotnost farmacevtske industrije.  

 

Pogostost se razlikuje tudi med spoloma. Ocenjuje se, da je od tega več dečkov kot deklic 

(razmerje med spoloma se giblje od 3:1 pa vse do 9:1). So pa raziskave pokazale, da je motnja 

pri deklicah večkrat prezrta oziroma neustrezno opredeljena, saj se pri njih izraža drugače 

kot pri dečkih. Deklice so po večini manj impulzivne in nemirne v vedenju. Nemirnost se pri 

njih kaže tako, da so bolj klepetave, neučakane in utrudljive; težave s pozornostjo pa kot 

zasanjanost, odsotnost, raztresenost, odvrnljiva pozornost, ne dokončajo začetega dela itd. 

Pogostejše težave od dečkov imajo deklice na učnem področju ter pri čustvovanju, kar se kaže 

kot večja občutljivost, slaba samopodoba, možne so tudi motnje razpoloženja (Rotvejn Pajič, 

2011; Kesič Dimic, 2009; Strong in Flanagan, 2011). Eden od razlogov, da se deklice z ADHD 

večkrat spregleda, bi bil lahko tudi kulturni pogled na oba spola, saj je pri deklicah 

pričakovano bolj milo in strpno vedenje, dečkom pa je običajno pripisano bolj živahno vedenje. 

Deklice s to motnjo v primerjavi z dečki prav tako izražajo manj agresivnosti in hiperaktivnosti, 

pogosteje kažejo znake težje opaznega, nepozornega podtipa ADHD (Kesič Dimic, 2008 in 

2009). Poleg drugačnega izražanja motnje pri deklicah je bilo pri ženskem spolu opravljenih 

zelo malo raziskav o ADHD, zato tudi obstaja bistveno manj informacij o tem. Spregledane 
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predvidoma ostanejo predvsem tiste deklice z blažjo obliko motnje. Predpostavlja se torej, da 

imajo deklice in ženske, ki dobijo diagnozo, resnejšo obliko motnje (Strong in Flanagan, 2011).  

Nadeaujeva (splet: 2001) pravi, da odkrijejo od 4- do 5-krat več dečkov kot deklic z ADHD, 

saj je njihove simptome lažje prepoznati in opaziti. Tako dečki v šoli povzročajo več težav 

učiteljem in so že na videz bolj hiperaktivni, deklice pa so manj uporniške in bolj nepozorne, 

kar je razlog za veliko neodkritih, pogosto so tudi  označene kot lene in zasanjane. Deklice se 

očitno bolje znajdejo v sistemu, saj so bolj očarljive, plahe in sramežljive, kar je pogosteje 

sprejemljivo, to pa ima veliko opraviti s splošnim kulturnim pogledom na ženske. Neodkrita in 

neobravnavana motnja ADHD pri deklicah lahko vodi v depresijo, nizko samopodobo, 

povzroča težave tako na čustvenem kot tudi akademskem področju, lahko vodi v 

eksperimentiranje s prepovedanimi substancami ter k prezgodnjim spolnim izkušnjam.  

Realno razmerje pojavnosti motnje med spoloma je gotovo nižje, kot kažejo študije, vendar 

nikoli ne bo 1:1, vsaj dokler za diagnosticiranje ne bodo obstajale ustrezne lestvice za oba spola 

(Kesič Dimic, 2008).  

 

1.7 ADHD skozi različna življenjska obdobja in možni izzid motnje  

Klinična slika ADHD se tekom odraščanja, staranja in zorenja spreminja in se v različnih 

obdobjih življenja različno izraža. Kljub različnemu izražanju pri vsakem posamezniku obstaja 

znotraj različnih populacij nekaj skupnih značilnosti. 

 

a) OBDOBJE OTROŠTVA IN MLADOSTNIŠTVA 

Prvi znaki se lahko kažejo že v predšolskem obdobju, v času katerega je diagnozo najtežje 

postaviti. Rotvejn Pajičeva (2002) poroča, da starši že v tem obdobju opisujejo prekomerno 

aktivnost, gibalno nespretnost, težjo obvladljivost; poleg tega pa še motnje spanja in hranjenja 

ter pogosto jokavost. Ti otroci naj bi se torej težje prilagajali zahtevam okolja, bili vzdražljivi 

in se intenzivno odzivali na dogajanje v okolici (Rotvejn Pajič, 2002). Mlajši otroci pogosto 

kažejo nekatere značilnosti ADHD, zato je v priročniku o duševnih motnjah (DSM-IV) izrecno 

navedeno, da se mora otrok s temi znaki vesti manj zrelo, kot je primerno njegovi starosti. 

Simptom hiperaktivnosti je največja težava ravno pri najmlajših, z odraščanjem pa se ta 

sčasoma ublaži (Strong in Flanagan, 2011). 

Diagnozo je lažje postaviti v šolskem obdobju, saj moteča vedenja postajajo očitnejša in tudi 

težje sprejemljiva. Do izraza pridejo neustrezna vedenja, morebitne učne težave pa problem še 

stopnjujejo (Rotvejn Pajič, 2002). Težave s pozornostjo in organiziranjem vplivajo na to, da 
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otroke z ADHD ovirajo pri učenju osnovnih spretnosti, ki so potrebne za napredovanje v 

izobraževanju kot tudi v življenju nasploh. Poleg možnih težav z branjem, črkovanjem in 

računanjem imajo nekateri težavo s shajanjem z drugimi otroki, z upoštevanjem navodil, 

spoštovanjem pravil ter z disciplino samo (Strong in Flanagan, 2011). 

Pri mladostnikih so običajno bolj kot primarni simptomi težava sekundarni, kot so slaba 

samopodoba, frustracija ob neuspehih, brezvoljnost itd. Prioriteta tako pri njih postane 

spopadanje s sekundarnimi simptomi, ki lahko sčasoma povzročajo še več dodatnih težav. 

Zunanji nemir in hiperaktivnost se pogosto ne vidita več tako navzven, ampak se izražata bolj 

notranje, kot notranji nemir, navzven pa se običajno kaže z nenehnimi drobnimi gibi. V šoli je 

lahko mladostnikom z ADHD težje kot mlajšim z motnjo – že sam način predmetnega pouka 

je zahtevnejši, poleg tega pa običajno še počasneje dozorijo na čustvenem področju, kar se kaže 

tudi v tem obdobju; hkrati pa se jim v obdobju pubertete dogajajo še hormonske spremembe, 

ki pogosto zaostrijo simptome. Pri nekaterih mladostnikih z ADHD obstaja nevarnost, da lahko 

njihovo impulzivno vedenje, ki je bilo v otroški dobi dokaj neškodljivo, v najstniških letih 

postane nevarno (Strong in Flanagan, 2011). Za učitelje in starše je pomembno, da razumejo, 

da gre pri motnji za pretiravanje glede tega, kar naj bi bilo za določeno starost otroka primerno, 

sprejemljivo (Goldstein in Goldstein, 1992).  

 

b) OBDOBJE ODRAŠČANJA TER MOŽNI IZIDI MOTNJE 

Težave z nemirnostjo po navadi v odraslosti vse bolj preidejo v težave s pozornostjo, 

načrtovanjem in organizacijo, slabše uravnavanje čustev in vedenja, nestanovitnost itd. Izid 

motnje je prav tako odvisen tudi od kombinacije različnih varovalnih in ogrožajočih dejavnikov 

(Rotvejn Pajič, 2011).  

Najpomembnejši varovalni oz. ogrožajoči dejavniki (Rotvejn Pajič, 2002, str. 36): 

 Družina: urejeni odnosi, sprejemanje otroka, medsebojno razumevanje in vzgojna 

usklajenost staršev, ustrezno ravnanje. 

 Šola: učna ne/uspešnost, razumevanje otrokovih posebnosti, prilagoditve. 

 Otrokova močna področja: na primer komunikacija, šport, iznajdljivost, 

ustvarjalnost itd. 

 Sprejemanje s strani vrstnikov (ali zavračanje).  

 

ADHD je v obdobju odraslosti bistveno manj raziskan, klinična slika je manj jasna. Nekateri 

znajo svoj notranji nadzor navkljub svojim posebnostim usmeriti v koristno smer, pri drugih pa 
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se lahko pojavijo razne psihiatrične težave, odvisnosti ter družbeno manj sprejemljive oblike 

vedenja (Rotvejn Pajič, 2002). 

Raziskave kažejo, da se v obdobju odraščanja pokažejo 3 različni izteki motnje, vsaka zaseda 

približno enakomeren del, torej eno tretjino otrok, ki so imeli ADHD (Rotvejn Pajič, 2011, str. 

27-28 in Rotvejn Pajič, 2002, str. 36):  

 Pri prvi skupini težave do adolescence postopoma izzvenijo in v mladostništvu ter 

odraslosti pri njih ni opaziti nobenih večjih težav zaradi tega. Pogosto so celo zelo 

uspešni v življenju in tudi priljubljeni med drugimi. 

 Pri drugi skupini se lahko razvijejo še dodatne težave, pogoste so agresivne in 

odklonske oblike vedenja. Te otroci so tudi v odraslosti pogosto nestrpni in nemirni, 

menjajo zaposlitve in kraj bivanja, pogosto se zapletajo v konflikte, veliko tvegajo 

in se izpostavljajo ekstremnim situacijam. 

 Pri tretji skupini se kaže nekaj izboljšanja proti koncu adolescence, vendar se težave 

v manjši obliki prenesejo tudi v odraslost. Ti se naučijo s težavami živeti in jih bolj 

ali manj uspešno obvladujejo (2011). Nemir do določene mere obvladujejo, vendar 

so tudi v odraslosti polni energije, bolj dinamični, potrebujejo spremembe in 

razgibano življenje ter so ob tem lahko uspešni in zadovoljni (2002).  

 

2. PROCES PREPOZNAVANJA ADHD PRI OTROCIH 

Otroci z ADHD po videzu ne odstopajo od ostalih otrok; prav tako ne obstajajo vidni znaki, ki 

bi kazali na strukturne ali fiziološke spremembe na centralnem živčnem sistemu. Vzroki za 

motnjo izhajajo iz genetskih vplivov ter iz težav v razvoju možganov in njihovega delovanja 

(Barkley, 2000).  

Zaradi kompleksnosti motnje je prepoznavanje ADHD zahteven proces, v katerem je ključna 

ocena vedenja posameznika – tako vedenja v preteklosti, kot v sedanjosti.  

Ne obstaja torej noben test, ki bi zagotovo potrdil prisotnost motnje pri posamezniku, vse  je 

odvisno od klinične presoje, ki temelji na dveh sklopih kriterijev (klasifikaciji, omenjeni zgoraj) 

in tako lahko ostaja precej subjektivna in nerealna (Bertin, 2011). Ravno zato je v procesu nujno 

potreben strokovnjak, ki pozna in razume različne možne načine izražanja motnje. Po navadi 

se najprej obrnemo na osebnega zdravnika oziroma pediatra, za natančnejšo in bolj poglobljeno 

sliko pa se lahko obrnemo na strokovnjaka. Zavedati se je treba, da diagnozi sledi obravnava, 

pri kateri bo morda bolj primeren drug strokovnjak, kot je bil pri samem diagnostičnem procesu. 
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Pri tem se priporoča multidisciplinaren pristop, pri čemer sodelujejo različni strokovnjaki, od 

katerih vsak razišče in oceni težave iz svojega strokovnega vidika (Strong in Flanagan, 2011).  

Diagnostična ocena je v sodelovanju s starši rezultat skupnega dela pedopsihiatra, kliničnega 

psihologa, specialnega pedagoga, logopeda ter po morebitni potrebi tudi s sodelovanjem z 

drugim specialistom, na primer nevrologom. Pri tem je vsekakor pomemben individualen 

pristop ter upoštevanje potreb tako otroka z ADHD kot tudi njegovih staršev (Janša, 2010). 

Potrebno je torej odkriti pristop, ki bo pravi in ustrezen za določenega posameznika, ne obstaja 

torej splošni »recept«.  

 

Tako, kot je zapletena sama motnja, je seveda zapleten tudi proces diagnosticiranja, sploh ker 

se motnje za enkrat še ne da popolnoma dokazati. Pri tem je veliko odvisno od kombinacije in 

izraženosti simptomov ter tudi od strokovnjaka, ki ga izberemo. Za čim bolj realno sliko je 

potrebnih več različnih virov informacij (starši, učitelj…).  

Diagnosticiranje ADHD se nenehno razvija, v prihodnosti se pričakuje več raziskav in kriterijev 

tudi za obdobje odraslosti in ne le otrok in mladostnikov. Ker se trenutno za identificiranje in 

študije uporabljata dva različna sklopa kriterijev (klasifikaciji DSM-IV ter ICD-10), je vse 

skupaj še bolj oteženo in zapleteno. Diagnosticiranje je tako omejeno na opazovanje, 

intervjuvanje in ocenjevalne lestvice, ne obstaja nek test, ki bi potrdil ali ovrgel ADHD 

(Chandler, 2011). Glede na to, da gre za klinično oceno oziroma presojo na podlagi dveh setov 

kriterijev, ocenjevalci pri tem običajno primerjajo simptome otroka, pri katerem sumijo na 

ADHD, z vedenjem, ki je sicer pričakovano pri vrstnikih oziroma enako starih otrocih. Dejstvo 

pa je, da tudi razvoj ne poteka pri vseh enako, nekateri določene stvari razvijejo prej kot drugi, 

prav tako pa se pri posameznikih zgodi tudi to, da določeno stopnjo v razvoju preskočijo 

oziroma jo izpustijo, a na koncu še vedno pridejo do istega »cilja« (Bertin, 2011). 

 

 OCENJEVANJE VEDENJA  

Običajno gre pri ugotavljanju ADHD najprej za psihološko ocenjevanje, pri čemer se najprej 

izpolni preprost vprašalnik, na katerem se ovrednoti izraženost simptomov. Obstaja veliko 

različnih, nekaj pa je standardiziranih vprašalnikov, ki se pogosto uporabljajo – ti so znanstveno 

bolj dodelani od nekaterih drugih. Ena takih samoocenjevalnih lestvic za otroke in odrasle, ki 

so pri nas v uporabi, so Connersove ocenjevalne lestvice. Pri otrocih med 3. in 17. letom 

starosti se uporablja Connersova revidirana ocenjevalna lestvica (CRS-R). Starejši od 12 let 

jo izpolnijo sami, mlajše otroke pa oceni eden od staršev (z revidiranimi ocenjevalnimi 
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lestvicami za starša: CPRS-R) ali učitelj (z revidiranimi ocenjevalnimi lestvicami za učitelja: 

CTRS-R) – ta je ustrezen inštrument za evidentiranje oziroma ločevanje otrok s težavami 

pozornosti in hiperaktivnostjo od šolskih otrok brez posebnih vzgojno-izobraževalnih potreb 

(Pulec, 1998). Za postavitev diagnoze niso dovolj le odgovori na vprašalnikih, ampak tudi 

analiza preteklega in sedanjega vedenja, pri čemer se morajo starši s strokovnjakom pogovoriti 

o obnašanju otroka ter o učnih dosežkih in družabnih odnosih (Strong in Flanagan, 2011).   

Usposobljen psiholog ali kognitivno-vedenjski terapevt izvedeta torej opazovanje vedenja, za 

kar obstajajo različni postopki in metode. Strokovnjaki uporabljajo veliko standardiziranih 

lestvic in vprašalnikov, ki običajno vključujejo vedenjsko, čustveno in socialno funkcioniranje 

(Strong in Flanagan, 2011 in Chandler, 2011). Te lestvice naj bi bile dokazano veljavne in 

zanesljive, podatki pa so primerljivi znotraj starostnih skupin ter glede na spol (Chandler, 2011). 

 

 TESTI SPOSOBNOSTI  

Pri teh testih gre za oceno, ali otroci funkcionirajo svoji starosti primerno in niti nimajo toliko 

opraviti s simptomi ADHD, izvajajo jih psihologi, zato so del psihološkega ocenjevanja in jih 

nikoli ne ocenjujejo učitelji. Ocenjuje se človekov intelektualni potencial, profil posameznih 

sposobnosti in učinkovitost glede na potencial. Te ocene pomagajo razjasniti prave vzroke težav 

– ali je vzrok simptomov kje drugje (motnje učenja, zdravstvene težave itd.), ali pa gre res za 

ADHD. Pri nas se uporabljajo Wechslerjeve lestvice inteligentnosti, nekaj drugih pa je še v 

pripravi. Wechslerjeva lestvica inteligentnosti za otroke (tretja izdaja) je prirejena šolskim 

otrokom do 16. leta in je namenjena individualnemu ugotavljanju inteligentnosti ter odkrivanju 

otrokovih specifičnih potencialov. Temelji na štirih indeksih – besednem razumevanju, 

zaznavni organizaciji, neodvrnljivi pozornosti in hitrosti obdelave. Za tolmačenje rezultatov je 

potrebno poglobljeno znanje in izkušnje psihologa (Strong in Flanagan, 2011). 

 

 PREIZKUŠANJE POSAMEZNIH SPRETNOSTI TER UČINKOVITOSTI 

KOGNITIVNIH FUNKCIJ 

Preizkušanje posameznih spretnosti vključuje ocenjevanje motoričnih, kognitivnih in socialnih 

veščin. Motorične spretnosti običajno ocenjuje fizioterapevt ali delovni terapevt, kognitivne 

psiholog, socialne veščine pa lahko oceni psiholog. 

Pri preizkušanju učinkovitosti kognitivnih funkcij je najpomembnejše ocenjevanje zmožnosti 

vzdrževanja pozornosti, kar se preverja s testi dolgotrajnega izvajanja nalog (rešujejo na 

računalniku). Gre za precej dolgočasno in ponavljajočo nalogo, zato je pri tem potrebno 
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ohranjanje pozornosti in nadzor nad impulzivnostjo, s čimer imajo osebe z ADHD težave 

(Strong in Flanagan, 2011). 

 

 FIZIOLOŠKO TESTIRANJE 

Uporablja se tudi fiziološko testiranje možganov, kjer gre za nekaj različnih pristopov 

spremljanja aktivnosti možganov – merjenje električne aktivnosti in primerjanje možganskih 

ritmov, ugotavljanje jakosti signala iz možganov ob dražljaju, vpogled v strukturo možganov 

itd. (Strong in Flanagan, 2011).  

Za potrditev ADHD se pri nas te vrste testov ne uporablja. 

 

 »Pomembno je, da se zavedamo, da lahko z zgodnjo prepoznavo motnje ob medsebojnem 

sodelovanju staršev, strokovnjakov in šole oziroma vrtca, v veliki meri preprečujemo 

stopnjevanje težav, vplivamo na lažje shajanje z njimi in s tem na ugodnejši izid. Pri teh težavah 

redko zadostuje ena sama vrsta pomoči. Pri obravnavi morajo biti aktivni otrok sam, starši, 

učitelji in drugi strokovnjaki. Pomembno je, da vsi vpleteni razvijejo razumevanje za naravo 

težav, zlasti povezanost težav na področju pozornosti in razdražljivosti z otrokovimi 

zmožnostmi za izpolnjevanje vsakodnevnih zahtev okolja.« (Rotvejn Pajič, 2002, str. 39)  

Po diagnozi je potrebno skupaj s strokovnjakom pregledati možne strategije za spoprijemanje 

s simptomi in narediti načrt obravnave, ki se bo najbolje obnesel, če bo prilagojen specifičnim 

potrebam in ciljem vsakega posameznika ter bo vključeval več različnih pristopov (Strong in 

Flanagan, 2011). ADHD se praviloma še ne diagnosticira v obdobju vrtca, saj otroci razvojno 

šele okrog 6. leta razvijejo senzorično integracijo slušnih, vizualnih in manipulativnih 

kanalov, ki omogočajo vzpostavljanje temeljnih vidikov pozornosti (Rotvejn Pajič, 2010).  

 

2.1 Sodelujoči strokovnjaki v procesu diagnosticiranja pri otrocih 

Multidisciplinaren strokovni tim po navadi sestavljajo: psihiater/pedopsihiater, klinični 

psiholog in nevrolog; pri otrocih pa še pediater in specialni pedagog, ter po potrebi še drugi 

specialisti (Strong in Flanagan, 2011). Pomembno je, da zna strokovnjak s svojimi izkušnjami, 

prepričanji in pristopi ustrezati specifičnim potrebam otroka z motnjo ter pričakovanjem 

njegovih staršev.  
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Strong in Flanagan (2011) navajata te strokovnjake:  

 Pediater in šolski zdravnik 

Pediatri in šolski zdravniki imajo večinoma precej izkušenj z obravnavo otrok z ADHD in lahko 

prepoznajo simptome pri otrocih in mladostnikih, zato po navadi tudi sodelujejo pri 

multidisciplinarnem timu za postavljanje diagnoze. Prav tako primeren je lahko razvojni 

pediater, ki v svoji ambulanti ugotavlja ali preverja razvoj otroka. 

 Klinični psiholog 

Klinični psihologi obravnavajo tudi ljudi z duševnimi težavami oziroma motnjami in večinoma 

dobro poznajo kriterije za diagnosticiranje ADHD. Usposobljeni so za izvajanje 

psihodiagnostičnega, psihoterapevtskega, svetovalnega in preventivnega dela na področju 

duševnega zdravja in motenj; torej za ocenjevanje psiholoških značilnosti posameznika in zato 

zelo primeren za diagnosticiranje ADHD. Lahko nudijo različne možnosti pomoči in 

obravnave, ne morejo pa predpisati zdravil. 

 Pedopsihiater 

Pedopsihiater je zdravnik s specializacijo za prepoznavanje in zdravljenje duševnih motenj in 

je dodatno specializiran za psihiatrično zdravljenje otrok in mladostnikov. Večinoma dobro 

poznajo ADHD in tudi druga stanja in motnje, ki lahko spremljajo ali posnemajo ADHD, kar 

lahko olajša diagnostični proces. Lahko predpisujejo zdravila, z učinki katerih imajo pogosto 

veliko izkušenj.  

 Nevrolog 

Nevrolog je zdravnik, specializiran za bolezni živčnega sistema. Na motnjo gleda z biološke 

osnove, pri diagnosticiranju uporablja telesni pregled, slikanje možganov in fiziološke teste, s 

čimer pa se ADHD še ne dokazuje, zato nimajo pogosto opravka s to motnjo, lahko pa sodeluje 

pri odkrivanju druge nevrološke motnje. 

 Specialni pedagog (defektolog) 

Specialni pedagog je izurjen za prepoznavanje in ocenjevanje specifičnih učnih težav (SUT) pri 

otrocih ter za pomoč otrokom s temi težavami, ni pa usposobljen prav za diagnosticiranje 

ADHD, čeprav zna prepoznati simptome te motnje. Skupaj s šolskim psihologom je del 

svetovalne službe, ki sodeluje pri ugotavljanju težav v vzgojnoizobraževalnem procesu, prav 

tako ima zelo pomembno vlogo pri sestavi in izvajanju individualiziranega programa 

izobraževanja za otroka. 
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2.2 Razlikovanje med ADHD in drugimi motnjami 

Kot že poudarjeno, je za kvalitetno pomoč otroku z ADHD ključnega pomena kvalitetna 

diagnostika. Pri samem prepoznavanju in ocenjevanju motnje je potrebno poudariti 

diferencialno diagnostično razlikovanje od drugih možnih vzrokov ter tudi znotraj motnje 

(podtipi motnje), spoznati moramo celotno ozadje. Ravno to, da odkrijemo prave vzroke težav 

je ključnega pomena, da lahko pomoč usmerimo v pravo smer. Kljub ali pa ravno zaradi včasih 

zelo očitnih simptomov lahko pride do prenagljenih in zgrešenih zaključkov.  

Avtorji (Rotvejn Pajič, 2010; Bertin, 2011; Barkley, 2000 idr.) navajajo, da lahko govorimo o 

dveh vrstah napačnih diagnoz: 

A) Napačna, prehitro sprejeta diagnoza ADHD 

To se rado zgodi zlasti v primeru, ko gre za očitne znake težav s pozornostjo, 

impulzivnostjo ter hiperaktivnostjo, ko je otrok nevodljiv, neprilagodljiv in moteč 

za svojo okolico, ob tem pa se pojavijo še morebitne druge moteče težave. Pravi 

vzrok se lahko skriva čisto drugje, predvsem so ključne težave ADHD lahko osrednji 

simptom pri vrsti drugih motenj.  

B) Spregledana ADHD 

Lahko se zgodi, da pri otroku ne opažamo očitne prekomerne aktivnosti ter da je v 

ospredju predvsem primanjkljaj pozornosti. Tak primer so pogosto deklice, pri 

katerih se motnja večkrat izraža drugače kot pri dečkih, prav tako pa se lahko zgodi 

v primeru, ko nek drug problem prikrije primarne simptome (npr. glavna težava 

postane motenje pouka, namesto iskanja ključnega vzroka za tako vedenje). Do 

spregledanosti motnje lahko pride tudi pri intelektualno sposobnih posameznikih, 

pri katerih je motnja v toliko blažji obliki, da uspejo s svojimi sposobnostmi 

kompenzirati pomanjkljivosti.  

 

Precej večji problem predstavlja spregledana diagnoza ADHD, saj učenec, ki bi potreboval 

podporo in pomoč, tega nima in tako mu ne moremo pomagati pri napredku (Bertin, 2011).  

V kolikor se preveč opiramo le na en vir informacij, nas lahko pripelje do napačne diagnoze. 

Če se temu želimo izogniti, je potrebno pridobiti različne informacije o otrokovem 

funkcioniranju v različnih situacijah (šola, dom, vrstniki itd.) in tudi od različnih virov, kot so 

ključne osebe, ki otroka dobro poznajo (učitelj, starši, svetovalna služba itd.). Spremljanje in 

opazovanje mora tako potekati dlje časa in v različnih situacijah - klinična situacija ob pregledu 

namreč ni nujno realna slika vedenja v šoli ali doma  (Rotvejn Pajič, 2010). 
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Ko se ločuje simptome ADHD od drugih možnih vzrokov za sliko, podobno tej, gre za 

diferencialno diagnostični proces. ADHD je torej potrebno ločevati od drugih motenj in stanj, 

ki so pogojena z drugimi dejavniki (Rotvejn Pajič, 2010): 

 Razvojni dejavniki: podobni simptomi se pogosto pojavljajo v posameznih 

razvojnih obdobjih otroka, zlasti v predšolski dobi ter prvih letih šole. Pri kriterijih 

simptomov tako premalo upoštevajo starost, razvojni nivo in spol otroka.  

 Zdravstveno stanje otroka: potrebno je izključiti težave s sluhom, vidom, 

nevrološkimi posebnostmi ter morebitne zastrupitve. 

 Učne težave (UT): posebnosti v kognitivnem delovanju pogosto privedejo tudi do 

učnih težav. Njihova učna učinkovitost je tako lahko znižana kljub povprečnim 

ustreznim intelektualnim kapacitetam. Kar pri 10 do 25 % otrok z ADHD naj bi bile 

prisotne še specifične učne težave na področju šolskih veščin, kot sta branje in 

pisanje. Lahko pa gre ravno za obratni vpliv – da učenci z UT dajejo vtis, da imajo 

motnjo ADHD, saj lahko postanejo nemirni, moteči in težje sledijo pouku.  

 Druge motnje v razvojnem obdobju: tudi če gre za zelo podobno vedenjsko sliko 

otroka kot otroka z ADHD, je lahko vzrok popolnoma drug ali pa gre celo za drugo 

motnjo. S podobnimi simptomi se namreč izražajo tudi motnje razpoloženja, 

vedenjske težave in opozicionalno vedenje.  

 Vpliv drugih neugodnih okoliščin: otroci se s podobnimi simptomi lahko odzivajo 

na stiske oziroma neugodne okoliščine, kot so zanemarjanje, zloraba, nasilje nad 

otrokom, stresi ter neugodni dejavniki v družini.   

 Razločevanje znotraj diagnoze ADHD: upoštevanje podtipov motnje.  

Strong in Flanagan (2011) navajata, da naj bi imelo kar tri četrtine oseb z ADHD poleg te 

motnje še eno ali več drugih.  V diferencialni diagnostiki gre torej za proces, v katerem 

strokovnjak (psihiater ali klinični psiholog) razišče po vseh možnih vzrokih skupin simptomov, 

pri čemer je največji poudarek na motnjah oziroma stanjih, ki posnemajo ADHD ali imajo delno 

enake simptome. To je zelo zahteven proces, saj se simptomi podobnih motenj pogosto 

prekrivajo, osnovni simptomi ADHD pa pogosto nastopajo tudi pri drugih stanjih s podobnimi 

simptomi.   
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3. PRISTOPI K OBRAVNAVI MOTNJE 

Obravnava ADHD je zaradi pogostosti motnje ter dolgotrajnosti in resnosti težav deležna velike 

pozornosti. Pomemben je koncept dolgotrajne in multimodalne obravnave in zdravljenja, kar 

vključuje raznolike medikamentozne in psihoterapevtske metode (Janša, 2010).  

Če želimo, da bo obravnava in pomoč otroku z ADHD čim bolj uspešna, je torej nujen 

kompleksen in integrativen pristop, ki mora biti individualiziran glede na otroka ter 

prilagojen glede na osnovo natančne diagnostične ocene otroka in njegove družine. Kvalitetna 

diagnostična ocena tima strokovnjakov (psiholog, pedopsihiater, pediater, defektolog in učitelj) 

je osnova pomoči. Vsak otrokov specifični problem (vedenjski, kognitivni, emocionalni, učni 

ali medosebni) mora biti natančno opredeljen, identificiran in obravnavan. Najprej je potrebno 

ugotoviti, ali so v ozadju otrokovih težav drugi dejavniki ali pa gre dejansko za ADHD, odkriti 

je potrebno osnovni vzrok težav, glede na sliko, ki jo vidimo, saj je lahko pomoč pravilno 

usmerjena šele takrat, ko poznamo vzrok za določeno vedenje (Rotvejn Pajič, 2002).  

Obravnava mora biti torej celovita in individualno prilagojena ter usmerjena tudi v 

preprečevanje razvoja sekundarnih težav. Za otroka z ADHD so pomembne ustaljene in 

predvidljive življenjske razmere v domačem okolju ter spodbujanje h krajšim in pestrim 

konstruktivnim dejavnostim. Otrok mora vsekakor imeti tudi dovolj možnosti za telesno 

sprostitev in počitek (Caf, 2010). Kot že opisano pri sekundarnih simptomih, se učenci z ADHD 

pogosto znajdejo v začaranem krogu, ki vzdržuje ali celo slabša težave. Ker običajno ne 

zadostijo pričakovanjem okolja, jih to pripelje do težav v medosebnih odnosih, to vpliva na 

slabšo samopodobo, le ta pa na nadaljnje vedenje in odnose z drugimi. Zato je potrebno, da je 

pomoč poleg v otroka usmerjena tudi v njegovo družino in zanj pomembno okolje, kot sta vrtec 

oziroma šola (Rotvejn Pajič, 2002).  

 

Ukrepi naj bodo torej usmerjeni tako na otroka, kot tudi na družino ter širše socialno okolje 

(Janša, 2010): 

 Družina: edukacija in trening staršev, obravnava družine, družinska terapija. Tako gre 

za boljše razumevanje težav otroka ter krepitev starševske sposobnosti in razvijanje 

suverenosti pri spopadanju s težavami, gre torej za izboljšanje medosebnih odnosov. 

 Širše socialno okolje, šola/vrtec: vsi ljudje, ki se z otrokom z ADHD srečujejo 

vsakodnevno, za lažje razumevanje otroka in motnje prav tako potrebujejo pomoč in 
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informacije. Le tako lahko ustrezno prilagodijo učni proces in šolsko okolje, pomagajo 

pri vključevanju med vrstnike ter pripomorejo k večji učni učinkovitosti  

 Otrok z ADHD: lahko gre za individualno ali skupinsko, suportivno, edukativno, 

vedenjsko ali vedenjsko kognitivno terapijo. Vplivala naj bi na izboljšanje otrokovega 

počutja ter občutke neuspešnosti in nesprejetosti, prav tako naj bi zmanjševala 

sekundarne simptome.  

 

Strong in Flanagan (2011) poudarjata, da naj bi bile tako pri obravnavi ADHD vključene tri 

plati – biološka, psihološka in socialna, najučinkovitejša pa bo vsekakor celostna obravnava, 

smiselno povezana v biopsihosocialni pristop oziroma model obravnave. Te različne vrste 

obravnave se med seboj podpirajo in tako kar se da najbolje oslabijo simptome, seveda pa je 

pri tem potrebno upoštevati tudi varno kombiniranje pristopov, ki se med seboj ne izključujejo. 

Biopsihosocialni model predpostavlja, da na nastanek, izbruh in potek bolezni sovplivajo 

biološki, psihološki in socialni dejavniki, pomembna je tako posameznikova aktualna 

situacija (njegove biopsihosocialne razmere), kakor tudi razvojne biopsihosocialne posebnosti 

(splet: 2010). Barkley (2000) pri tem kombiniranem pristopu navaja vedenjsko oz. psihološko, 

pedagoško oziroma socialno ter medikamentozno obravnavo (Barkley, 2000). Obravnava 

motnje tako obsega obširne vedenjske, psihološke, pedagoške in zdravstvene ocene, pri katerih 

se upoštevajo tako značilnosti motnje kot tudi obravnavanega posameznika. Pristop mora 

biti torej multidisciplinaren, potreben pomoči na področju mentalnega zdravja, pedagoške in 

zdravstvene stroke. Obravnava mora biti dolgotrajna in v kolikor je uspešna, lahko posameznik 

z motnjo živi zadovoljivo, preudarno prilagojeno in produktivno življenje (Barkley in Murphy, 

2006).  

Najbolj učinkovit pri otrocih z ADHD naj bi bil celostni pristop pomoči, ki vključuje 

kombinacijo bioloških, psiholoških, socialnih in pedagoških pristopov, pri katerem 

sodelujejo različni strokovnjaki (psihologi, zdravniki, psihiatri, specialni pedagogi, socialni 

delavci, šolski svetovalni delavci, učitelji). Skupaj ustvarijo in usklajujejo različne vrste 

pomoči, ki zajemajo vse vidike otrokovega življenja, torej otroka samega, njegovo šolsko in 

domače okolje ter medosebne odnose z drugimi. Med seboj se ti pristopi dopolnjujejo in 

prepletajo, zato jih niti ne moremo povsem ločevati (Rotvejn Pajič, 2011). Bertin (2011), 

razvojni pediater za otroke z vedenjskimi motnjami, pri spoprijemanju z motnjo ADHD 

poudarja pomen in vlogo staršev – starši so prvi, ki morajo nekaj spremeniti, šele nato so na 

vrsti otroci. Starši imajo širšo perspektivo in morajo za otrokov uspeh vzpostaviti nadzor. 
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Večinoma predstavljajo center vseh intervencij – odkrivajo vplive na otrokovo vedenje, 

sodelujejo s šolo, sprejemajo odločitve o zdravljenju itd. Ostati morajo potrpežljivi in biti 

pazljivi, ko otroka učijo veščin in spreminjanja vedenja, njihove odločitve običajno zajemajo 

obširnejše in daljše časovno obdobje kot običajno. Sprejemanje takšnih odločitev je za starše 

zelo odgovorno in stresno, a pri starših, ki bodo ostali odprti glede pričakovanj in pri odkrivanju 

rešitev, bodo otroci z ADHD tako lažje dosegli več (Bertin, 2011).  

 

3.1 PEDAGOŠKI pristop 

Pripomore k otrokovi učni uspešnosti v skladu z dejanskimi zmožnostmi kljub motnji, vpliva 

torej na funkcioniranje v šolskem področju. Zajema prilagojeno izvajanje vzgojno-

izobraževalnega procesa (individualizirane in diferencirane oblike in metode), ustrezno 

ureditev učnega okolja (izgled učilnice ter možen kotiček za umik, pripomočki, organizacija 

razreda…) ter specifične strategije podpore in pomoči, ki zajemajo učenje strategij (učnih, 

organizacijskih, metakognitivnih), premagovanje specifičnih primanjkljajev, vaje za 

izboljšanje pozornosti itd. (Rotvejn Pajič, 2011). 

Ker se potrebe otrok z ADHD pojavljajo na različnih področjih njihovega funkcioniranja, mora 

biti torej tudi obravnava večdimenzionalna. Če upoštevamo, da ima ta otrok težave šele v 

interakciji z okoljem, potem je v obravnavo poleg usmeritve v delo z otrokom nujno usmeriti 

tudi v delo z okoljem – torej z vsemi pomembnimi osebami: starši, učitelji, vrstniki…(Pulec 

Lah, 2002). Težave se lahko namreč bistveno zmanjšajo že, če okolje prilagodi svoje zahteve 

in pričakovanja do otroka (Braswell in Bloomquist, 1991), kar je pomembno upoštevati pri delu 

z učenci z ADHD.   

 

Pulec Lahova (2002) poudarja, da moramo tako v šoli upoštevati načelo diferenciacije in 

individualizacije ter slediti glavnim smotrom pri načrtovanju dela z otroki z ADHD: 

 povečati učno učinkovitost otroka, 

 razviti potrebne veščine za vzdrževanje učinkovitih medosebnih odnosov, 

 spodbujati razvoj pozitivne samopodobe pri otroku.  

Pedagoške intervencije pa naj bi temeljile na: 

 spremembi okoliščin v razredu (zmanjševanje neželenega vedenja), 

 interakciji z otrokom s spodbujanjem tega k vključevanju v smotrne, želene 

aktivnosti.   
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Pedagoški pristop na nek način smiselno povezuje med seboj psihološki in socialni pristop, gre 

za preplet obeh.  

 

3.2 PSIHOLOŠKI pristop 

Terapije psihološkega pristopa pomagajo pri spoprijemanju s primarnimi in sekundarnimi 

simptomi in pri razumevanju, kako lahko sami spremenimo način svojega razmišljanja ter 

ravnanja in si tako olajšamo in izboljšamo svoj vsakdan. Pomagajo nam torej pri izboljšanju 

svojih zmožnosti spoprijemanja z ADHD (Strong in Flanagan, 2011).  

Psihološki pristop tako vpliva na razumevanje, doživljanje in sprejemanje motnje, 

spoprijemanje z njo ter razvijanje strategij za premagovanje ključnih težav zaradi ADHD. 

Najpogosteje zajema pristope psihoedukacije (seznanjanje z naravo motnje), svetovanje ter 

različne oblike psihoterapij (družinska, kognitivno-vedenjska, integrativna itd.). Usmerjeni so 

lahko v otroka (premagovanja težav in primanjkljajev, razvijanje spretnost...), družino (učenje 

spoprijemanja, komunikacija, razvijanje strategij za shajanje doma ...) ali šolo (učitelje se 

seznani z naravo motnje, potrebami otroka, svetovanje za spoprijemanje s težavami na učnem 

in vedenjskem področju...)  (Rotvejn Pajič, 2011). 

Najpogostejše oblike za obvladovanje vedenja, ki so pomemben del obravnave tudi v šoli 

(Strong in Flanagan, 2011): 

 modifikacija vedenja: najpogosteje uporabljena metoda obvladovanja vedenja pri 

otrocih, pri kateri gre za skrbno proučevanje težavnega vedenja in okoliščin pojava 

le tega. Otroka se nato z uporabo nagrad, kazni ali ignoriranja vzpodbuja k 

ustreznejšemu vedenju; 

 kognitivno-vedenjska terapija (KVT): sistematično nadomeščanje ugotovljene 

nezdrave miselne in vedenjske vzorce z zdravimi; pomaga spremeniti način 

razmišljanja in ravnanja (z uporabo principov učenja in vzpostavljanja miselnih 

povezav); 

 razvijanje samozavedanja: učenje zviševanja stopnje zavedanja sebe in svojega 

okolja ter svojih ravnanj v določenih situacijah.  

Brez dvoma največ težav pri spoprijemanju z ADHD predstavlja vedenje, ki spremlja vse 

simptome, zato se pri učenju in obvladovanju vedenja uporablja specifične pristope, med 

katerimi je najbolj priljubljena in najdlje v rabi modifikacija vedenja, prav tako pa sta pogosta 

tudi kognitivno-vedenjska terapija ter razvijanje samozavedanja (Strong in Flanagan, 2011). 
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Te vedenjske terapije se zdijo zelo pomembne in bolj ali manj uporabne tudi pri delu v šoli z 

učenci, ki imajo ADHD.  

Delovanje možganov v veliki meri temelji na asociiranju, povezovanju ene stvari z drugo. 

Takšne vzorce lahko do določene mere modificiramo oziroma preoblikujemo z uporabo istih 

metod, ki povzročijo njegov nastanek – običajno tako povežemo notranjo motivacijo z 

zaželenim vedenjem. Pri vedenju gre torej za proces vnaprejšnjega načrtovanja na osnovi 

povratnih informacij, s čimer imajo ljudje z ADHD težave, saj se ta sistem izvaja ravno v 

prefrontalnih čelnih režnjih. Največ težav povzroča del, ko gre za povratno informacijo, težko 

je sprevideti učinke svojih dejanj in izvesti prilagoditve in torej modificirati obstoječi načrt 

namesto napraviti novega. 

 

Namen vedenjskih terapij pri obravnavi ADHD je pridobivanje spretnosti, s katerimi bomo 

lahko razvili učinkovitejše vedenje – pomagajo izboljšati sposobnost učenja iz rezultatov 

lastnih dejanj. Gre za specifične pristope, ki so zasnovani za zmanjševanje neustreznega in 

podpiranje ter spodbujanje ustreznega vedenja.  

 Pri modifikaciji vedenja se cilji skušajo doseči z ustvarjenim zelo strukturiranim 

okoljem s specifičnimi motivatorji, posledicami (nagrade, kazni), kar vpliva na to, da se 

naučimo vesti na določen način.  

 Kognitivno-vedenjska terapija ter razvijanje samozavedanja pa podpirata notranji 

proces razumevanja svojih motivov ter odzivov nanje z določenim vedenjem; pomagata 

spremeniti odzive v bolj zaželene oblike (Strong in Flanagan, 2011). 

 

A) MODIFIKACIJA VEDENJA  

Ta pristop je standardna in najpogosteje uporabljena metoda vedenjske terapije pri 

otrocih z ADHD (čeprav se uporablja tudi pri drugih stanjih, pri katerih je potrebna vedenjska 

terapija), predvsem je koristna za otroke z motnjo, ki so mlajši od 12 let. Temelj le te je 

natančno strukturiranje otrokovega okolja – s pomočjo posledic, kot je nagrada ali kazen, 

vzpodbuja ustrezno vedenje in hkrati zmanjšuje pogostnost in intenzivnost neustreznega. Pri 

ADHD ta pristop najpogosteje uporabljajo starši in učitelj, ki dela z učencem s to motnjo. Pri 

tem najpogosteje s pogojevanjem vzpodbujajo želeno vedenje, pri čemer je zelo pomembna 

doslednost in tudi strukturirano okolje. Največ uspeha daje modifikacija vedenja v kombinaciji 

z drugimi pristopi k obravnavi.  
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Cilj tega procesa je, da pomagamo otroku razviti samodisciplino in usposobljenost za 

odločanje o lastnem vedenju. Otrokovo vedenje se usmerja s slednjimi pristopi (Strong in 

Flanagan, 2011, str. 142): 

 Ustvarjanje spodbudnega okolja za ustrezno vedenje: zmanjšamo priložnosti za 

napačno vedenje. 

 Vzpodbujanje ustreznega vedenja: pomemben je pozitiven odziv, torej pohvala ali 

nagrada za lepo vedenje, saj s tem poleg vzpodbude za takšno nadaljnje vedenje  

vplivamo tudi na krepitev njegovega občutka lastne vrednosti.  

 Določitev posledic neustreznega vedenja: v kolikor je otrok seznanjen z jasnimi in 

z njemu razumljivimi posledicami, ga to odvrača od neprimernega vedenja. 

Posledice morajo biti logično povezane s situacijo, izvedene pa naj bodo čim prej 

po neustreznem vedenju. 

 Doslednost: te metode za izboljšanje vedenja moramo uporabljati čim bolj dosledno, 

da otroku tako olajšamo sicer oteženo ustvarjanje povezav (asociacij), ki jih želimo 

doseči.  

 

Učenci z ADHD bodo potrebovali več spodbud, namigov in okrepitev, bolj jasne in vidne 

posledice nekega vedenja in dela; predvsem pa je bistvenega pomena pozitivno ojačevanje, 

podkrepitev. Pri spreminjanju vedenja je tako pomembno, da čim bolj opazimo in poudarimo 

otrokovo pozitivno in pričakovano vedenje ter v določeni meri ignoriramo neprimerno, 

neželeno vedenje (Chandler, 2011).  

Strong in Flanagan (2011) opozarjata na zanimivo dejstvo, da če torej starši in učitelji želijo 

modificirati vedenje otroka, se hkrati spreminja tudi njihovo vedenje, če želimo, da se otrok 

odziva po pričakovanjih, saj moramo tako tudi mi sami ravnati na določen način. Prav tako se 

ne strinjata z mnogimi strokovnjaki, ki to metodo vidijo kot brezhibno, saj je po njunem 

modifikacija vedenja pozitivna toliko, kot so pozitivni vanjo vključeni ljudje. Kot 

pomanjkljivosti se namreč lahko razvije borba za premoč med starši/učitelji in otrokom, čemur 

pa se je bolje izogniti, prav tako je potrebno biti previden pri stopnji in obsegu sprememb, da 

ne postane vse skupaj preveč podobno prisili – pomembno je vzajemno spoštovanje. Ustvariti 

moramo takšne posledice, s katerimi se strinjamo tako mi kot otrok, da bo pripravljen 

sodelovati, zato je pri procesu določanja dobrodošla otrokova aktivna vloga. Prav tako 

moramo biti pazljivi, da si ne mislimo, da je otroka z  ADHD potrebno ves čas kontrolirati od 
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zunaj, saj bi to pomenilo, da se ob naši odsotnosti otrok ne vede več pravilno, ker ni direktnega 

nadzora.  

 

Za uspešno modifikacijo vedenja Strong in Flanagan (2011) svetujeta: 

 Uporaba tako nagrad kot posledic, za najboljše rezultate. 

 Hitro odzivanje: otrok mora povratno informacijo (posledico) dobiti takoj, ko do 

nekega vedenja pride. 

 Vztrajanje: izboljšanje lahko traja dolgo časa, zato ne smemo prehitro obupati. 

 Spreminjanje nagrad in posledic po potrebi: tako preprečimo naveličanost, 

nezanimanje. 

 Uporaba pozitivnega ojačevanja: poleg določene nagrade otroku veliko pomeni že 

nekaj lepih in vzpodbudnih besed, s katerimi mu pokažemo opažen napredek. 

 Uporaba pozitivnih kognitivnih sporočil: usmerjena naj bodo v pozitivno ravnanje 

(npr. Govoril bom z normalno jakostjo), ne v prepovedovanje neustreznega (Ne bom 

kričal). 

 Uporaba konkretnih nagrad: osebe z ADHD imajo težave z abstrakcijo, zato bodo 

nagrado doživeli bolj zares, če jo bodo lahko otipali in prijeli – na primer namesto 

sončka v tabelo naj dobijo žeton, kovanec ipd. Pri žetoniranju gre za to, da otrok ob 

vsakem pozitivnem vedenju dobi žeton, ob negativnem pa se mu ga odvzame. Vsaka 

želena dejavnost za otroka se odmeri z določenim številom žetonov – na primer, 

otrok lahko gleda priljubljeno risanko, ko zbere 3 žetone ipd.  

 

B) KOGNITIVNO-VEDENJSKA TERAPIJA (KVT) 

Večini ljudi z ADHD kognitivno-vedenjska terapija precej ustreza, še zlasti pri starejših 

otrocih in odraslih je veliko učinkovitejša kot klasični pristop z modifikacijo vedenja – naše 

vedenje se namreč pri KVT ne kontrolira z zunanjimi posledicami, ampak z razumevanjem 

svojih misli in uporabo načel učenja (Strong in Flanagan, 2011). Kognitivno-vedenjska 

psihoterapija je najbolj uspešna nemedikamentozna terapija, kjer se uporablja kombinacijo 

različnih vedenjskih in kognitivnih tehnik, ki se med seboj dopolnjujejo. Vplivale naj bi na 

spretnosti samonadzora in notranje kontrole, na razvoj socialnih spretnosti ter na izboljšanje 

spretnosti soočanja s težavami (Rutter, 2002; povzeto po: Janša, 2010). 
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Kognitivno-vedenjska terapija je pristop, s katerim posameznik sistematično spreminja svoje 

vedenje in vključuje kognitivni oziroma spoznavni vidik ter vedenjski vidik: 

 pri kognitivnem vidiku gre za to, da ugotovimo, kako razmišljamo in kako to vpliva 

na naše počutje in ravnanje – ugotoviti moramo torej naše miselne vzorce in notranji 

dialog ter odkriti povezavo teh z našim razpoloženjem in vedenjem; 

 vedenjski vidik pa vključuje uporabo principov učenja za spreminjanje vedenja – z 

uporabo na novo naučenih odzivov spremenimo svoje vedenje. 

KVT se torej osredotoča na prepoznavanje miselnih in vedenjskih vzorcev, ki jih potem z 

uporabo KVT tehnik poskušamo spremeniti, s čimer naj bi spreminjali tudi prepričanja, iz 

katerih te misli in vedenje izvirajo (spremenimo torej način razmišljanja). Tudi neželeno 

vedenje je namreč v glavnem naučeno (s kombinacijo miselnih procesov in principov učenja), 

zato ga je možno tudi spremeniti oziroma nadomestiti z ustreznejšim vedenjem. KVT običajno 

poteka po korakih, pri katerih običajno raziščemo težavno vedenje (motive in okoliščine) ter 

nato razvijemo strategije za spremembo tega (Strong in Flanagan, 2011): 

1. Izberemo vedenje: vsako vedenje je kompleksno, zato izberemo le eno 

obliko vedenja naenkrat. 

2. Situacija nastopa vedenja: najprej raziščemo okoliščine, kdaj se torej tako 

vedenje pojavi, da lahko razumemo motive zanj – tako poskusimo razumeti, 

kakšne so naše misli tik pred in takoj po tem vedenju. 

3. Razvijemo strategije za spreminjanje vedenja. 

4. Udejanjimo strategije: poskusimo več različnih v enaki situaciji. 

5. Ocenimo rezultate in izvedemo prilagoditve, v kolikor so potrebne.  

 

3.3 SOCIALNI pristop 

Ljudem z ADHD velikokrat primanjkuje obvladovanja določenih spretnosti za učinkovito 

funkcioniranje v življenju, pri čemer lahko pomaga socialni pristop. Poleg biološke obravnave 

se je torej potrebno osredotočiti na socialne veščine ter na učenje novih mehanizmov 

spoprijemanja (Strong in Flanagan, 2011). Pri tem gre za razvijanje različnih strategij in 

spretnosti (npr. socialne spretnosti in komunikacija), sodelovanje med starši, šolo in drugimi 

strokovnjaki. Zajema tudi pomoč podpornih skupin staršev drugih otrok s podobnimi težavami, 

pomoč prostovoljcev, pomoč pri organizaciji vsakdana, pomoč pri zagotavljanju pravic staršev 

in otrok itd. (Rotvejn Pajič, 2011). 
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Pri tem sta pomembna področja dom otroka oziroma osebe z ADHD ter šolsko okolje oziroma 

služba v odrasli dobi (Strong in Flanagan, 2011): 

 Dom: ADHD ima vpliv na celotno družino, v kateri je oseba s to motnjo, zato je 

dobro v razvijanje strategij za boljše odnose in delovanje vključiti vse družinske 

člane, na različne načine. Pomembno je vzpostavljanje zdravih družinskih odnosov 

in razvijanje strategij za zmanjševanje konfliktov, starši lahko razvijajo strategije za 

učinkovito starševstvo otroku z ADHD, pri strategijah za izboljšanje vsakdanjega 

življenja pa so dobrodošle tudi pridobljene dobre navade, kot je npr. dovolj spanja 

in telesne aktivnosti.   

 Šola: šola otrokom z ADHD predstavlja največji izziv, zato so za spopadanje s tem 

dobrodošle določene spretnosti in informacije, ki so nam lahko v pomoč: 

o poznavanje zakonskih pravic, 

o sodelovanje z otrokovimi učitelji, 

o spoprijemanje s težavnimi obdobji v šoli, 

o razvijanje strategij doma, ki bodo otroku olajšale šolske izkušnje.   

 

3.4 BIOLOŠKI pristop 

Poleg ostalih pristopov se pojavljajo tudi biološki, a ne obstaja dovolj dokazov, ki bi lahko 

potrdili učinkovitost ter enakovrednost teh pristopov. 

Pri biološki obravnavi gre za vpliv na način delovanja možganov, kar je možno na več različnih 

načinov in gre lahko za začasno ali trajno učinkovito. Pri tem gre običajno za uporabo zdravil 

– medikamentozna terapija (Strong in Flanagan, 2011).  

 

MEDIKAMENTOZNA TERAPIJA (z uporabo zdravil) 

Običajno so zdravila del začetnega načrta obravnave in se uporabljajo v kombinaciji z 

drugimi pristopi, saj je pri pravih zdravilih in v optimalnem odmerku stopnja uspešnosti precej 

visoka, uspešnost se namreč kaže pri vsaj 80 odstotkih oseb z ADHD. Kljub temu pa vsekakor 

niso primerna za vsakogar, poleg tega pa lahko traja kar nekaj časa, da se odkrije pravi odmerek 

in urnik jemanja. Vsako zdravilo ima tudi neželene učinke, zato je le te dobro primerjati z 

ugodnimi učinki; dejstvo je tudi to, da zdravila težave le omilijo in nam pomagajo obvladovati 

simptome, motnje pa ne ozdravijo (Strong in Flanagan, 2011). Ta terapija je precej pogosto 

predpisana in je tudi zelo uspešna. Pozitivno vpliva na šolsko uspešnost, odnos z vrstniki ter 
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na načine reševanja problemov. Martel (2007; povzeto po Janša, 2010) navaja, da se je v ZDA 

v zadnjih letih število predpisanih zdravil celo podvojilo, na kar vpliva zgodnejše in boljše 

diagnosticiranje ter zdravljenje motenj pozornosti, pri katerih ni prisotne hiperaktivnosti. Prav 

tako je pomemben razlog tudi razvoj novih zdravil in medikamentozni terapiji bolj 

naklonjenega javnega mnenja ter tudi odsotnost drugih učinkovitih nemedikamentoznih 

načinov zdravljenja (August, 2002 in Rutter, 2002; povzeto po: Janša, 2010).  

Iversen (2006; povzeto po Kesič Dimic, 2009) poudarja, da uporaba amfetaminov pri 

zdravljenju otrok z ADHD beleži visoko rast, da pa obstajajo pomembne razlike v 

diagnosticiranju motnje med ZDA in Evropo, kar se kaže tudi v tem, da je kar 85 odstotkov 

svetovne porabe amfetaminov za terapijo pri ADHD uporabljenih pri ameriških otrocih, razlike 

pa naj bi se postopno zmanjševale.  

Običajna zdravila pri ADHD učinkujejo na kemične snovi v možganih, imenovane 

nevrotransmitorji oziroma kemični prenašalci informacij med živčnimi celicami. Na splošno 

učinkujejo na nevrone oziroma živčne celice, ki vsebujejo noradrenalin ali na tiste, ki 

vsebujejo dopamin. Zvečajo količino teh prenašalcev v sinapsah, kar možganom omogoča 

ponovno medsebojno uravnovešenje aktivnosti noradrenalinskega in dopaminskega sistema in 

posledično tudi drugih nevrotransmitorskih sistemov. Pojavljajo se tudi raziskave, ki odkrivajo 

povezanost med specifičnimi simptomi ADHD ter prenašalci – na to bolj kot količina 

prenašalcev vpliva, kako se ti sproščajo ali vežejo na receptorje sprejemnih nevronov. Obstaja 

več različnih vrst zdravil, ki različno delujejo in vplivajo, zato je treba vedeti, na katero vrsto 

simptomov učinkuje določena vrsta zdravil. V Sloveniji so najpogostejši in najbolj priljubljeni 

psihostimulansi, spodbujevalci živčnega sistema, ki delujejo tako, da povzročijo večje 

sproščanje dopamina ali noradrenalina v sinapse, v katerih poleg tega dlje časa ostane večja 

količina sproščenega nevrotransmitorja. Od takih je pri nas registrirana le ena učinkovina – 

metilfenidat, s tržnima imenoma zdravil Ritalin in Concerta. Razlika med tema tržnima 

znamkama je v načinu sproščanja v prebavni trakt, kar vpliva na to, kako dolgo bo zdravilo 

ostalo v telesu. Pozorni moramo biti na neželene učinke zdravil, da jih lahko čim bolj 

odpravimo (Strong in Flanagan, 2011). 

Delovanje kliničnega oralnega odmerka metilfenidata naj bi bilo podobno učinku kokaina, 

vendar obstaja pomembna razlika – oralne doze metilfenidata naj v primerjavi s kokainom ne 

povzročajo značilne evforije in ne vodijo v odvisnost (Iversen, 2006; povzeto po: Kesič Dimic, 

2009). Vseeno pa ljudje še vedno ostajajo skeptični glede uporabe psihostimulansov pri otrocih. 

Richardsonova (splet: 2005) opozarja na zlorabe medikamentov, pri katerih zaužijejo prevelik 
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odmerek, inhalirajo zdrobljene tablete ali jih z vodno raztopino preko injekcije vbrizgajo v telo. 

Poudarja pomembne razlike med stimulansi in uličnimi drogami: 

 Stimulansi se jemljejo oralno, ob predpisanem času in odmerku, ki ne povzroča 

občutka omamljenosti ali evforije. 

 Glede na nizke odmerke in pomanjkanje občutka omamljenosti, večina ljudi ne 

postane odvisnih od stimulansov. 

 Odmerki in kvaliteta predpisanih zdravil ne variirajo. 

 Ulične droge povzročajo občutek omamljenosti zaradi veliko večjega odmerka 

(nekaj stokrat višja koncentracija) in načina uživanja (kajenje, inhaliranje, 

vbrizganje). 

 Višji odmerki in občutki omamljenosti pri uličnih drogah hitreje vodijo do 

odvisnoti. 

 Za razliko od uličnih drog, odmerke zdravil nadzirajo zdravniki in drugi člani 

podporne skupine.  
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4. OTROCI Z ADHD V ŠOLI 

Za otroka z motnjo pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti je šola ena najbolj stresnih in 

čustveno napornih obdobij, prav tako za njihove starše.  

 

»Pogosto pa je šola, kjer otroka razumejo, ga ustrezno vzpodbujajo in mu pomagajo, tudi 

eden najpomembnejših varovalnih dejavnikov, ki preprečuje stopnjevanje otrokovih težav in 

lahko usmeri njegov razvoj v ugodno smer.«  (Rotvejn Pajič, 2011, str. 20) 

 

Zagotovo šola otroku z ADHD predstavlja velik napor in breme ter vir doživljanja frustracij, 

zato se moramo kot učitelji resno zavedati, kako pomembna je naša vloga pri tem. Vstop v šolo 

od otroka zahteva nove socialne vloge, prilagajanje skupini ter naučiti se biti učenec, kar že 

tako ni preprosto za vse, ki prvič vstopajo v šolo. Otrok tako ni več primerjan le sam s seboj, 

temveč z njegovimi vrstniki (Kesič Dimic, 2009). Ti otroci so večinoma že tako negotovi sami 

vase, zato je naše razumevanje njihovih težav, spodbuda ter pozitiven pristop do motnje in 

odnos do otroka z ADHD zelo pomemben in vpliva na njegovo nadaljnje delovanje v šoli, k 

čemer seveda sodi tudi odprta komunikacija in sodelovanje s starši učenca.  

Otroci z ADHD imajo ob vstopu v šolo (ter med potekom šolanja) največje težave s tem, da se 

prilagodijo zahtevam šolskega okolja (Barkley, 2000). Ne vklopijo se tako zlahka v normalno 

rutino razreda, saj imajo zaradi svojih težav pogosto nedokončane naloge, so akademsko 

neuspešni in socialno izolirani, so ves čas nemirni in pogosto pretirano govoričijo (Parker, 

1992).  

»Otroci s hiperkinetično motnjo veljajo za najbolj »težavne« otroke za vzgojo in vodenje. Starši 

in učitelji poročajo, da zahtevajo zelo veliko energije, razumevanja, prilagajanj in truda. Ob tem 

pa so ti otroci s svojo iskrenostjo, neposrednostjo, sproščenostjo in ustvarjalnimi idejami 

tudi zelo prijetni in nam lahko hitro prirastejo k srcu.« (Rotvejn Pajič, 2002, str. 39) 

 

Večina strokovnjakov si je enotnih, da je vzpostavitev primernega izobraževalnega načrta 

primarni cilj obravnave učenca z ADHD. Strokovnjaki imajo pri tem vlogo svetovalca staršem 

otroka z motnjo ter tudi učiteljem, o tem, v kolikšnem obsegu so  glede na otrokove potrebe 

potrebne prilagoditve v izobraževanju. Informacije mora strokovnjak pridobiti direktno od 

otrokovega učitelja ter drugih pomembnih šolskih oseb. Ni dovolj, da se pri tem zanaša zgolj 

na mnenje staršev, saj pri takšnih primerih pogosto prihaja do nesporazumov med učitelji in 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta         Katja Maček; diplomsko delo 

- 46 - 

 

starši, zato si mora pridobiti mnenja tako staršev kot tudi strokovnih delavcev v šoli (Braswell 

in Bloomquist, 1991). Težave lahko torej preprečujemo oziroma lajšamo shajanje z njimi 

(otroku in bližnjim), v kolikor se motnja pravočasno odkrije ter z nadaljnjim sodelovanjem 

staršev, šole in potrebnih strokovnjakov (Rotvejn Pajič, 2002). 

 

4.1 Učinkovitost in uspešnost učencev z ADHD 

»Osnovni problem nemirnega otroka je, da zaradi svojih odzivnih, vedenjskih in učnih 

posebnosti ni po meri šole in ne more zadostiti njenim disciplinskim in delovnim 

zahtevam.« (dr. Anica Mikuš Kos v: Rotvejn Pajič, 2011, str. 51) 

 

Rotvejn Pajičeva (2002) povzema, da raziskave potrjujejo pogostejši pojav učnih težav pri 

otrocih z ADHD. Nekatere naj bi celo dokazovale, da imajo prav vsi otroci s to motnjo težave 

tudi na učnem področju, med 10 in 25 % pa naj bi jih imelo še specifične učne težave.  

Otroci z ADHD imajo namreč težave z zadrževanjem pri eni stvari tako dolgo kot ostali. Z 

odraščanjem večina otrok vztraja vedno dlje časa pri nalogah, ki so jim nezanimive, a nujne. 

Otroci z ADHD v tej zmožnosti zaostajajo za drugimi za približno 30 % ali več. To pomeni, 

da ima 10-letni otrok z ADHD razpon pozornosti na nivoju 7-letnika brez ADHD. Pri tem 

Barkley poudarja rezultate svojih raziskav, da ti otroci nimajo težav z razlikovanjem 

pomembnih od nepomembnih informacij, saj so pozorni na enake stvari kot ostali, le stežka 

zadržijo svoj trud in napor toliko časa kot oni, zaradi česar jim upade interes, zato takrat hlepijo 

po nečem bolj zabavnem, zanimivem, aktivnem in stimulativnem. Ko pa se enkrat njihova 

pozornost odvrne in preusmeri, jo veliko težje usmerijo nazaj, kot to storijo ostali otroci. 

Raziskave kažejo, da otroci z ADHD očitno uporabljajo tudi manj zrel govor s samim seboj 

med igro ali delom, kot ostali njihovi vrstniki (Barkley, 2000).   

Učenci z ADHD so pogosto relativno učno neuspešni, saj pri teh otrocih prihaja do 

pomembnih razlik med njihovimi dejanskimi intelektualnimi sposobnostmi ter njihovo 

uspešnostjo v učnih situacijah (predvsem pri branju, pisanju in računanju), kar naj bi bila 

posledica njihovega nepozornega, impulzivnega in nemirnega vedenja v razredu. Lahko pride 

tudi do absolutnega učnega neuspeha, ko ni usvojenega osnovnega znanja za zaključitev 

določenega razreda (Rotvejn Pajič, 2002).  

 

Poleg tega, da ti učenci težko sledijo pouku skozi celotno šolsko uro, z nemirom motijo druge, 

se težko prilagodijo in so raztreseni, so pri njih zaradi pomanjkljivosti v izvedbenih funkcijah 
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pogosto prisotne še težave pri organizaciji in načrtovanju, izvrševanju, reševanju problemov in 

obvladovanju čustev. Vse to pomembno vpliva na učno in delovno učinkovitost (Rotvejn 

Pajič, 2002). Učenci z ADHD se pogosto težko spoprijemajo z zvoki v razredu, sošolci, skrbmi 

z domačo nalogo in z informacijami, ki jim jih podaja učitelj. Vse to jih lahko tako zmede, da 

njegovi možgani dobesedno ugasnejo; prenehajo se torej procesi percepcije, selekcije in 

pozornosti. Tako dečki včasih glasno kričijo in postanejo bojeviti, deklice pa planejo v jok in 

stečejo iz razreda, nekateri pa zaradi tega lahko delujejo zdolgočaseno in imajo prazen pogled, 

kar učitelje običajno tudi zmoti (Goldfus, 2004; povzeto po: Kesič Dimic, 2009).  

 

V šoli se torej učenci z ADHD srečujejo s celo množico težav,  ki jim otežujejo učenje. Pogoste 

težave se kažejo na mnogih področjih (Strong in Flanagan, 2011, str. 230): 

 Navodila: učenci imajo pogosto težave z razumevanjem navodil, če so ta predolga 

in kompleksna ter če jih učenec prejme le po enem čutnem kanalu. 

 Branje in pisanje: kot že omenjeno, se pri ADHD večkrat lahko sopojavijo tudi 

specifične učne težave, pri čemer so zelo pogoste težave z branjem in pisanjem. 

Lahko gre tudi za težave črkovanja in računanja. Pri pisanju jim velik napor 

predstavlja predvsem usklajevanje potrebnih finomotoričnih gibov.  

 Vzdrževanje pozornosti: v kolikor okolje ni dovolj spodbudno in stimulativno ter če 

pouk ni dovolj zanimiv in razgiban, bomo težko pritegnili in ohranili pozornost 

otrok z motnjo.  

 Upoštevanje osebnih meja: otroci z ADHD pogosto kršijo osebni prostor drugih, jim 

jemljejo stvari, jih nadlegujejo… To jim je potrebno razložiti, da bodo razumeli. 

 Težave imajo tudi s sedenjem pri miru, z upoštevanjem pravil, z začenjanjem 

opravil, z menjavanjem aktivnosti ter z organiziranjem stvari in obveznosti.  

 

Otroci z ADHD se običajno najbolje odrežejo v situacijah ena-na-ena, pri čemer delujejo manj 

aktivni, nepozorni in impulzivni; v skupinskih situacijah pa se lahko simptomi izrazijo v 

najmočnejši obliki (Barkley, 2000; DuPaul in Stoner, 2003).  

 

Tudi določene situacije v šoli učencem z ADHD povzročajo več težav, kot druge. Običajno je 

to ob manj strukturiranem času dneva (Strong in Flanagan, 2011): 

 Med odmori lahko hrup in kaos v razredu povzročita prekomerno vzdraženost pri 

otroku, kar lahko izzove težko obvladovano vedenje, kot je napad togote, 
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frustriranost ali napadalnost. V tem času učitelj tudi ne spremlja budno celotnega 

dogajanja v razredu, zato lahko učenca drugi sošolci žalijo in dražijo, ker je 

»drugačen«. Ta lahko zaradi impulzivne reakcije počne stvari, ki jih ne bi smel in si 

zopet nakoplje težave. Za učenca z ADHD je naporna tudi vrnitev od hrupnega 

okolja v odmoru k mirnemu pouku. Učencu tako lahko za lažje soočanje z odmori 

omogočimo miren in tih prostor, kamor se lahko po potrebi umakne. 

 Vsaka sprememba dejavnosti, kot so prehodi iz ene dejavnosti na drugo, menjava 

okolja ali učilnice in vrnitev od odmora k pouku, je za učenca z ADHD stresna in 

naporna. Pri tem se lahko pojavijo občutki frustriranosti, depresije ter napadi togote. 

Učencu bo lažje, če ga na takšne situacije v naprej pripravimo, tako da mu na primer 

večkrat povemo, katera dejavnost sledi ter kaj se med prehodom pričakuje. 

Sprememba naj bo postopna, dodajamo lahko vmesne aktivnosti, ki bodo pomagale 

pri preusmeritvi miselne naravnanosti; prav tako je dobra vzpostavitev rutine med 

prehodi, saj učenci tako že avtomatsko vedo, kaj sledi.  

 Kot je bilo že večkrat poprej omenjeno, imajo otroci z ADHD pogoste težave z 

vključevanjem v družbo ter z razumevanjem osebnega prostora drugih. Težko 

prenesejo poraz, med poukom pritegujejo pozornost nase, se vtikajo v pogovor 

drugih, ne sledijo rdeči niti pogovora itd. Zavedati se moramo, da je izboljšanje 

socialnih veščin ključnega pomena za izboljšanje otrokovega učnega uspeha. Pri 

tem jim lahko pomaga učenje teh veščin v okviru skupin, ponekod tako izvajajo 

trening socialnih spretnosti; prav tako pa je pomembno učenje z zgledom, pri čemer 

moramo biti torej dosledni tako učitelji kot tudi starši in družina otroka.  

 

»Zanje so najpomembnejše neposredne posledice in trenutne okoliščine (notranji interes, 

zanimivost, novost situacije, stanje utrujenosti otroka, takojšnja posledica). Daljnoročna 

posledica (kazen/nagrada) je v določenem trenutku zanje preveč oddaljena, da bi lahko vplivala 

na njihovo odločitev v sedanji situaciji.« (Frick, 2005; povzeto po: Rotvejn Pajič, 2010, str. 55) 

Pogosto torej impulzivno reagirajo kljub drugačnemu dogovoru s staršem/učiteljem, ker ne 

razmislijo dovolj hitro o odzivu in posledici, kar pri teh pogosto vzbuja nerazumevanje in 

razočaranje (Barkley, 2000). Eno pomembnih spoznanj, ki jih lahko upoštevajo učitelji v šoli 

je to, da učencem z ADHD ne koristijo opozorila o tem, kaj se bo zgodilo kasneje. Kot kaže, 

njihovo obnašanje namreč veliko bolj temelji na bližnjih, trenutnih dogodkih, kot pa na 

informacijah o prihajajočih dogodkih.  
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Tako kot pri vseh učencih tudi pri učencih z ADHD niha njihova uspešnost in zavzetost za učno 

delo. Dokazano je, da so najbolj produktivni v jutranjih  urah, kar je smiselno upoštevati tudi 

pri oblikovanju šolskega urnika in dejavnosti. Glede na njihove zmožnosti je priporočljivo, da 

naloge in podajanje nove učne snovi podajamo tako, da postopoma naraščajo novosti ter interes 

preko uporabe različnih stimulacij (barva, oblika, tekstura itd.), saj s tem zmanjšamo moteče 

vedenje, izboljšujemo pozornost ter na splošno povečamo učinkovitost. Včasih je dodajanje 

stimulacij ali zabavnih elementov k nalogam pozitivno in lahko izboljša zmožnost otroka z 

ADHD, da dlje zadrži pozornost in zaključi z delom. Lahko se dogovorimo, da ob zaključeni 

nalogi otrok zasluži določeno nagrado – ta naj bo dobljena takoj po uspešno zaključeni nalogi, 

saj če jo dobi kasneje, nima tako močnega učinka (Barkley, 2000). Kadar je v razredu učenec z 

ADHD, je to lahko naporna izkušnja tudi za ostale v razredu, saj ta učenec običajno dobiva več 

pozornosti, lahko je deležen večjih privilegijev ali pa moti pouk in s tem delo ostalih (Kesič 

Dimic, 2009). 

Učenci z ADHD najbolje funkcionirajo v strukturiranem okolju, kjer so pričakovanja s strani 

učitelja jasno določena in kjer je vzpostavljena stalna rutina. Pomemben del te strukture so 

razredna pravila (Parker, 1992).  

 

4.2 Vloga učitelja ter odnos UČITELJ – UČENEC z ADHD  

»Dejstvo je, da je za uspeh učenca z ADHD v šoli najpomembnejši njegov učitelj.« (Barkley, 

2000, str. 227) 

 

Vsak otrok z ADHD s svojim odzivanjem ter posebnostmi v mislih in dejanjih vsem učiteljem 

predstavlja izziv in uganko, kako se mu približati, pogosto pa so ravno ti tudi izvor kroničnega 

stresa za učitelje. Učitelj vpliva na celotno dinamiko v razredu, hkrati pa predstavlja ključno 

osebo pri oblikovanju in izvedbi ustreznega vzgojno-izobraževalnega programa ter v vseh fazah 

obravnave otroka (spoznavanje, načrtovanje, izvajanju in evalvaciji programa). Učitelj s svojim 

ravnanjem odraža svoja prepričanja in doživljanja, znati pa mora ločiti neposlušnost in 

uporništvo od nezmožnosti (Pulec Lah, 2002).  

 

Kadar je odnos med učencem ter učiteljem dober, lahko ta spodbudno vpliva na otrokov 

socialni in akademski napredek in prilagoditev, tako kratko- kot dolgoročno. Nasprotno pa 

slab, negativen odnos dolgoročno lahko vpliva na še poslabšanje že tako nizkih akademskih ter 

socialnih dosežkov teh otrok, zmanjšuje njihovo motivacijo za učenje ter sodelovanje v šoli in 
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niža otrokovo samozavest (Barkley, 2000). Za dober odnos mora učitelj otroka sprejemati 

takšnega, kot je, biti mora odziven, z njim veliko in ustrezno komunicirati, spodbujati ter graditi 

na njegovih močnih področjih ipd.  

Otroka z ADHD, ki leta in leta dobiva le negativne odzive ter povratne informacije in od 

katerega družina, prijatelji ter šola zahtevajo več kot je sposoben, lahko to zaznamuje za celo 

življenje. Prav zato je tako za starše kot učitelje otrok s to motnjo pomembno, da se ne 

osredotočijo le na primanjkljaje sposobnosti ter na aktualne probleme in težave otroka, marveč 

tudi na pomembnost dolgoročnih težav in reševanja teh (Goldstein in Goldstein, 1992).  

 »V kolikor učitelj pokaže, da je zaskrbljen, da razume problem in težave, da želi pomagati, 

vendar ima nad vsem še vedno nadzor on, je večja možnost, da bo z učencem z ADHD imel 

lepši in lažji odnos kot pa učitelj, ki od teh problemov beži ali pa se na njih odziva z grožnjami 

ter kaznovanjem.« (Sheppard, 1993, str. 22) Skupno večini otrok z ADHD je pogost prav 

občutek nerazumevanja, nesprejetosti ter  pogosto neuspešno vzpostavljanje komunikacije z 

vrstniki in tudi drugimi odraslimi (starši, vzgojitelji in učitelji). 

 

VZPOSTAVITEV USPEŠNE KOMUNIKACIJE  (Šket Kamenšek, 2011): 

a) Iskanje komunikacije  

Učenec z ADHD s svojim vedenjem pogosto kliče na pomoč in kaže željo po komunikaciji ter 

stik z osebo, ki bi mu lahko pomagala. Sprva večinoma navidezno neuspešna. Ko učenec z 

ADHD reagira s svojim šibkim področjem, so njegove pobude in odzivi zelo razpršeni, kar 

večkrat spremlja pretirano in nekontrolirano gibanje, neustrezno vedenje, odsotnost itd. Pri tem 

gre najpogosteje za potrebo po pozornosti, občutek varnosti. Pozoren učitelj bo učenca tako 

pohvalil za napredek, za opravljeno dobro delo, prosil ga bo za pomoč… S takim ravnanjem 

učitelj spoznava učenčeva močna področja ter njegove pozitivne lastnosti, kar predstavlja ključ 

pri nadaljnji pomoči. Tako vzpostavljen pozitivni odnos med učiteljem in učencem omogoča 

učencu z ADHD, da se ukvarja s svojo težavo; pri tem ima pomembno vlogo vzpostavljeno 

zaupanje ter učiteljeve spodbude in pomoč. S tem se učenčeva vloga v razredu počasi 

preoblikuje.  

 

b) Učenčeva vloga subjekta 

Učenec je v šoli pogosto deležen zunanjih pritiskov in je postavljen v vlogo objekta, na primer 

ko mu določimo pravila, komunikacijo omejimo samo v eno smer, postavimo zunanjo kontrolo 

in kršitve sankcioniramo. Takrat ima učenec notranjo stisko, zato se odzove s šibkim 
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področjem, ki se ob zunanjem pritisku aktivira, neustrezno vedenje pa se ponovi. Spreminjanje 

takšnega vedenja, ki je odvisno od čustvenega doživljanja,  je zahteven in dolgotrajen proces. 

Vloga subjekta je tako za učenca z ADHD kot tudi za učitelja tako ugodnejša, saj se učenčeva 

pozornost preusmeri od primanjkljajev in nezmožnosti na spreminjajoči proces, ki predstavlja 

napredek, razvoj in uspeh. S tem je vzpostavljena večsmerna komunikacija med učiteljem in 

učencem. Posledično učiteljeva zunanja kontrola ni več toliko potrebna, saj učenec razvija svoje 

»notranje alarme« in ob tem tudi ve, da učitelja lahko zaprosi za pomoč in sam opredeli 

posledice neizpolnjevanja skupnih dogovorov.  

 

c) Proces spreminjanja 

Zmanjšana pozornost je pri učencih z ADHD pogosto tudi preskakujoča, saj ga zmoti vsak 

dražljaj iz okolice, zato pogosto prehaja med dejavnostmi. Ker pa ta dražljaj ni dovolj močan 

in kakovosten, išče druge in se nanje odziva. V kolikor pa je dražljaj kakovosten in povezan z 

učenčevim močnim področjem, ga ta prevzame, zato lahko v tej dejavnosti poglobi svoje 

doživljanje in pozornost ter se notranje umiri, hkrati pa v njej tudi vztraja. Tako na prijeten 

način uri svojo vztrajnost ter pozornost, ki postaja močnejša in preudarnejša. Ob takšni 

priložnosti mu lahko pomagamo in ga naučimo, da si bo kasneje pomagal sam – v dejavnosti 

njegovega močnega področja je torej pripravljeno polje za pomoč in kasnejšo samopomoč. 

Učenec je tako poleg komunikacije, vzpostavljene z učiteljem, z njegovo pomočjo  vzpostavil 

tudi komunikacijo s samim seboj – s svojim močnim področjem, kjer si bo lahko pomagal sam. 

Ta proces je dolgotrajen in od učitelja zahteva veliko vztrajnosti in potrpežljivosti ter veliko 

mero ljubezni in občutka; od učenca pa pripravljenost na sodelovanje.  

 

»Učitelji postanejo večinoma bolj dostopni, če starši o otrokovih težavah odkrito govorijo, kot 

pa če jih zanikajo ali jih poskušajo prikriti. Skupaj lahko tako sestavijo določena pravila in 

dogovore, ki se jih bodo striktno držali. Tak otrok namreč potrebuje zelo pozitivne vzore in 

striktna pravila, ki mu morajo biti vselej prej posredovana (pred novo dejavnostjo, igro itd.).« 

(Kesič Dimic, 2009, str.137) 

 

Poučevanje učenca z ADHD nekaterim učiteljem predstavlja izziv, drugim pa pravi stres in 

muko, kar je odvisno od sloga poučevanja učitelja ter od tega, kakšen je sam kot človek. 

Aktiven, glasen in zgovoren učitelj takega učenca skoraj ne bo opazil, oziroma ga bo z izvedbo 

dejavnosti ustrezno zaposlil. Učiteljev odnos do takšnega učenca je odvisen od predhodnih 
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izkušenj ter od tega, čemu pripisuje vzrok motečega vedenja. Kesič Dimiceva (2009) pravi, da 

je za kakovostno poučevanje otrok z ADHD »potrebnega kar precej teoretičnega znanja o sami 

motnji, a še pomembneje je, da imamo občutek. Otroci z ADHD so zelo dobri poznavalci 

neverbalne komunikacije, zato jih ne moremo prepričati v nekaj, česar v resnici ne mislimo.« 

(Kesič Dimic, 2009, str.128)  

Učenec z ADHD predstavlja torej za učitelja veliko odgovornost in izziv, saj ga mora znati 

motivirati tako, da bo učenec dosegel največji uspeh, kar ga lahko glede na svoje zmožnosti 

doseže. Učitelj se mora zavedati, da pri tem ni odgovoren le on sam, temveč je del pomembne 

ekipe, razviti pa je potrebno primerne in ustrezne strategije, ki bodo omogočile, da se bo učenec 

uspešno spoprijel s procesom učenja (Sheppard, 1993).  

 

»Težav, ki izhajajo iz hiperkinetične motnje, ne moremo preprosto ozdraviti, otroka ne 

moremo spremeniti, preoblikovati ali prilagoditi našim potrebam, pričakovanjem in zahtevam. 

Lahko pa ga skušamo razumeti, ga sprejeti takšnega kot je, mu stati ob strani, ga spodbujati 

ter z veliko optimizma, vztrajnosti in ljubezni iskati načine za premagovanje težav in lažje 

shajanje z njimi.« (Rotvejn Pajič, 2011, str. 57) 

 

Pomembni elementi učiteljevega dela z učenci z ADHD so torej: 

A) Preprečevanje neželenega vedenja (v naprej), kar vključuje ustrezno komunikacijo med 

učencem in učiteljem ter uporaba prilagoditev pri delu z učenci z motnjo. 

B) Spreminjanje vedenja, ki vključuje uporabo pozitivnih podkrepitev (kot so nagrade in 

kazni), poleg tega pa tudi navajanje na samoregulacijo vedenja, ki je pravzaprav glavni 

cilj za učenca z ADHD.  

 

4.3 Kontinuum pomoči učencem 

Tako, kot se učne težave (UT) razprostirajo na kontinuumu od lažjih do zelo težkih ter od 

enostavnih do kompleksnih, prav tako se tudi pomoč in podpora učencu v osnovni šoli po 

potrebi neprekinjeno stopnjujeta – gre torej za kontinuum pomoči, ki ima pet osnovnih stopenj 

(Strong in Flanagan, 2011, str. 236): 

1. Pomoč učitelja 

Učitelj je pogosto prvi, ki opazi težave pri pouku in je v šoli prvi, ki učencu pomaga. 

Njegova pomoč se izvaja pri rednem in dopolnilnem pouku ter v podaljšanem bivanju, 

v pomoč pa so mu že na tej stopnji šolski svetovalni delavci.  
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2. Pomoč šolske svetovalne službe in mobilne specialnopedagoške službe 

V kolikor tudi učiteljeve prilagoditve ne pomagajo pri učenčevem napredku, se na 

pobudo učitelja ali staršev v proces vključi še svetovalni delavec (psiholog, pedagog, 

socialni delavec, specialni ali socialni pedagog), ki ponuja svetovanje (učencu, učitelju 

in staršem) in izvaja individualno ali skupinsko obliko pomoči učencu. 

3. Dodatna individualna in skupinska pomoč na šoli 

Če se učne težave kar nadaljujejo, lahko dobi učenec še dodatno pomoč, ki je 

individualna ali v skupini otrok s podobnimi težavami. Po potrebi se izvedejo še dodatni 

diagnostični postopki. 

4. Mnenje in pomoč zunanje strokovne ustanove 

Če napredka kljub prejšnjim oblikam pomoči pri učencu ni, lahko šola ali starši 

zaprosijo zunanjo strokovno ustanovo (npr. svetovalni center za otroke, mladostnike in 

starše) za dodatno strokovno mnenje in pomoč. Ti zunanji strokovnjaki lahko po 

poglobljeni oceni nudijo le svetovanje ali pa se po potrebi tudi sami vključijo v 

neposredno pomoč (učencu, staršem in učitelju). 

5. Program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo 

Če otrok potrebuje še več prilagoditev v šoli in dodatno strokovno pomoč (na podlagi 

skupnih ugotovitev šole in zunanje strokovne ustanove), se staršem predlaga usmerjanje 

v izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Ta 

korak nastopi le v primeru, ko prvi koraki niso pripeljali do želenega napredka, ko ima 

učenec tako izrazite učne težave, da potrebuje še več prilagoditev in pomoči ali 

spremembo programa vzgoje in izobraževanja. 

 

4.4 Prilagoditve v šoli – pedagoški pristopi v šoli  

Učenec, ki je usmerjen v vzgojno-izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno 

strokovno pomočjo, ima pravico, da se mu po potrebi prilagodi izvajanje in organizacijo pouka. 

Prilagojeno izvajanje pouka pomeni (Strong in Flanagan, 2011): 

1. Prilagoditve v organizaciji pouka: 

 prostor – prilagojen sedežni red in prostor v učilnici (lahko sedi sam, spredaj pri 

učitelju ali zadaj, če ga moti hrup za hrbtom; možnost umika); 

 didaktični pripomočki in oprema – snemanje razlag učne snovi, fotokopiranje 

itd. 

2. Prilagoditve v organizaciji časa – dodaten čas poučevanja, časovna organizacija DSP. 
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3. Prilagoditve v izvajanju pouka: 

 poučevanje in učenje – prilagajanje šolskega in domačega dela; 

 preverjanje in ocenjevanje znanja – način posredovanja vprašanj in odgovorov, 

čas ocenjevanja, uporaba tehničnih pripomočkov, možnost izvedbe v »tihem 

kotičku« itd.  

 

Na srečo obstaja veliko možnih prilagoditev v razredu in učilnici kot prostoru, ki učencu z 

ADHD koristijo. Pri tem je potrebno upoštevati individualne potrebe posameznika in 

prilagoditve izvesti glede na njega, ne pa le glede na splošne značilnosti in potrebe vseh otrok 

z ADHD, čeprav obstaja nekaj splošnih prilagoditev, ki koristijo veliki večini. Običajno so ti 

učenci bolj uspešni v urejenem in strukturiranem okolju (razredu), kadar poznajo 

pričakovanja glede dela in vedenja, da se spodbuja pričakovano in želeno vedenje ter da so jim 

poznane posledice neprimernega vedenja. Prednosti prinaša tudi večsenzorno učenje z aktivno 

udeležbo posameznika, učitelj pa mora pri tem upoštevati tudi individualne razlike med učenci 

ter poznati njihove učne stile (Braswell in Bloomquist, 1991). 

Avtorja Strong in Flanagan (2011) za lažje in bolj uspešno poučevanje otrok z ADHD učiteljem 

predlagata nekaj splošnih nasvetov: 

 Vključevanje čim več otrokovih čutov: uporaba vizualnih pripomočkov, 

interaktivnih učnih pripomočkov, delo izven učilnice, igro vlog itd. Za 

osredotočenje so potrebni močni dražljaji, zato naj bo pouk čim bolj zanimiv in 

razgiban. Bolj kot bo učenec aktivno vključen v učni proces, bolje bo razumel in si 

več informacij zapisal v spomin.  

 Jasno izražanje pričakovanj od učenca: pri tem se potrudimo dobiti takojšen odziv 

in povratno informacijo, preverimo, ali nas je otrok slišal in razumel. 

 Pomoč pri razvijanju učnih navad: z razvijanjem veščin učenja jim bomo pomagali 

tudi pri razvijanju spretnosti vsebinskega in časovnega načrtovanja. 

 Spodbujanje otrokove organiziranosti: pomagamo mu lahko pri sestavi časovnega 

razporeda ali spiska korakov dela ter preverimo, ali se jih drži. Otrok potrebuje 

veliko komunikacije, motivacije ter vzpodbude. 

 Krepitev otrokovega občutka lastne vrednosti: poudarimo področja, kjer blesti, 

izogibajmo se izpostavljanju ali omalovaževanju pred razredom. 

 Odstranitev motenj v okolici: otroku omogočimo primeren prostor v učilnici. 
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 Podajanje navodil naj bo počasi in razločno: po potrebi navodila tudi ponovimo ali 

jih učencu damo poleg ustne še v pisni obliki. 

 Spoštovanje želja staršev: upoštevati moramo urnik pri jemanju zdravil in biti 

pozorni na učinkovanje le teh pri pouku. 

 Omogočanje predahov med delom: otrok naj ima na vsake toliko možnost, da se 

malce sprehodi in razgiba; tako ga bo aktivnost stimulirala in bo lahko dlje časa 

osredotočen. 

 

»Pedagoški pristopi vključujejo individualno vodenje pri učenju, delo v krajših časovnih 

enotah, doslednost v postavljanju pravil in meja, izbiro pestrih in multisenzornih metod 

poučevanja ter učenje preko gibanja. Otroka spodbujamo in mu omogočamo, da si preko svojih 

močnih področij krepi občutek lastne učinkovitosti in je deležen pozitivnih samopotrditev.« 

(Caf, 2010, str. 68) 

 

A) FIZIČNA UREDITEV UČILNICE - ORGANIZACIJA PROSTORA 

Sedežni red naj bo razporejen po vrstah in ne po skupinah miz, saj tako preprečimo nepotrebne 

motnje med učenci – lahko pa mize razporedimo v obliki podkve, kar spodbuja ustrezno 

komunikacijo med učenci in hkrati dopušča samostojno delo (Braswell in Bloomquist, 1991). 

Sedež otroka naj bo čim bolj umaknjen motečim dejavnikom ter čim bližje učitelju (Rotvejn 

Pajič, 2011). Barkley (2000) prav tako poudarja pomen sedežnega reda in razporeditve klopi v 

razredu, pri čemer svetuje tradicionalno razporeditev le teh, kjer so vse mize obrnjene proti 

učitelju in postavljene v vrste in ne v skupine. V kolikor so učenci razporejeni v skupine klopi, 

kjer so učenci obrnjeni drug proti drugemu, s tem povečamo stimulacije s socialnimi 

interakcijami med učenci, kar učence z ADHD še posebej zavede ter odvrača pozornost od 

učitelja. Učenec z motnjo naj sedi blizu učitelja iz več razlogov: učenec z motečim vedenjem 

težje pridobi pozornost drugih, učitelj ima večji nadzor nad učencem in ga lažje sproti nagradi 

oziroma pohvali ter po potrebi tudi bolj diskretno opozori. Veliko boljše so učilnice, ki so 

fizično bolj zaprte narave, saj so tiste odprtega tipa običajno bolj glasne in vsebujejo več 

vizualnih motenj.  

Ne glede na razporeditev miz po učilnici mora imeti učitelj vedno prost dostop do vseh učencev; 

miza učenca z ADHD naj ne bo locirana poleg prehoda ali pri oknu – tako zmanjšamo vpliv 

vidnih in slušnih dražljajev in motenj. Iz enakega razloga lahko vpeljemo uporabo delilnikov 
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miz oziroma pregrad med njimi, kar učencem predstavimo kot spodbudno pomoč in ne kot 

kazen (Braswell in Bloomquist, 1991).  

Delovnega prostora naj bo dovolj, prostorčki za posamezne potrebščine so lahko označeni – 

kam sodi torba, kje na mizi naj bosta puščica in zvezek itd. (Rotvejn Pajič, 2011) 

 

B) PODAJANJE NOVE SNOVI, NAVODIL IN PRAVIL  

Pri podajanju navodil ali nove učne snovi se postavimo blizu učenca z ADHD (Braswell in 

Bloomquist, 1991). Pred začetkom podajanja navodil z otrokom vzpostavimo očesni stik; 

podamo le eno opravilo na enkrat (Dowdy, 1998; povzeto po Caf, 2010). 

Razredna pravila in navodila naj bodo jasna in kratka ter kadar se le da, naj bodo predstavljena 

v fizični (pisni) obliki, na primer v obliki tabele ali seznama (po korakih) in drugih vizualnih 

opomnikov. Učence lahko spodbujamo k glasni ponovitvi navodil oziroma pravil, da si jih bodo 

tako še lažje zapomnili (Barkley, 2000). Pravila naj bodo oblikovana v pozitivno smer (povedo 

naj torej, kaj otrok naj počne in ne, česa ne sme), posledice naj bodo predvidljive in logične ter 

dosledno upoštevane (primer: Če želim nekaj povedati, dvignem roko. Če vpadem v besedo 

drugega, bom prišel zadnji na vrsto za govor.) (Rotvejn Pajič, 2011). Sestavimo jih lahko skupaj 

z učenci, večkrat jih ponovimo, pregledamo ter po potrebi dopolnimo, spremenimo (Braswell 

in Bloomquist, 1991). 

Učitelj pri podajanju nove učne snovi lahko izdela izroček ali ključne besede, pri zapisovanju 

velike količine podatkov na tablo naj uporablja barvne krede. V pouk naj vključuje raznolike 

aktivnosti in uporablja multisenzorne dejavnosti – pri tem naj bo dodatno vidno gradivo 

neposredno povezano s snovjo, sicer lahko postane eden izmed motečih dejavnikov. Obširnejšo 

snov razdelimo po krajših enotah. Učenci naj bodo med poučevanjem nove snovi aktivno 

vključeni (zapisovanje ključnih besed na tablo, pogovor o njihovih predstavah, igra vlog, 

sodelovalno učenje z določenimi vlogami posameznika, učenje po postajah itd.); spodbuja naj 

se sodelovalno učenje med sošolci (Braswell in Bloomquist, 1991).  

 

C) OBLIKE IN METODE DELA PRI POUKU  

Cilji naj bodo jasni, realni in kratkoročni. Primerna je uporaba opomnikov in namigov ob 

neprimernem vedenju (primer: koraki za pristop k reševanju; dogovorjeno znamenje med 

otrokom in učiteljem za priklic otrokove pozornosti na diskreten način oziroma kot znak, ki ga 

spomni na dogovor); ti so lahko vidni ali slušni (Rotvejn Pajič, 2011). Kadar je možno in 

primerno, učencem ponudimo možnost izbire dejavnosti (Braswell in Bloomquist, 1991). K 
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pouku vključimo socialne, sprostitvene ter gibalne igre; prav tako različne igre in vaje za 

izboljšanje pozornosti otroka. Potek dela naj bo prilagodljiv; delo naj poteka v paru ter v 

manjših skupinah (Rotvejn Pajič, 2011). 

Prehodi med dejavnostmi so za učence z ADHD še posebej stresni, zato je takrat glavni ključ 

pri tem vnaprejšnje predvidevanje, poznavanje, kaj sledi. Pri tem Barkley (2000) predlaga 

takšno strategijo: pregled skozi pravila pred samim prehodom k novi aktivnosti; učenci naj 

ponovijo pravila ter se seznanijo z določenimi posledicami vedenja; ob začetku dejavnosti zopet 

ponovimo načrt in pravila. Pomembno vodilo za učitelje je po njegovem »misli na glas, misli v 

naprej« (Barkley, 2000).  

Otrok naj ima možnost gibanja med samim poukom (lahko briše tablo, razdeli učne liste itd.). 

Hipersenzitivnemu otroku ponudimo možnost umika v kotiček, saj se bo lažje umiril, če se 

zmanjša intenzivnost dražljajev; hiposenzitivnemu otroku pa damo možnost dodatnih stimulacij 

oziroma gibanja, saj bo tako lažje zbran, pri tem pa naj ne bo moteče za druge. Namesto 

potrebnega vstajanja ali guganja na stolu, mu lahko damo na sedež podlago s kroglicami, ki ga 

stimulira; ponudimo mu lahko drobne pripomočke za v roke, kot so sprostitvene žogice ter z 

rižem napolnjene blazinice (Rotvejn Pajič, 2011). 

Lahko uporabljamo slušalke za posameznike, preko katerih se predvaja mirna in nežna glasba, 

ki izloči druge morebitne motnje – paziti pa moramo, da ta glasba učencu ni preveč všečna, saj 

lahko s tem povzročimo oziroma dobimo novo motnjo (moteče dejavnike) za učenca (Braswell 

in Bloomquist, 1991). V pouk lahko vpletemo igre in vaje za izboljšanje pozornosti (risanje po 

navodilu, sledenje navodilom, vaje sledenja in opazovanja, vaje obeh hemisfer, dihalne vaje) 

ter  igre in aktivnosti, kjer lahko otroci na konstruktiven način sproščajo napetost; gibanje čim 

več vključujemo v šolske aktivnosti in učenje. Otroke naučimo tehnik samoopazovanja, skupaj 

izdelamo samoocenjevalni list in se dogovorimo za znake, ki jih bo otrok pri tem uporabljal; 

otroka pa pri tem spodbujamo k samoopazovanju in beleženju svojega vedenja (Dowdy, 1998; 

povzeto po Caf, 2010). 

 

D) OBVLADOVANJE VEDENJA (UPORABA POSLEDIC)  

Povratne informacije (kazni in pohvale) učencu, s katerimi želimo upravljati in nadzorovati 

njegovo vedenje, naj bodo dane nemudoma in sproti v določeni situaciji, celoten pristop 

uporabe posledic pa mora biti dobro organiziran, sistematičen in načrten. Redne povratne 

informacije ter posledice za sledenje pravilom so ključne pri vzdrževanju otrokovega 

upoštevanja le teh, morajo pa biti dovolj močne, da bodo na učenca delovale (Barkley, 2000; 
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Parker, 1992; DuPaul in Stoner, 2004). Za obvladovanje vedenja otroka so tako v šoli kot doma 

najbolj efektivne pozitivne in negativne posledice. Med pozitivne posledice običajno štejemo 

pohvalo, žetone in druge oprijemljive nagrade ter posebne privilegije. Najbolj plodovit učinek 

prinaša zmerna kombinacija med pozitivnimi in negativnimi posledicami.  

Primeri pozitivnih posledic (Barkley, 2000, str. 244—247): 

 učiteljeva pozitivna pozornost: pohvala, nasmeh, prikimavanje, potrepljaj po hrbtu 

otroka itd.; 

 oprijemljive nagrade ter program točkovanja in žetoniranja: žetone lahko uporabimo 

le za učenca z ADHD ali pa vključimo tudi ostale učence v razredu ter s tem 

povečamo trud in možnost za uspešnost vseh sošolcev (vključimo lahko tudi 

program vrstniškega tutorstva); 

 posebni privilegiji kot nagrada za učenca: pomoč učitelju, zaslužen dodatni odmor, 

igranje posebne igre, čas za računalnik, čas za ustvarjanje itd.  

Učitelj bi moral biti vedno nastopiti pozitivno ter imeti dogajanje v razredu pod nadzorom. 

Njegova odgovornost je, da je v razredu vzpostavljen red, to se od njega vsekakor pričakuje, 

kljub težavam, ki jih nekateri učenci imajo in povzročajo. Tudi pri podajanju povratnih 

informacij mora biti učitelj čim bolj pozitivno naravnan ter učencu pri tem, če se le da, 

izkazovati čuteč in skrben odnos (Sheppard, 1993). 

 

Primeri negativnih posledic (Barkley, 2000, str. 247—250): 

 ignoriranje učenca: v primeru, ko učenec z neprimernim vedenjem le išče pozornost 

učitelja; 

 grajanje: graja mora biti nenadna, jasna in kratka, s čim manj kazanja čustev ter 

usklajena z drugačno kaznijo v primeru neupoštevanja, podana z očesnim stikom in 

v neposredni bližini učenca; 

 kazen: odvzem posebnih privilegijev ali prisluženih žetonov; 

 »time-out«: predvsem v primerih agresivnega in motečega vedenja (socialna 

izolacija oziroma odstranitev od dejavnosti ter po potrebi odvzem nagrade).  

Vse posledice zaradi učenčevega neprimernega vedenja je treba uporabljati premišljeno, 

zmerno ter efektivno, sicer lahko privedejo do neželenih stranskih učinkov, kot je na primer še 

poslabšanje problematičnega vedenja, učenčev odpor do učitelja ter v skrajnih primerih celo do 

izogibanja vsega v zvezi s šolo.  
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Pri bolj impulzivnih učencih, ki se upirajo negativnim posledicam neprimernega vedenja (npr. 

za time-out), lahko uporabimo kuhinjski merilnik, ki začne z odštevanjem od 1 do 2 minuti od 

upiranja ukrepu – ta čas ima učenec na voljo, da se sam odloči, ali bo upošteval učiteljeva 

navodila ali pa bodo sledile bolj resne posledice. Učitelj ta čas lahko nemoteno nadaljuje pouk 

in pozornost nameni ostalim učencem (Braswell in Bloomquist, 1991).  

Okrepimo in poudarimo zaželeno vedenje v razredu, učence navajajmo na postopno 

podaljševanje samostojnega dela (lahko z uporabo kuhinjske štoparice); v kolikor je potrebno, 

sklenimo pogodbe s posameznimi učenci in njegovimi starši za krepitev določenega vedenja; 

postavimo si cilje za uro, dan, teden in mesec za vsakega posameznega učenca glede na njegove 

potrebe; nadgrajujmo in spodbujajmo pozitivno, zaželeno vedenje (z uporabo žetonov, 

dopolnjevanja frnikul v steklen kozarec itd.) – določen dosežek prinaša določeno prednost; 

pohvalimo točno določeno, konkretno vedenje, izogibajmo se splošnim trditvam (Braswell in 

Bloomquist, 1991).  

 

E) DELOVNI LISTI IN TESTI  

Pomembne informacije v pisnih navodilih naj bodo za boljši pregled barvno označene in 

poudarjene (Rotvejn Pajič, 2011). Uporabimo večji format, natisnimo s temno barvo, papir naj 

bo bel ali bež barve, navodila naj bodo kratka in jasna, glavne besede ali poudarke podčrtajmo, 

učenci naj uporabljajo barvne svinčnike. V kolikor je snov na delovnih listih težko skrajšati, jih 

lahko razdelimo po smiselnih korakih oziroma enotah ter jih tako razrežemo, učenci nato dobijo 

vsak list posebej, ko zaključijo z reševanjem prejšnjega itd. (Braswell in Bloomquist, 1991). 

Prilagoditve nalog so torej lahko oblikovne, vsebinske in količinske; prostor na listu naj bo 

natančno strukturiran, prostora za odgovore mora biti dovolj (Rotvejn Pajič, 2011). 

 

Kesič Dimicova (2009) pravi, da pouk, ki ga prilagodimo učencu z ADHD, tako postane 

zanimivejši za prav vse učence v razredu. Učiteljem predlaga nekaj nasvetov, kako lažje 

pridobiti pozornost teh učencev ter to vzdrževati in zadržati (Kesič Dimic, 2009, 131-132): 

1. Pridobivanje pozornosti: 

 Spraševanje zanimivih vprašanj, kazanje slik ter pripovedovanje kratkih zgodb 

in anekdot v povezavi z učno vsebino, 

 slušno opozarjanje učencev (zvonček, odlomek skladbe…), 

 obkroževanje najpomembnejših informacij z barvno kredo ter skiceranje čim 

več informacij, 
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 vzdrževanje očesnega kontakta ter preverjanje razumevanja in poslušanja, 

 vključevanje multisenzornih pristopov, demonstracij ter prezentacij, uporaba 

slikovnega materiala, diagramov in mimike itd.  

2. Vzdrževanje in zadržanje pozornosti: 

 Premikanje po razredu med razlago, 

 delo v parih ali manjših skupinah (posameznik bolj aktiven), 

 uporaba višjih tehnik postavljanja vprašanj, ki zahtevajo argumentiranje in 

spodbujajo kritično mišljenje in diskusijo, 

 jasna in konkretna navodila, katerih razumevanje sproti preverjamo, 

 zadolžitve naj bodo primerne razvojni fazi in sposobnostim učencev, 

 dogovorjen jasen znak, s katerim učenci pokličejo v primeru potrebne pomoči, 

 vračanje pozitivnih povratnih informacij, 

 uporaba časovne omejitve pri samostojnem delu učencev, 

 pravila, dogovori in pogodbe z učenci naj bodo obešena na vidnem mestu.  

 

»Kaj torej je ADHD? Je nevrovedenjska motnja velike kompleksnosti; je motnja genetskega 

izvora; je motnja, pri kateri ima okolje vpliv na zaostrovanje ali omiljevanje simptomov; je 

motnja, ki ima znaten vpliv na življenje osebe z diagnosticirano motnjo ter tudi na tiste, ki 

živijo/delajo/se učijo/komunicirajo s to osebo; je motnja, ki je v veliko primerih lahko omiljena; 

je motnja, ki se bo zelo verjetno obdržala tudi v odraslosti; je motnja, ki je pogosto prisotna 

skupaj z drugimi motnjami in je motnja, ki potrebuje nadaljnje raziskave za boljše 

razumevanje.« (Chandler, 2011, str. 2)   

 

5. Pozitivne plati motnje – ali obstajajo?  

Kot pri skoraj vsaki stvari tudi pri ADHD le ni vse tako črno-belo. Kljub številnim težavam, ki 

jih sicer motnja povzroča oziroma prinaša, lahko njene simptome obrnemo tudi v pozitivno 

smer in izkoristimo njihove prednosti. Vsekakor je odvisno in različno od posameznika do 

posameznika, pa vendar ima v določeni meri način delovanja možganov pri ljudeh z ADHD 

lahko za posledico sposobnosti oziroma lastnosti, ki predstavljajo prednosti. 
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Potencialne pozitivne plati osnovnih skupin simptomov (Strong in Flanagan, 2011): 

 Hiperaktivnost: prinese nam lahko ogromno energije, s katero lahko naredimo 

ogromno stvari, sploh če znamo biti poleg tega še dovolj osredotočeni. Kaže pa se 

lahko tudi fizično, na primer z nadpovprečnimi atletskimi sposobnostmi itd. Z vajo 

se torej lahko naučimo usmerjati svojo energijo v konstruktivne dejavnosti. 

 Impulzivnost: če jo znamo učinkovito uporabiti, nam lahko predstavlja veliko 

prednost – sposobnost tveganja z »norimi« idejami, prav tako pa tudi ustvarjalnost 

kot specifična sposobnost videnja povezav med stvarmi, nastanek zamisli 

dobesedno »iz nič« itd. 

 Zlahka odvrnljiva pozornost: s seboj prinaša sposobnost zavedanja še tako stežka 

opaznega dogajanja okoli sebe, kar je za nekatere poklice zelo koristno in uporabno 

(gasilci, zdravniki, vzgojiteljice…). Zlahka odvrnljiva pozornost naj bi po mnenju 

nekaterih strokovnjakov  prispevala tudi k intuiciji in ustvarjalnosti. 

 Pomanjkljiva pozornost: prednost tega je, da ne posvečamo pozornosti stvarem, ki 

niso vredne našega truda. Ko pa se dogaja nekaj zanimivega, se mnogi z ADHD 

lahko tako močno osredotočijo, da ne opazijo ničesar drugega več, kar je lahko 

velika prednost pri reševanju problemov ali težavnih in zanimivih nalogah. 

 

Ustvarjalnost: Ljudje z ADHD so pogosto zelo ustvarjalni. Misli namreč mnogim izpodrivajo 

ena drugo in pojavljajo se nove ideje, med katerimi pa po navadi ustvarjalni ljudje 'raziščejo' 

vsako posebej, pa če je še tako nemogoča. Ideje imajo tako prosto pot, ravno to pa je ključnega 

pomena za ustvarjanje novih zamisli in reševanje problemov. Tako lažje nastajajo tudi 

povezave med stvarmi, kar mnogi drugi ljudje spregledajo. To je povezano z zlahka odvrnljivo 

pozornostjo, ki tako ni usmerjena nepretrgoma na logično zaporedje, kar vpliva na povezovanje 

različnih idej med seboj.  

 

Intuitivnost: Ljudje z ADHD pogosto opazijo stvari, ki jih drugi sploh ne, prav tako pa mnogi 

zmorejo intuitivno dojemati stvari v svoji okolici ali pri drugih ljudeh. Lažje kot drugi torej 

znajo v zavest sprejeti mnogo drobnih znamenj, s čimer sicer vsi ljudje nezavedno zaznavamo 

svet, čemur pravimo intuicija. To pogosto spremljata še empatija in sočutje do drugega, s čimer 

se ADHD lahko res izkaže kot posebna in neobičajna nadarjenost.  
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Obvladovanje kaosa okoli sebe: Nekateri ljudje v kaosu in pod pritiskom sploh ne morejo 

delovati, obstaja pa marsikdo z ADHD, ki kaos lahko prenaša in se ravno v njem najbolje 

odreže. Kaos lahko obstaja v naših mislih kot v obliki razpršenih, begajočih misli; ali pa obstaja 

v raznih oblikah v vsakem vidiku življenja. Poseben talent je, če se lahko v takšnem kaosu 

razcvetamo, saj nam omogoča delati v situacijah, v kakršnih drugi ljudje sploh ne znajo 

funkcionirati. Veliko ljudi z ADHD kaos celo potrebuje za svojo ustvarjalnost in jih lahko pri 

tem urejeno in organizirano okolje celo zavira.  

 

Veliko oseb z motnjo je sposobnih početi več stvari hkrati, so radovedni in inovativni, domiselni 

in živahni, sposobni so razmišljati tako z besedami kot tudi vizualno, znajo reševati probleme 

z ustvarjanjem popolne miselne slike, so fleksibilni, odprti, prilagodljivi, visoko ustvarjalni ter 

zabavni (Richards, 2003). 

Kesič Dimicova (2009) navaja še: poseben šarm, smisel za humor, zmožnost popolne 

usmerjenosti (če ga nekaj zanima), empatičnost, čustvenost in srčnost, hitro pozabi – ne zameri, 

veliko idej in drugačne rešitve, povezovanje dejstev v izhodiščni obliki, ljubezen do narave in 

živali, veliko energije, opravljanje več stvari naenkrat ter pustolovskost.   
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III. EMPIRIČNI DEL  

 

6. Opredelitev problema  

Ker lahko motnja ADHD ovira otrokovo vsakodnevno delovanje, in s tem tudi njegovo 

uspešnost na mnogih področjih, je precej pomembno, da se znamo kot učitelji z motnjo pravilno 

soočiti, razumeti njeno naravo ter otroku pomagati čim bolj obvladovati in omiliti simptome le-

te. Težave se torej kažejo v vsakodnevni interakciji otroka z okoljem, saj otrok zahtevam okolja 

– domačega in šolskega – ne more zadostiti tako uspešno, kot njegovi vrstniki (Rotvejn Pajič, 

2002). Ravno zato je čas šolanja pogosto eno najbolj stresnih in čustveno napornih obdobij, za 

otroka z ADHD in za njegove starše.  

Z raziskavo sem se tako želela poglobiti predvsem v problem vključevanja učencev s to motnjo 

k pouku na razredni stopnji ter odgovoriti na vprašanje, kako se učitelji spoprijemajo z ADHD. 

Poglobila sem se predvsem v vlogo učitelja pri tem - na samo detekcijo oziroma zaznavanje 

simptomov motnje, prilagoditev učnega procesa, kot tudi na podporo pri spoprijemanju učenca 

s to motnjo. To zajema tako različne pristope k motnji, kot tudi sodelovanje z otrokovimi starši 

v procesu diagnosticiranja ter usmerjanja, prav tako pa pri spodbujanju pozitivne učenčeve 

samopodobe in pri njegovi socialni vključenosti v razred, torej v šolsko socialno okolje, ki je 

za takega učenca velikega pomena. Ugotoviti torej želim, kako s strani učiteljev poteka 

vključevanje učencev z ADHD v pouk in razred na razredni stopnji OŠ.  

 

7. Cilji raziskave 

Glede na predmet in problem raziskave sem postavila naslednje širše cilje: 

 Raziskati poznavanje razrednih učiteljev o bistvenih značilnostih otrok z ADHD ter 

dobiti vpogled v učiteljevo detekcijo in prepoznavanje učencev z ADHD. 

 Dobiti vpogled v oceno lastne kompetentnosti učiteljev za delo z otroki z ADHD, v 

njihovo pripravljenost za spremljanje novih spoznanj o motnji ter ugotoviti, česa jim 

na tem področju primanjkuje. 

 Dobiti vpogled v praktično delo učiteljev pri delu z učenci z ADHD (uporaba 

prilagoditev, reagiranja učiteljev na situacije, možni problemi…). 
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8. Raziskovalna vprašanja 

Glede na postavljene cilje sem opredelila naslednja raziskovalna vprašanja: 

1. Kateri znaki oziroma simptomi učitelje prvi 'opomnijo' za začetno prepoznavanje in 

detekcijo učencev z ADHD? 

2. Kako učitelji ocenjujejo pomembnost  svoj vloge ter  sodelovanja s starši otroka z 

ADHD in drugimi morebitnimi strokovnjaki? 

3. Kako dobro učitelji poznajo nekatera osnovna spoznanja o značilnostih in potrebah 

otrok z ADHD? 

4. Kako učitelji ocenjujejo lastno kompetentnost za delo z učenci z ADHD ter ali 

obstaja povezava med izkušnjami poučevanja in strategijami reagiranja učiteljev? 

5. Kako bi si učitelji pridobili dodatne informacije o ADHD?  

6. Katere strategije in intervencije učitelji ocenjujejo kot najbolj učinkovite (pred in po 

nastalih težavah)? 

7. Katere prilagoditve učitelji najpogosteje uporabljajo pri delu z učenci z ADHD?  

8. Katera področja učitelji pri učencih z ADHD izpostavljajo kot njihova močna 

področja? 

 

9. Raziskovalna metodologija 

 

9.1 Metoda raziskovanja 

Pri raziskovanju sem uporabila deskriptivno in deloma kavzalno neeksperimentalno metodo.  

 

9.2 Raziskovalni vzorec 

V raziskovalnem delu je sodelovalo 122 oseb, od tega so vse ženskega spola in so učiteljice 

razredne stopnje iz naključnih šol po Sloveniji, ki so že kadar koli imele ali imajo izkušnje z 

delom z učenci z ADHD. Vzorec je slučajnostni. 

 

9.3 Vzorec spremenljivk 

V anketnem vprašalniku se pojavlja ena pojasnjevalna spremenljivka, to je število let 

poučevanja.  
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Vzorec smo opazovali po naslednjih spremenljivkah: 

 prepoznavanje znakov/simptomov in detekcija učencev z ADHD s strani učiteljev, 

 samoocene lastne kompetence učiteljev, 

 sodelovanje z drugimi strokovnjaki in s starši učencev z ADHD, 

 strinjanje s trditvami o značilnostih in potrebah učencev z ADHD, 

 socialna vključenost učencev z ADHD ter vloga učitelja pri tem, 

 uporabljeni viri za iskanje dodatnih informacij, 

 uporaba prilagoditev okolja in pouka za učence z ADHD, 

 ukrepi, ki jih učitelji uporabljajo za vnaprejšnje preprečevanje neželenega vedenja, 

 strategije in pristopi za odpravljanje in spreminjanje že nastalih težav, 

 spodbujanje učencev k samonadzoru in samoregulaciji pri spopadanju z motnjo, 

 močna področja, ki jih učitelji opažajo pri učencih z ADHD.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 1: delovna doba sodelujočih učiteljev 

Vzorec anketirancev je glede na leta opravljanja poklica učitelja precej pester, večina 

anketirancev ima več kot 6 let delovne dobe, najmanj pa je tistih, ki poučujejo 5 let ali manj. 

Predvidevam, da je razlog temu to, da sem za odgovarjanje na anketni vprašalnik postavila 

pogoj, da ima učitelj oziroma učiteljica že izkušnje z delom z učenci z ADHD, torej imajo 

večletni učitelji predvidoma tudi več izkušenj s poučevanjem učencev s to motnjo.  

Koliko let že opravljate poklic učitelja? 

  Odgovori Frekvenca Odstotek Kumulativa 

  1 (5 let ali manj.) 12 9,8% 9,8% 

  2 (6-15 let.) 34 27,9% 37,7% 

  3 (16-25 let.) 35 28,7% 66,4% 

  4 (26 let ali več.) 41 33,6% 100% 

  Skupaj 122 100%    

     Povprečje 2.9  
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Graf 1: Prikaz strukturnih odstotkov anketirancev glede na število let poučevanja 

 

9.4 Postopek zbiranja podatkov 

Za namen te raziskave sem preko orodja za izdelavo spletnih anket (EnKlikAnketa – 1KA) 

sestavila in oblikovala spletni anketni vprašalnik, ki sem ga naložila na medmrežje. Povezavo 

do spletnega anketnega vprašalnika sem nato posredovala na medmrežno stran, ki je namenjena 

učiteljem razrednega pouka in jo posredovala tudi različnim šolam po Sloveniji ter jih zaprosila 

za odziv in sodelovanje. Anketni vprašalnik je bil na spletu objavljen med 4. 9. 2014 in 20. 11. 

2015.  

V anketni vprašalnik sem vključila vprašanja odprtega in zaprtega tipa, prevladoval je odprti 

tip vprašanj, saj sem želela pridobiti čim bolj poglobljene in konkretne odgovore in informacije. 

S tem je moja raziskava postala precej kvalitativne narave. Anketni vprašalnik je bil sestavljen 

iz 16 vprašanj, od tega je bilo 6 zaprtega in 10 odprtega tipa.  

 

9.5 Postopek obdelave podatkov 

Zbrane podatke sem obdelala, jih analizirala in prikazala glede na tip vprašanja (zaprti ali odprti 

tip). Pri podatkih, ki so bili zbrani z vprašanji zaprtega tipa, sem uporabila neparametrične 

statistične metode, pri odgovorih na odprti tip vprašanj pa sem naredila kvalitativno vsebinsko 

analizo. Rezultate sem predstavila z uporabo grafov in tabel ter jih interpretirala. Dobljene 

odgovore pri vprašanjih odprtega tipa sem vsebinsko kategorizirala, ugotovila pogostost 

posameznih odgovorov in jih rangirala ter izvedla nadaljnjo statistično obdelavo z uporabo 

programa SPSS in Microsoft Office Excel.  
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10. Rezultati in interpretacija podatkov 

 

RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 1:  

Kateri znaki oziroma simptomi učitelje prvi 'opomnijo' za začetno prepoznavanje in 

detekcijo učencev z ADHD?  

 

Učiteljem sem v vprašalniku zastavila vprašanje o tem, kateri znaki pri učencu jih lahko 

'opozorijo', da ima morda ADHD – po čem to lahko prepoznajo.  Pri tem so imeli možnost 

napisati proste odgovore, saj je bilo vprašanje odprtega tipa, s tem sem dobila precej raznolikih 

opažanj in primerov. Dobljene odgovore sem vsebinsko analizirala in jih smiselno 

kategorizirala ter izvedla nadaljnjo statistično obdelavo z uporabo programa SPSS in Microsoft 

Office Excel.  

 

Kateri znaki pri učencu Vas lahko 'opozorijo', da ima morda ADHD – po čem to lahko 

prepoznate? 

Odgovori (kategorije) f 
f %  

(n= 

122) 

Nemirnost, telesni in očesni nemir, neprestano izražena potreba po gibanju (tekanje in 

sprehajanje po razredu med poukom, guganje na stolu, igra s pripomočki…), otrok težko 

sedi in se pogosto preseda ter vrti na stolu, ponavljajoči in nenadzorovani gibi ipd.  

99 
81, 

1 

Nezbranost, kratkotrajna ter hitro odvrnljiva pozornost, hitro jih zmotijo moteči dražljaji 

v okolici, beganje iz ene stvari na drugo, miselni preskoki ter zbeganost, pomanjkanje 

vztrajnosti, zasanjanost ipd.  

97 79,5 

Burne reakcije, vzkipljivost, izpadi trme ter agresivnega vedenja, impulzivnost, 

vedenjski izbruhi, nepremišljenost, nihanje razpoloženja in razdražljivost, slaba kontrola 

impulzov ter čustev, nihanje v izražanju čustev ipd.  

49 40,2 

Nezmožnost sledenja ter prilagajanja navodilom in pravilom, neupoštevanje navodil, 

pravil in dogovorov (pri nalogah, dejavnostih) ipd.  
38 31,1 

Težave v socialnih odnosih, z navezovanjem stikov z drugimi ter izogibanje očesnemu 

stiku, težave pri vključevanju v skupinsko delo, konfliktnost v odnosu z drugimi, 

nezmožnost reševanja konfliktov, nezrelost v odnosih ipd.  

35 28,7 

Neurejenost šolskih stvari ter zapiskov, splošna neorganiziranost (prostor, delo...), 

izgubljanje in  pozabljanje stvari, navodil in nalog, raztresenost ipd.   
29 23,8 
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Nenehno govorjenje ter motenje pouka s spuščanjem glasov in zvokov, nevmesni 

komentarji in vpadanje v besedo drugim, glasnost ipd.   
25 20,5 

Hitenje ter površnost pri reševanju nalog, odklanjanje sodelovanja in reševanja nalog 

ali pa pretirano dolgo in dolgotrajno reševanje teh, učenec ne dokonča izdelkov, hiter 

upad truda ipd.  

24 19,7 

Občutljivost na spremembe in neuspeh, slabša sposobnost prilagoditve nepredvidenim 

situacijam, občutljivost na spremembe, neprilagodljivost, potreba po stalnosti ipd. 
15 12,3 

Velika potreba po pozornosti, iskanje pozornosti, občasno večja potreba po dotikih ter 

poseganje v intimni prostor drugih oseb, potreba po pogosti vzpodbudi in opaženosti ipd.   
13 10,7 

Druge težave: pogostejše težave pri branju, pisanju in prepisovanju iz table (orientacija 

na podlagi); slabša motorika telesa, težave pri samostojnem delu ipd.  
13 10,7 

Tabela 2: Znaki, ki lahko učitelja 'opomnijo' za začetno prepoznavanje in detekcijo 

učencev z ADHD 

 

Kot je iz tabele razvidno, so odgovori učiteljev glede »opozorilnih« znakov oziroma simptomov 

pri učencih z ADHD precej raznoliki. Večina učiteljev, torej več kot tri četrtine sodelujočih 

(81,1 %), kot najbolj pogoste znake našteva težave z otrokovo nemirnostjo, potrebo po gibanju, 

kratkotrajno in odvrnljivo pozornostjo itd. Iz odgovorov lahko sklepamo, da so tako za učitelje 

najbolj opazni in verjetno tudi moteči tisti znaki, s katerimi učenci večkrat očitno motijo pouk, 

in sicer z nemirnostjo in neprestano potrebo po gibanju, zaradi katere težko sledijo učni uri in 

se tako pogosteje presedajo ter vrtijo na stolu, se sprehajajo po razredu, kadar to za druge ni 

običajno itd. To je vsekakor povezano z naslednjo najbolj pogosto kategorijo odgovorov, torej 

s kratkotrajno in hitro odvrnljivo pozornostjo (79,5 %), z odzivnostjo in močno občutljivostjo 

učencev na moteče dražljaje iz okolice, zaradi česar učenci pogosteje begajo iz ene stvari na 

drugo in težje sledijo pouku, kar predstavlja velik izziv za vsakega učitelja.  

Neobičajne se učiteljem zdijo tudi burne reakcije ter vzkipljivost in impulzivnost (40,2 %) teh 

učencev, kar je pri učencu vsekakor težko spregledati. Kar nekaj učiteljev je naštelo, da so ti 

učenci pogosto zelo vzkipljivi in preobčutljivi, da so pri njih pogosti vedenjski izbruhi zaradi 

močnega čustvovanja, pri čemer so večkrat nepremišljeni in njihovo razpoloženje zato pogosto 

niha. Pri tem so nekateri omenili tudi agresivne izpade teh učencev do sebe, šolskih predmetov 

ali drugih sošolcev v razredu, s čimer učenec slabo vpliva tudi na njih. Posledica tega, ali pa 

včasih celo vzrok, so pogostejše težave teh otrok v socialnih odnosih ter pri samem navezovanju 

stikov z drugimi (28,7 %), kar se kaže tudi pri sami organizaciji pouka in uporabi učnih oblik, 

saj se težje vklopijo v skupinsko delo in morajo biti učitelji na to še toliko bolj pozorni. Našteli 
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so še nezmožnost sledenja in neupoštevanje navodil in pravil ter pogostejša neprilagodljivost, 

zato morajo biti učitelji pri podajanju teh še posebej kratki in jasni. Njihove šolske stvari so 

pogosto neurejene, učenci neorganizirani pri samem delu, kar se kaže tudi kot izgubljanje in 

pozabljanje stvari, nalog in navodil.  

Učitelji so navedli tudi nekaj situacij, v katerih se običajno simptomi najbolj izrazijo: 

 Predvsem pri frontalnem delu pouka (ko jim upade pozornost), dolgotrajnem 

sedenju ter pri tihih zaposlitvah in samostojnemu delu.  

 Drugi odgovori so še: v poznejših urah pouka, proti koncu pouka, ko nastopi moteč 

dejavnik, v novih in učencu manj znanih situacijah, pri skupinskem delu, med 

šolskimi odmori  ter pri aktivnostih, kjer je potrebna koncentracija, zbrano delo ter 

daljša pozornost.  

 

Navajam dva najbolj izčrpna in konkretna odgovora, ki precej nazorno predstavita znake, 

ki jih učitelji najbolj opazijo pri učencih z ADHD: 

 »Pomanjkanje pozornosti, otrok je nepozoren in ni skoncentriran, ne sledi pouku, ne posluša 

navodil, motijo ga druge stvari, nalog ne opravi do konca ali pa se naloge loti na sredini, kakšno 

nalogo izpusti, ne prebere navodil, v zvezkih izpušča strani ali vrstice ... Je hiperaktiven, ne 

more sedeti pri miru in opraviti nalog za mizo, sprehaja se po razredu, kadar sedi na stolu, se 

ves čas premika, miga z nogami, se obrača nazaj, se igra z rečmi, ki jih ima na mizi, moti ostale 

... ni sposoben stati v koloni, ves čas skače naokrog, potrebuje zelo veliko gibanja, vendar ga 

težko usmeriš v neko športno igro s pravili, ker se jih ne drži, ni dovolj pozoren. Otrok je 

impulziven, njegove reakcije so nepremišljene, brez vzroka naredi nekaj nepremišljenega in šele 

kasneje obžaluje - npr. udari ali porine sošolca, počne stvari, ki ve, da jih ne sme ... Ko se z 

otrokom o dogodku pogovoriš, mu je za dogodek žal in obljubi, da tega ne bo več počel, ampak 

je sposoben čez pet minut narediti spet isto stvar.« 

 »Kratkotrajna pozornost, nenavadno vedenje, na določenih področjih izrazite sposobnosti (npr. 

obnovi pravljico skoraj dobesedno, pesmico si zapomni že po nekajkratni predstavitvi), ne 

zapomni pa si črk, števil, dni v tednu... s težavo preslika črko iz table v zvezek, saj se izgublja, 

ko jo prenese v zvezek. V razredu ga pri delu zmoti vsak šum, rabi nekoga ob sebi, da ga usmerja 

in vodi. Težko dela, rabi ogromno časa, da nekaj naredi. Pri likovni vzgoji ne dokonča izdelka. 

Pri pouku, kljub njemu prilagojenim nalogam, občasno kaj naredi, občasno pa nič (odvisno od 

dneva). Navodilom, ki so dana skupini, ne sledi, probleme rešuje s težavo. Postane jezen, 

nervozen, udari po mizi, mečka zvezek, občasno udari sošolca, če mu pride na pot.«  
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RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 2:  

Kako učitelji ocenjujejo pomembnost svoje vloge ter sodelovanja s starši otroka z ADHD 

in drugimi morebitnimi strokovnjaki?  

 

Učiteljem sem pri tem zastavila tri odprta vprašanja: 

Na koga se lahko obrnete in z njim sodelujete, če za učenca posumite, da ima ADHD? 

Kako pomembno se Vam zdi sodelovanje s starši pri delu z otrokom z ADHD? Ali jih vključujete 

v načrtovanje podpore učencu? 

Kaj običajno vi kot učitelj/ica naredite za to, da je tak učenec bolj sprejet v šolsko socialno 

okolje, razred? 

 

 

 

 

Učitelji se glede na odgovore v primeru ADHD pri učencih največkrat za nasvete in pomoč 

obrnejo na šolsko svetovalno službo (ŠSS), strokovni tim na šoli, ki jim da potrebno podporo 

ter jim pomaga pri delu z učenci z motnjo, da skupaj lažje pripomorejo k čim boljšemu napredku 

in uspehu učenca. Učiteljev, ki v takih primerih sodelujejo s šolsko svetovalno službo je več 

kot polovica vseh anketirancev. Med pogostejšimi strokovnimi delavci na šoli, ki so v pomoč 

Tabela 3: Na koga vse se lahko učitelji obrnejo in z njim sodelujejo v 

primeru, da sumijo na ADHD pri učencu 

Na koga se lahko obrnete in z njim sodelujete, če za učenca posumite, da ima ADHD? 

Odgovori (kategorije) f 
f %  

(n= 

122) 

Šolska svetovalna služba, strokovni tim na šoli. 72 59,0 

Šolski/-a specialni/-a (mobilna) pedagog/-inja (defektolog). 49 40,2 

Starši otroka. 27 22,1 

Šolski/-a psiholog/-inja. 20 16,4 

Kolegi in kolegice – drugi učitelji sodelavci. 13 10,7 

Vodstvo šole, ravnatelj/-ica.  12 9,8 

Zunanji sodelavci in strokovnjaki, socialna služba, svetovalni center.  12 9,8 

Svetovalni/-a delavec/-ka. 11 9,0 

Socialni/-a delavec/-ka. 10 8,2 

Zunanja zdravstvena služba – psihološki dispanzer za otroke in mladostnike, 

pediater (šolski sistematski pregled).  
7 5,7 
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učiteljem pri obravnavi učencev z ADHD je tudi šolski specialni pedagog oziroma defektolog, 

ki je sicer pogosto tudi del aktiva šolske svetovalne službe, a so ga anketiranci večkrat zapisali 

kot samostojen odgovor, zato sem ga tudi med kategorije uvrstila posebej. Sicer pa je kar nekaj 

učiteljev omenilo, da se pri tem obrne na svoje kolege sodelavce, kar se mi zdi zelo pozitivno, 

da se lahko v takšnih situacijah obrnejo na sodelavce iz kolektiva, ki imajo morda že kakšno 

izkušnjo več in si jih tako izmenjajo med seboj, kar je vedno dobrodošlo in koristno.  

Morda je malce skrb vzbujajoč podatek, da so anketiranci le v 22,1 odstotkih med odgovori 

navedli tudi sodelovanje s starši, vendar menim, da je razlog temu to, da so razmišljali bolj o 

strokovno usposobljenih delavcih in so na starše pri odgovarjanju malce »pozabili«, saj so pri 

naslednjem vprašanju odgovarjali bistveno bolj spodbudno glede sodelovanja s starši otrok.  

 

Kako pomembno se Vam zdi sodelovanje s starši pri delu z otrokom z ADHD? Ali jih 

vključujete v načrtovanje podpore učencu? 

Odgovori (kategorije) f f %  

(n= 122) 

Sodelovanje s starši je zelo pomembno. S tem učitelj pridobi bolj celostno sliko 

o učencu in lažje načrtuje tako, da bo učenec lahko bolj uspešen. Pomemben je 

poenoten princip dela, doslednost v vseh otrokovih okoljih. 

83 68,0 

Za uspešno in konstruktivno delo nujno potrebujemo podporo in sodelovanje s 

starši otroka. Nujno jih je torej potrebno aktivno vključevati v proces ter jim 

tudi pomagati pri seznanjanju z motnjo, skupaj je potrebno določiti dosledno in 

poenoteno podporo učencu in določiti skupne smernice, saj vsi delujemo za isti 

cilj – uspeh in napredek učenca.  

 

34 

 

27,9 

Sodelovanje s starši je nujno, bistveno, ključnega pomena in za učenčev uspeh 

odločilno. Pedagoški trikotnik učitelj-učenec-starši je nadvse pomemben, 

omogoča hitrejši napredek in uspeh učenca. 

18 14,8 

Pri sodelovanju s starši učitelji pogosto naletijo na težave. Tako se zgodi, da ti 

učitelju niso v oporo, da težko sprejmejo učenčeve težave ter se ne sprijaznijo z 

motnjo, prelagajo odgovornost na druge, zavračajo sodelovanje z učiteljem ter 

njegove napotke itd.  

 

17 

 

13,9 

Delo s starši je enako pomembno kot delo z učencem! Starši so tako 

najpomembnejši faktor pomoči otroku, saj ga najbolje poznajo. Gre za vzajemno 

svetovanje, sodelovanje in izmenjavo idej, potreben je odkrit in iskren odnos.  

13 10,7 
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Delo s starši je enako pomembno kot delo z učencem! Starši so tako 

najpomembnejši faktor pomoči otroku, saj ga najbolje poznajo. Gre za vzajemno 

svetovanje, sodelovanje in izmenjavo idej, potreben je odkrit in iskren odnos.  

13 10,7 

Tabela 4: Pomen sodelovanja in vključevanja staršev v načrtovanje podpore učencu z 

ADHD 

Prav vsi sodelujoči učitelji poudarjajo in se zavedajo pomena, ki ga za učenčev napredek uspeh 

prinaša sodelovanje s starši učenca. To sodelovanje je že tako pomembno pri vseh otrocih, pri 

otrocih s kakršno koli motnjo pa še toliko bolj. Učitelj tako pridobi bolj celostno sliko o 

otrokovem delovanju, skupaj pa lahko tudi načrtujemo podporo, ki se je potem čim bolj 

dosledno držimo v obeh za otroka pomembnih okoljih (dom in šola). Starše je potrebno aktivno 

vključevati v sam proces in jim po potrebi tudi pomagati pri spoprijemanju in seznanjanju z 

motnjo, da bomo tako lažje dosegli skupni cilj – napredek otroka. Pri tem je pomemben odkrit 

in iskren odnos ter medsebojno zaupanje, spoštovanje in upoštevanje. Žal pa je kar nekaj 

učiteljev izpostavilo tudi negativno plat - težave in probleme, na katere so v takih situacijah 

naleteli – od tega, da starši niso sprejeli težav in motnje učenca, s čimer prelagajo odgovornost 

na šolo in šolski sistem, do tega, da celo zavračajo učiteljeve dobronamerne napotke in 

sodelovanje z njim. To je še posebej razvidno iz navedenih zapisov: 

 »Brez pedagoškega trikotnika ne gre. V delo je nujno treba vključiti starše, jim svetovati, 

kako tudi doma premagovati težave. Na žalost so v mojem primeru začeli starši 

pretirano prelagati vso odgovornost na učitelja in izkoriščati in izsiljevati z vsemi 

otrokovimi prilagoditvami.« 

 »Delo s starši je enako pomembno kot delo z učencem, potrebno si je pridobiti zaupanje 

in podporo staršev in šele takrat se začne uspešno in konstruktivno delo z učencem, do 

takrat pa je učitelj bolj ali manj prepuščen sebi in svoji iznajdljivosti.  

 »Zelo pomembno, vendar starši težko sprejmejo, da ima njihov otrok motnjo. Kolikor 

želijo, so vključeni. Nekateri si zelo prizadevajo, drugi valijo krivdo na šolo in učitelje 

in se ne morejo sprijazniti, da ima njihov otrok težave.«  
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Kaj običajno Vi kot učitelj/ica naredite za to, da je tak učenec bolj sprejet v šolsko 

socialno okolje, razred? 

Odgovori (kategorije) f        

f %  

(n= 

122) 

Veliko pogovora z vsemi v razredu – pogovor o drugačnosti, spodbujanje 

strpnosti, sprejemanja in razumevanja, pogovor in razlaga o motnji ter njeni 

naravi in težavah, povezanih z njo, skupno reševanje in iskanje idej, rešitev; 

preprečevanje nasilnih izpadov… Učence lahko učimo strategije sprotnega 

reševanja konfliktov in težav ter izražanja čustev.  

 

86 

 

70,5 

Pohvale učenca z ADHD pred celim razredom, kadar si to res zasluži. Veliko 

pozitivnih spodbud, pohvala vsakega napredka. Izpostavimo učenčeva močna 

področja in pozitivne lastnosti, omogočimo mu, da se z njimi izkaže pred 

razredom.  

 

45 

 

36,9 

Pri tem je pomemben učiteljev zgled, pozitiven odnos do učenca ter sprejemanje 

tega. Učitelj mora poskrbeti za spodbudno in sproščeno okolje za vse, kjer so si 

učenci med seboj enakovredni, sprejeti. Poskrbeti mora, da se v razredu vsi 

učenci počutijo varno, sprejeto ter zaupanja vredno. Učencu z ADHD lahko poleg 

prilagoditev pouka omogoča sodelovanje v posebnih nalogah (učiteljev 

pomočnik) – v dejavnostih, s katerimi koristi celotni razredni skupnosti, pri 

opozorilih oziroma opomnikih učenca naj bo čim bolj diskreten.  

45 36,9 

Socialne igre ter dejavnosti za načrten razvoj socialne mreže in odnosov v 

razredu, izvajanje skupnih vaj ter iger sproščanja, za krepitev samopodobe itd.  
39 32,0 

Spodbujanje k sodelovalnemu učenju, delo v parih (pri čemer poskrbimo za 

mešane pare) in manjših skupinah, medvrstniška pomoč. 
25 20,5 

Igre vlog s problemskimi situacijami; zgodbe in podobne dejavnosti, ki učencem 

približajo ter prikažejo konkretne situacije, nato pa skupaj poiščemo ustrezne in 

primerne rešitve, reakcije. 

17 13,9 

Vključevanje vseh staršev otrok iz razreda – ob soglasju staršev seznanitev 

ostalih o motnji ter spodbujanje teh k pogovoru o tem doma.  
7 5,7 

 

 Tabela 5: Vloga učitelja pri vključevanju učenca v šolsko socialno okolje, razred 
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Kar 70,5 odstotkov učiteljev je pri vključevanju učenca z ADHD v razred kot socialno okolje 

poudarilo pomen pogovora. Pri tem so omenili tako pogovor s posameznikom kot tudi z vsemi 

učenci v razredu (najpogosteje takrat, ko je učenec z motnjo odsoten), spodbujanje vseh k 

sprejemanju drugačnosti in k strpnosti, razlaga in pojasnitev motnje ostalim v razredu itd. 

Poudarili so pomembnost sprotnega reševanja nastalih težav ter iskanje možnih drugačnih 

reakcij, rešitev ter vnaprejšnjega preprečevanja nasilnih izpadov in drugih morebitnih situacij, 

ki bi lahko sprožile neprimerne reakcije učenca z ADHD. Pogosto so omenili tudi pomen 

pohval ter pozitivnih spodbud, pohvale prav vsakega še tako majhnega napredka, ko si učenec 

to zasluži. S tem vplivamo tudi na učenčevo samozavest ter poskrbimo, da pred razredom ni 

omenjen le v »negativnem« smislu, pri opozarjanju ali kaznovanju. Poleg tega je potrebno 

izpostaviti tudi njegova močna področja ter graditi na njih, mu omogočati možnosti in 

priložnosti, da se na različne načine izkaže pred razredom ter da drugi opazijo tudi njegova 

močna področja, pozitivne lastnosti in sposobnosti.  

Vsekakor se strinjam z navedbami učiteljev, da je pri vsem tem velikega pomena učiteljev zgled 

in pozitiven odnos do učenca. V kolikor bi bil učitelj negativno nastrojen proti učencu z motnjo, 

bi s tem vplival na njega samega ter tudi na ostale v razredu, saj bi se njegov odnos zlahka 

prenesel na njih. Pomembno je torej sprejemanje učenca z vsemi njegovimi težavami in 

pomanjkljivostmi, ki jih z vztrajnostjo in doslednostjo sčasoma lahko izboljšamo, prav tako pa 

upoštevanje enakovrednosti med učenci, kolikor se le da. Učenec bo tako zgradil zaupanje v 

učitelja in sošolce, hkrati se bo v svojem razredu počutil kot v varni celici, znotraj katere dobi 

dovolj podpore in se čuti sprejetega in cenjenega, ne glede na težave. Kot pozitivne in uspešne 

so navedli še spodbujanje sodelovalnega učenja ter dela v parih in manjših skupinah, razne 

socialne igre in sprostitvene dejavnosti v razredu, igre vlog s problemskimi situacijami ter 

uporaba zgodb in pogovorov o konkretnih situacijah, skozi katere učencem približajo težavno 

vedenje, nato pa skupaj iščejo primernejše odzive, rešitve.  

 

Učitelji pa so pri vključevanju učenca v razredno okolje žal navedli tudi negativne izkušnje, ko 

je pri učencu na primer vedenje tako impulzivno in so njegovi čustveni izbruhi včasih celo 

škodljivi za druge v razredu (agresivnost, verbalni napadi itd.), pri čemer pa je toliko težje 

spodbuditi druge, da ga sprejmejo medse.  
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Nekaj konkretnih odgovorov: 

 »Vztrajam pri naših pravilih, načelih in vrednotah in ne popuščam pri močnem kršenju 

teh. Ne delam razlik med otroki, za vse velja enako. Določene prilagoditve pri samem 

učnem procesu upoštevam in prilagajam snov in vsebine, ne prilagajam pa vrednot in 

odnosov do sovrstnikov!« 

 »Delam na odnosih in na spoštovanju drug do drugega nasploh. Otrok ne morem 

prisiliti, da npr. sprejmejo v igro otroka, ki se nasilno obnaša do njih, v naslednjem 

trenutku pa želi, da se skupaj z njim igrajo. V takem primeru je potreben pogovor s tem 

otrokom o posledicah njegovih dejanj in o tem, kaj lahko drugič sam naredi. Se pa lahko 

skupaj pogovarjamo o tem, da smo si vsi med seboj drugačni in na ta način lahko medse 

sprejmejo tudi otroka, ki se ne obnaša povsem običajno (z ADHD).«  

 »Imam pozitiven odnos do učenca, sprejemam ga takšnega, kot je, pohvalim vsak 

napredek. Skupaj z drugimi učenci iščem njegove dobre lastnosti in jih izpostavim, 

ponudim mu naloge v prid celotnega razreda, katere bo lahko uspešno opravil, postavim 

ga za svojega pomočnika. Pomemben je pogovor z vsemi, je pa težko učence prepričati 

za prijateljstvo in sodelovanje, če je tak učenec do njih nasilen, nesramen, jezi učiteljico 

in moti pouk itd. Malo pomagajo večkratni pogovori o drugačnosti ter razne socialne 

igre.« 

 

Učitelji se glede na odgovore precej zavedajo svoje vloge in prav tako pomena sodelovanja s 

starši pri delu z učenci z ADHD, zavedajo se, da je uspešno in konstruktivno sodelovanje 

izjemnega pomena in da je pri tem njihov odnos eden bolj ključnih dejavnikov pri napredovanju 

učenca. Verjamem, da spopadanje s težavami, ki jih prinese motnja, za učitelje ni lahko in jim 

zato delo z učenci z ADHD predstavlja izziv, a je glede na odgovore razvidno, da vedo, da se 

pri tem lahko obrnejo in tudi zanesejo na pomoč drugih strokovnih delavcev, s katerimi 

večinoma uspešno sodelujejo.  
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RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 3:  

Kako dobro učitelji poznajo nekatera osnovna spoznanja o značilnostih in potrebah otrok 

z ADHD? 

 

Učitelji so na številčni lestvici od 1 do 4 ocenjevali, v kolikšni meri posamezna trditev o 

značilnostih in potrebah za učence z ADHD drži, navedenih je bilo 11 trditev. Povprašala sem 

jih še po mnenju o socialni vključenosti teh učencev z vidika njihovih izkušenj ter o njihovem 

mnenju, zakaj prihaja do pogosto spregledane ali neustrezno opredeljene motnje pri deklicah.  

 

V tabeli na številčni lestvici od 1 do 4 ocenite, v kolikšni meri posamezna trditev o 

značilnostih in potrebah drži za učence z ADHD. 1 pomeni, da trditev po Vašem mnenju 

sploh ne drži, 4 pa, da se s trditvijo povsem strinjate.  

Učenci z ADHD... : 

     

4  

(povsem 

drži) 

3 

(večinoma 

drži) 

2 

(večinoma ne 

drži) 

1  

(sploh ne 

drži) 

Povpr. 

vrednost 

Std. 

Odklon 

 Imajo slabšo samopodobo kot večina 

ostalih učencev. 

26  

(21%) 

43  

(35%) 

39  

(32%) 

14  

(12%) 
2,66 0.94 

Imajo pogosto slab učni uspeh. 
11  

(9%) 

47  

(39%) 

48 

 (39%) 

16  

(13%) 
2,43 0.83 

 Pogosto uporabljajo ADHD za izgovor 

in opravičevanje svojega vedenja. 

15  

(12%) 

35  

(29%) 

50  

(41%) 

22  

(18%) 
2,35 0.92 

 Hitro obupajo, v kolikor jim nekaj ne 

gre. 

65  

(53%) 
43 (35%) 

13  

(11%) 

1  

(1%) 
3,41 0.71 

 Ne razmislijo o morebitnih posledicah 

svojih dejanj, reagirajo nepremišljeno. 

89 

(73%) 
29 (24%) 

4  

(3%) 

0  

(0%) 
3,7 0.53 

 Potrebujejo čim bolj razvijati svoja 

močna področja, da se čutijo uspešne. 

90 

(74%) 
26 (21%) 

5  

(4%) 

1  

(1%) 
3,68 0.59 

 Potrebujejo veliko spodbud in pohval, 

čeprav jih včasih ne znajo sprejeti. 

89 

(73%) 
29 (24%) 

3  

(2%) 

1  

(1%) 
3,69 0.56 

 So upravičeni do določenih prilagoditev 

pri prostoru, organizaciji ter metodah in 

oblikah dela pri pouku. 

96 

(79%) 
23 (19%) 

3  

(2%) 

0  

(0%) 
3,76 0.48 
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 So pretirano občutljivi, njihovo 

razpoloženje pogosteje niha. 

74 

(61%) 
40 (33%) 

7  

(6%) 

0  

(0%) 
3,55 0.61 

 Pri učencih z ADHD so pogosto prisotne 

še UT (učne težave). 

33  

(27%) 
55 (45%) 

33  

(27%) 

1  

(1%) 
2,98 0.76 

 Imajo enake/podobne težave tudi 

kasneje, v dobi odraslosti.  

12  

(10%) 
60 (49%) 

44  

(36%) 

5  

(4%) 
2,65 0.72 

 

 

 

Graf 2: Mnenje učiteljev, v kolikšni meri posamezna trditev o učencih z ADHD drži 

 

Iz tabele odgovorov in grafičnega prikaza teh je razvidno, da so odgovori učiteljic pri nekaterih 

trditvah precej enakomerno umeščeni, pri nekaterih pa so odstopanja bolj opazna. Vsa 

povprečja se nahajajo med mejama 2,35 in 3,76, kar lahko posplošimo, da se pri vseh zapisanih 

trditvah o značilnostih in potrebah učencev z ADHD v povprečju večina učiteljev nagiba bolj 

k strinjanju kot nestrinjanju.  

Najnižje povprečje (2,35) je dosegla trditev, da učenci z ADHD »pogosto uporabljajo ADHD 

za izgovor in opravičevanje svojega vedenja«, pri kateri so odgovori precej razpršeni po vseh 

štirih kategorijah, a večina jih je mnenja, da trditev po večini ne drži. 12% sodelujočih je celo 

odgovorilo, da trditev povsem drži. Če malce bolje razmislim o tej trditvi, bi se tudi sama težko 

odločila in sklepam, da učitelji s tem niso izrazili mnenja, da ADHD v resnici sploh ne obstaja, 

ampak so iz izkušenj opazili, da se ti otroci večkrat ob neprimernem vedenju izgovarjajo, da si 

npr. ne morejo pomagati, saj imajo to motnjo.  

Tabela 6: Mnenje učiteljev, v kolikšni meri posamezna trditev o učencih z ADHD drži 
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Najvišje povprečje (3,76) je dosegla trditev, da so učenci z ADHD »upravičeni do določenih 

prilagoditev pri prostoru, organizaciji ter metodah in oblikah dela pri pouku.«, kar 79 % 

učiteljev se namreč popolnoma strinja z napisanim. Učitelji se torej zavedajo, da so prilagoditve 

za te učence nujne in jim v določeni meri pripadajo, zanimivo in presenetljivo pa se mi zdi, da 

so tri učiteljice označile, da trditev večinoma ne drži.  

Glede samopodobe učencev z ADHD so učitelji precej neenotni – povprečje je 2,66, večina se 

jih s trditvijo torej delno strinja, a je tudi takšnih, ki se s trditvijo povsem strinjajo manj kot 

tistih, ki menijo, da večinoma ali sploh ne drži. Predvidevam, da je vzrok temu tudi to, da so si 

učitelji pri tem najbrž zamislili konkretne učence z motnjo in na trditve odgovarjali glede na 

njih, zato se odgovori toliko razlikujejo, saj noben ni enak nobenemu. Učitelji v povprečju z 

oceno 3,55 ocenjujejo, da so učenci z ADHD pretirano občutljivi in da njihovo razpoloženje 

pogosteje niha kot pri ostalih otrocih. 61 % se jih s trditvijo popolnoma strinja, 33 % pa delno.  

Pri trditvi o pogosto slabem učnem uspehu pri učencih z ADHD je povprečje nekje na sredini 

(2,43), enako število (39 %) jih meni, da trditev delno drži ter da trditev večinoma ne drži. 

Menim, da gre tu vzrok istim okoliščinam kot pri prejšnji, o samopodobi.  

Da učenci z ADHD hitro obupajo, v kolikor jim nekaj ne gre, je povprečje 3,41, večina je torej 

mnenja, da to povsem drži oziroma vsaj delno drži, s čimer bi se strinjala tudi sama.  

Da učenci z ADHD ne razmislijo o morebitnih posledicah svojih dejanj in pogosto reagirajo 

nepremišljeno ter da potrebujejo veliko spodbud in pohval, se učitelji v veliki meri popolnoma 

strinjajo – povprečje pri obeh trditvah je namreč 3,7 in kar 73 % učiteljev meni, da trditev 

povsem drži, 24 % pa, da delno drži. Njihovi odgovori pri tem sovpadajo z odgovori o uporabi 

njihovih strategij in ukrepov pri delu z učenci z ADHD, kjer so pogosto naštevali prav potrebo 

teh učencev po spodbudah in pohvalah, o nepremišljenosti in impulzivnosti teh učencev pa sem 

tudi sama veliko zapisala v teoretičnih izhodiščih.  

Da so pri učencih z ADHD pogosto prisotne še učne težave, se učitelji strinjajo s povprečjem 

2,98. Večina jih je izbralo možnost 'delno drži' (45 %), odgovora 'povsem drži' in 'večinoma ne 

drži' pa je izbralo 27 odstotkov  sodelujočih. Učitelji so torej glede UT pri teh učencih precej 

neusklajeni, saj so odgovori dokaj razpršeni med te tri opcije. 

Tudi pri trditvi, da imajo ti otroci podobne oziroma enake težave tudi kasneje, v dobi odraslosti, 

so odgovori precej razpršeni. Povprečje vseh je 2,65, prevladuje odgovor 'delno drži', ki se 

pojavlja v 49 odstotkih. 36 odstotkov jih meni, da večinoma ne drži, 10 pa, da trditev povsem 

drži. Zanimivo bi bilo slišati utemeljitve enih in drugih, a menim, da so učitelji večinoma 
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seznanjeni z možnostmi, kaj se z motnjo v prihodnosti lahko zgodi, saj so vsi že imeli izkušnje 

z učenci z ADHD in so se o njej gotovo tudi dodatno podučili.  

Zanimalo me je tudi mnenje učiteljev o socialni vključenosti teh učencev glede na njihove 

izkušnje: 

 

Kakšna se Vam zdi socialna vključenost učencev z ADHD iz Vašega vidika izkušenj? 

  Odgovori f f (%) 

  1 - Zelo dobra, med vrstniki so zelo priljubljeni. 0 0 

  2 - Kar dobra, imajo nekaj stalnih prijateljev. 19 15,5 

  3 - Zelo odvisno od vsake posamezne situacije in njihove reakcije na 

le te.  
64 52,5 

  4 - Dokaj slaba, pogosto v razredu niso najbolje sprejeti ali pa imajo 

bolj površinske prijateljske odnose. 
28 23 

  5 - Zelo slaba, vrstniki jih pogosto zavračajo.  11 9 

  Skupaj 122 100 

Povpr. vrednost: 3,25 

 

 

Odgovori učiteljev so nekako taki, kot sem jih pričakovala. Več kot polovica učiteljev je 

označila odgovor, da je socialna vključenost učencev z ADHD zelo odvisna od vsake konkretne 

situacije in njihove reakcije na le te, katero možnost bi zagotovo izbrala tudi sama. Učitelji s 

tem odgovorom kažejo neko realno sliko, da socialna vključenost teh otrok ni le »črna ali bela« 

in njihova usoda že naprej zapečatena, temveč da je precej odvisno od vsake posamezne 

situacije – ti otroci torej niso na splošno nesprejeti med vrstnike, znajo biti namreč zelo čuteči 

in vedno pripravljeni pomagati drugim, prav tako pa imajo lahko impulzivne reakcije ter tudi 

manj socialne oblike vedenja, s čimer v tistih situacijah ne mečejo ravno najlepše luči sami 

nase.   

Kar nekaj (23 %) jih je izbralo odgovor, da je njihova socialna situacija dokaj slaba, da v razredu 

pogosto niso najbolje sprejeti ali pa imajo bolj površinske prijateljske odnose, nihče od učiteljev 

pa ni odgovoril, da so ti otroci med vrstniki zelo priljubljeni.  

 

 

 

Tabela 7: Mnenje učiteljev o socialni vključenosti učencev z ADHD 
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Motnja ADHD je pri deklicah večkrat prezrta ali neustrezno opredeljena. Kaj menite, 

zakaj prihaja do tega? 

Odgovori (kategorije) f 

f %  

(n= 

122) 

Pri deklicah gre večkrat za prikrite težave, saj se v določenih situacijah dejansko 

drugače odzivajo kot dečki. Deklice so bolj vase zaprte, motnja se ne izraža 

tako izrazito in tipično, saj so manj moteče in ne izstopajo toliko. Simptomi se 

pogosteje izražajo kot zasanjanost, zamaknjenost; nemir ni toliko viden na ven. 

Že po naravi so bolj umirjene in mirne, zaprte vase (introvertirane), manj 

agresivne in impulzivne. So vztrajnejše, manj vzkipljive in bolj tolerantne ter 

prilagodljive.  

55 45,1 

Ne vem, ne znam pojasniti, nimam izkušenj. 35 28,7 

Tu gre za stereotipe, drugačen pogled na vzgojo dečkov in deklic ter s tem 

povezanimi družbenimi pričakovanji do obeh spolov. Pri deklicah so 

pričakovani drugačni vedenjski vzorci, pri njih je 'normalno' drugačno vedenje 

kot pri dečkih, razvoj in proces odraščanja potekata drugače. Prevladuje tudi 

pričakovanje (mnenje), da so lažje vodljive, bolj poslušne in ubogljive, ter na 

splošno bolj »pridne«. Deklice naj bi imele večinoma bolj razvite delovne 

navade, v šoli se bolj trudijo in sodelujejo. So manj vedenjsko odklonilne in bolj 

premišljene, kontrolirane in organizirane. Premorejo več samokontrole. V kolikor 

so 'drugačne', so hitro označene za razvajene in predrzne; od njih se pričakuje, da 

bodo pridne, delovne in poslušne.  

 

23 

 

18,9 

S to trditvijo se ne strinjam, pojavnost naj bi bila enaka med obema spoloma. 

Pravi pedagog te motnje ne prezre, če je le pozoren na to.  
5 4,1 

 

Odgovori učiteljev na to odprto vprašanje so bili kar zanimivi. Presenetilo me je, da je kar 28,7 

odstotkov sodelujočih na vprašanje odgovorilo v smislu ne vem, ne znam pojasniti, pojma 

nimam zakaj, nimam dovolj izkušenj itd. Nisem pričakovala, da jih toliko ne bo znalo razmisliti 

in kritično pokomentirati, po drugi strani pa je bilo veliko takšnih odgovorov, iz katerih je bilo 

očitno razvidno, da jim je dalo vprašanje misliti in da so dejansko potem tuhtali o tem, kaj bi 

Tabela 8: Vzroki prezrtosti oziroma neustrezne opredeljenosti motnje ADHD pri 

deklicah 
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bil lahko vzrok temu. Nekaj učiteljic je zapisalo, da je zanimivo, da so si tudi one takoj ob 

vprašanjih večinoma predstavljale dečke z ADHD in ne toliko deklic.  

To je na primer razvidno iz spodnjih konkretnih odgovorov: 

 »Pravzaprav sem to že sama večkrat razmišljala. Menim, da zato, ker se deklice bolj 

znajo zaposliti z mirnejšimi načini in oblikami igre ali učenja oziroma šolskega dela. 

Deklice imamo pač za mirnejše – mogoče si vzroke nemirnosti nepravilno razlagamo in 

jih iščemo drugje kot bi bilo treba. Verjetno je razlog tudi ta, da so deklice bolj 

ubogljive!« 

 »Komaj sem našla v spominu eno deklico, ki ima ADHD. Sploh jih ne poznam veliko. 

So prezrte? Zakaj je tega med njimi manj, ali je to sploh res? Zelo malo vem o tem.« 

 »Na splošno so deklice za šolsko delo bolj zainteresirane, se trudijo, sodelujejo in ne 

dajejo videza, da bi bilo z njimi kaj narobe. Res je, da pa sem imela pri izpolnjevanju 

ankete najprej v mislih dečke. Ti so navadno bolj agresivni, moteči, deklice pa skoraj 

ne opaziš, dokler se ne pojavijo učne težave. Te so tišje, manj vsiljive s pripombami, 

manj nestrpne. Poskušajo se prilagoditi pričakovanju, da so punčke pač pridne.« 

 

Večina učiteljev (45,1 %) je na to odgovorila v smislu, da se motnja drugače izraža, da so 

deklice mirnejše, da pri njih ni tipičnih simptomov, se drugače in manj impulzivno odzivajo, 

da je težava večkrat prikrita in so deklice bolj skrite za problemom, ki se odraža bolj kot notranji 

nemir in podobno. Pogosto so odgovarjali tudi, da gre pri tem za stereotipe oziroma drugačen 

kulturni pogled na vzgojo deklic in dečkov (18,9 %), saj je dejstvo, da ljudje (načrtno ali ne) od 

deklic običajno pričakujemo drugačno vedenje kot od dečkov; kar je pri deklicah 'normalno', 

pri dečkih hitro izstopa in obratno. Pričakovano je, da so deklice bolj poslušne, pridne, 

ubogljive, manj uporniške; bolje naj bi imele razvite delovne navade, so manj odklonilne in 

bolj premišljene, organizirane. Običajno so manj agresivne in hiperaktivne, pri njih se pogosteje 

pojavlja podtip ADHD, pri katerem prevladuje nepozornost.   
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RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 4: 

Kako učitelji ocenjujejo lastno kompetentnost za delo z učenci z ADHD ter ali obstaja 

povezava med izkušnjami poučevanja in strategijami reagiranja učiteljev?  

 

  Se čutite za delo z učenci z ADHD dovolj kompetentni oz. usposobljeni? 

  Odgovori f f (%) Kumulativa 

  1 - Čutim se dovolj usposobljenega, imam veliko znanja in izkušenj. 24 19,7% 19,7% 

  2 - Sem delno usposobljen/-a, znanja sem pri pridobil/-a kar nekaj, morda 

premalo izkušenj. 
72 59% 78,7% 

  3 - Za delo z otroki z ADHD sploh nisem usposobljen/a, potreboval/-a bi tako 

več informacij kot tudi izkušenj.  
16 13,1% 91,8% 

  4 - Drugo:  10 8,2% 100% 

  Skupaj 122 100% 100% 

Povpr. vrednost: 2.1 

Std. odklon: 0.8 
   

Tabela 9: Ocena samokompetentnosti učiteljev 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 3: Povezava med delovno dobo učiteljev ter oceno samokompetentnosti 

 

Večina sodelujočih učiteljic (59 %) meni, da so za delo z učenci z ADHD delno usposobljene, 

saj so pridobile kar nekaj znanja, premalo pa imajo izkušenj. Kar nekaj jih je v možnosti 
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»drugo« zapisalo ravno to, da teoretičnega znanja že lahko veliko pridobiš in imaš, da imaš 

včasih občutek, da o motnji tako rekoč že vse veš, a potem dobiš učenca ali naletiš na situacijo, 

v kateri ne znaš ustrezno ukrepati. Poleg samega znanja in razumevanja o motnji mora torej 

učitelj pridobiti tudi dovolj izkušenj in občutka, da se tudi sam nauči in usvoji, kako v določenih 

situacijah reagirati in kako pri tem ostati miren, predvsem pa, kako takemu otroku prisluhniti 

in pomagati. Kar petina učiteljic pa se čuti dovolj usposobljene, da imajo veliko tako znanja kot 

tudi izkušenj. Ta odgovor so po večini izbrale učiteljice, ki imajo večletno delovno dobo in so 

tako tekom let gotovo imele več srečanj in izkušenj z učenci z ADHD kot učiteljice, ki so skoraj 

na začetku svojega pedagoškega dela. 13,1 odstotkov sodelujočih žal meni, da za delo z otroki 

sploh niso usposobljene in da bi potrebovale več informacij in tudi izkušenj. Ta odgovor so 

večinoma izbrale zgoraj omenjene učiteljice začetnice.  

Navajam še nekaj konkretnih odgovorov, ki so jih učiteljice zapisale pri opciji 'drugo': 

 Imam kar nekaj znanja in tudi izkušenj, vendar je vsak otrok poseben in je treba 

najti ustrezen pristop, tu pa je včasih težava, ker zmanjka idej. 

 Težko je reči, da si dovolj usposobljen, saj se celo življenje učimo. Včasih že mislim, 

da sem usposobljena, da imam veliko izkušenj, a otroci so zelo različni in iste 

izkušnje pri drugem otroku ne delujejo. Vedno znova presenetijo v takšnih in 

drugačnih situacijah.  

 Kljub raziskovanju, menim, da je vedno dovolj prostora za nova spoznanja in pomoč 

s strani sodelavcev in strokovnjakov. 

 

Naknadno sem si pri tem postavila še raziskovalno vprašanje: 

ALI OBSTAJAJO STATISTIČNO POMEMBNE RAZLIKE V ODGOVORIH MED 

DVEMA SKRAJNIMA SKUPINAMA DELOVNE DOBE (5 let ali manj ter 26 let ali 

več)? 

 

Da bi prišla do tega odgovora, sem za vsa vprašanja, kjer je bilo to možno, izvedla t-test in na 

podlagi izračuna prišla do pomembnega sklepa pri dveh vprašanjih, kar je prikazano tudi v 

tabelah: 

 
Delovna 

doba 

N Povprečje Std. 

odklon 

Učenci z ADHD otrebujejo čim bolj razvijati 

svoja močna področja, da se čutijo uspešne. 

5 let ali 

manj. 

12 1,58 0,515 

26 let ali 

več.  

41 1,17 0,381 
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Delovna 

doba 

N Povprečje Std. 

odklon 

Se čutite za delo z učenci z ADHD dovolj 

kompetentni? 

5 let ali 

manj. 

12 2,50 0,674 

26 let ali 

več.  

41 1,85 0,823 

 

 

 

 Levenov test 

enakosti 

varianc 

 

T-test enakosti povprečij 

F Vre

dno

st 

t Stopi

nje 

prosto

sti  

Vredn

ost  

(2-

strans

ka) 

Povpr

ečna 

razlik

a 

Stand

ardna 

napak

a 

razlik

e 

95 % 

interval 

zaupanja 

za razliko 

Sp. 

mej

a 

Sp. 

mej

a 

Učenci z 

ADHD 

potrebujejo 

čim bolj 

razvijati svoja 

močna 

področja, da 

se čutijo 

uspešne. 

Predposta

vljene 

enake 

variance 

7,50

4 
,00

8 

 

3,04

0 

 

51 

 

,004 

 

,413 

 

,136 

 

,14

0 

 

,68

5 

Predposta

vljene 

različne 

variance 

  

 

2,577 

 

14,70

3 

 

,021 

 

,413 

 

,160 

 

,07

1 

 

,75

4 

 Tabela 10: primerjava razlik v odgovorih med skrajnima skupinama izkušenj o 

razvijanju močnih področij 

 Levenov test 

enakosti 

varianc 

 

T-test enakosti povprečij 

F Vre

dno

st 

t Stopi

nje 

prosto

sti  

Vredn

ost  

(2-

strans

ka) 

Povpr

ečna 

razlik

a 

Stand

ardna 

napak

a 

razlik

e 

95 % 

interval 

zaupanja 

za razliko 

Sp. 

mej

a 

Sp. 

mej

a 

Se čutite za 

delo z 

učenci z 

ADHD 

dovolj 

kompetentni

? 

Predposta

vljene 

enake 

variance 

,067 ,79

7 

2,481 51 ,016 ,646 ,260 ,123 1,1

69 

Predposta

vljene 

različne 

variance 

  

2,771 21,571 ,011 ,646 ,233 ,162 1,1

31 

Tabela 11: primerjava razlik v odgovorih med skrajnima skupinama izkušenj o 

oceni samokompetence 
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Glede na podatek o signifikantnosti t-testa je razvidno, da je t-test pomemben in kaže na 

pomembne razlike pri odgovarjanju med obema skupinama pri vprašanjih: 

 Delovna doba sodelujočih vpliva na odgovore pri vprašanju, ali otroci z ADHD 

potrebujejo čim bolj razvijati svoja močna področja, da se čutijo uspešne.  

 Delovna doba sodelujočih prav tako vpliva na oceno samokompetence učiteljev za 

delo z otroki z ADHD – učiteljice, ki imajo več let delovne dobe, se čutijo in 

ocenjujejo kot bolj usposobljene za delo z otroki z motnjo kot tiste, ki imajo manj 

delovnih izkušenj.   
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RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 5: 

Kako bi si učitelji pridobili dodatne informacije o ADHD?  

 

Najbolj pogost odgovor s strani učiteljev je bil, da bi se pogovorili z drugimi strokovnimi 

delavci na šoli, kot so na primer člani šolske svetovalne službe (83,6 %).  Kar 68,9 odstotkov 

bi dodatne informacije iskalo v strokovnih knjigah in priročnikih, kar se mi zdi dobro, saj se da 

v teh zaslediti tudi razne pretekle raziskave in sklepe, ki so jih na podlagi teh strokovnjaki 

naredili, prav tako pa se v takšni literaturi večkrat pojavljajo tudi primeri, kako z učenci z 

motnjo ravnati v razredu, da bi tako dosegli čim boljši napredek teh. 67,2 odstotkov sodelujočih 

bi se udeležilo seminarja ali modula iz tega področja, če bi jim bil dostopen, kar se mi zdi tudi 

zelo dobra izbira. Učitelji so med najpogostejše tri izbire o dodatnih virih najmanjkrat uvsrtili 

spletne vire, te je izbralo 33,6 odstotkov sodelujočih. Vsi se zavedamo, da so ravno ti viri 

najlažje in najhitreje dostopni, a žal niso vedno tako zanesljivi, kot če posežemo po pravi 

strokovni literaturi in menim, da je razlog najmanjkrat izbranega odgovora tudi to. Pod možnost 

»drugo« so našteli še: strokovnjak, ki mu zaupam (lahko tudi izven šole) in strokovne službe 

izven zavoda (psiholog, pedagog, psihiater).  

 

 V kolikor ste že ali še boste potrebovali več informacij o ADHD, kje ste/bi jih 

iskali  (označite 3 najbolj ustrezne odgovore)? 

Podvprašanja 
 (n = 

122) 

   f f %  

Strokovni članki. 49 40,2 

Spletni viri. 41 33,6 

Strokovne knjige in priročniki. 84 68,9 

Povprašal/a bi kolege učitelje za mnenje in izkušnje. 50 41,0 

Pogovorila bi se z drugimi strokovnimi delavci šole (šolska svetovalna služba). 102 83,6 

Poizvedel/a bi, ali obstaja kakšen seminar na to temo in se ga udeležil/a, v kolikor bi 

mi bil dostopen. 
82 67,2 

Pogovor o konkretnem primeru s starši učenca. 54 44,3 

Drugo (dopišite sami): 4 3,3 

Tabela 12: Viri informacij o ADHD, ki bi jih učitelji uporabili 
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RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 6: 

Katere strategije in intervencije učitelji ocenjujejo kot najbolj učinkovite (pred in po 

nastalih težavah)? 

 

Ukrepi za preprečevanje ter za odpravljanje in spreminjanje neprimernega 

vedenja. 

 

Odgovori (kategorije) f 
f %  

(n= 

122) 

Individualni pogovori z učencem (pred, med in po pouku), jasna in sprotna povratna 

informacija (+ in -), sprotni razgovori in pogovori o težavah ter možnih rešitvah (zakaj je prišlo 

do neprimernega vedenja, kaj ga je zmotilo, kako bi lahko reagiral, kaj bo storil naslednjič; 

učenje veščin in tehnik obvladovanja stresa), analiza dneva po končanem pouku z usmeritvami 

za naprej (vrednotenje ter morebitna nagrada, lahko tudi vsakodnevni zapis – šolski dnevnik), 

pogovor preko lutke itd.   

82 67,2 

Učencu moramo dati vedeti, da ga razumemo in sprejemamo takšnega, kot je, pomemben je 

pristen stik, vključimo lahko tudi humor. Naše reakcije na otrokove 'izpade' naj bodo čim bolj 

umirjene. Učencu namenimo veliko pozornosti (ker jo potrebuje), spodbujamo ga s pohvalami 

za vsak napredek ter izpostavljanjem in spodbujanjem močnih področij, pomembna je pozitivna 

naravnanost in komunikacija. Do učenca moramo biti strpni, ga znati motivirati in spodbujati ter 

po potrebi dejavnosti prilagoditi glede na stanje in razpoloženje učenca.  

51 41,8 

Učencu omogočamo čim več gibanja ter gibalnih nalog med poukom. Na voljo naj ima 

pripomočke za sproščanje napetosti (žogica za gnetenje in stiskanje), več odmorov. Izvajamo 

minute za zdravje in gibanje ter braingym vaje. Omogočimo prostor za umik in umiritev, kadar 

ga potrebuje oziroma kadar mu po potrebi mi odredimo umik, osamitev, kotiček za umiritev.  

51 41,8 

V kolikor opazimo težave pri učencu (med delom), mu preusmerimo pozornost. Uporabljamo 

dogovorjene neverbalne opomnike in znake ter dotik kot opozorilo in za pomiritev učenca. 

Pomirimo ga lahko tudi z objemom, če učenec to dopušča. Ignoriranje manjših, nenevarnih in 

manj motečih motenj, izpadov. 

Uporabljamo npr. iztek roke kot znak stop, očesni stik in nakaz z mimiko, štetje do 3, stišanje 

glasu med razlago, štetje od 10 nazaj za pomiritev itd.   

48 39,3 

Navodila in razlage naj bodo jasna, kratka in konkretna, podana ob očesnem stiku z otrokom. 

Podajanje navodil naj bo strukturirano po korakih, z uporabo konkretnih in praktičnih primerov, 

kadar se le da. Preverimo razumevanje navodil, po možnosti tako, da jih učenec ponovi oziroma 

obnovi, po potrebi jih ponovimo tudi mi ter učencu nudimo dodatno razlago, če je potrebno. Pred 

začetkom dejavnosti ali naloge učenca spodbudimo in mu po potrebi pomagamo z usmeritvami 

pri samostojnem delu.  

44 36,1 
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Redno sodelovanje z drugimi pomembnimi osebami: s starši (redna izmenjava informacij ter 

obojestranska doslednost, odkrit in iskren pogovor), z drugimi strokovnimi delavci (šolska 

svetovalna služba itd.) in sodelavci.  

36 29,5 

Ohranjanje konstantnosti, pravil in reda, da z rutinskimi postopki vzpostavimo nek red. 

Učenec tako točno in jasno ve, kakšna so pravila in posledice, kaj čemu sledi ter kakšno je 

neželeno vedenje v šoli (meje), pri tem moramo biti dosledni. Učenca v naprej opozorimo ob 

spremembi dejavnosti, menjavi okolja itd. 

30 24,6 

Učencu prilagodimo dejavnosti in naloge na več nivojih. Po potrebi prilagodimo čas in pot 

reševanja (na otroku čim bolj zanimiv način) nalog, poskrbimo za pestrost, posamezne naloge 

jasno ločimo med seboj (vsaka na drugem listu ali ločeni s črto) ali jih razporedimo v smiselne 

sklope, uporabljamo pestre in vizualne didaktične pripomočke. Povečamo pisavo, če je to 

potrebno, z barvami označimo bistvene podatke, spodbujamo senzorne dejavnosti.   

27 22,1 

Učenca določimo za pomočnika učitelja, za opravljanje koristnih opravkov (brisanje table, 

delitev listov, poišče pripomočke itd.). Učenec se tako hkrati zamoti, se med poukom giba in se 

čuti cenjenega, koristnega.  

24 19,7 

Prilagodimo prostor – učenec naj sedi blizu učiteljevega mesta, običajno v prvi vrsti, umaknemo 

čim več morebitnih motečih stvari iz prostora in okolice učenca (ter izogibanje situacijam, ki bi 

lahko sprožile težave), označimo lahko prostore za pripomočke… Omogočimo mu delo v 

individualnem kotičku, če ga potrebuje.  

23 18,9 

Uporabljamo otroku primerne pozitivne in negativne posledice, spodbude (pohvale, nagrade in 

kazni) – kolikor se le da, bodimo pozitivni. Uporabljamo lahko točkovanje kot pozitivno 

spodbudo, sklenemo pogodbe med učencem in učiteljem (za spoštovanje dogovorov), uporabimo 

določen znak na mizi, zbiranje nalepk, štampiljk, smeškotov, sončkov v beležko, semafor 

(učenec se ob neprimernem vedenju pomakne na rumeno ali rdečo polje, nato lahko to izboljša 

in se pomakne nazaj na zeleno polje)… na koncu sledi določena nagrada glede na dogovor.  

21 17,2 

Spodbujanje medsebojne pomoči in sodelovanja s sošolci – pomoč hitrejšega, sposobnejšega 

sošolca pri delu, nalogah. Vključimo lahko masaže med sošolci ter vaje sproščanja.  
8 6,6 

 

 

V anketnem vprašalniku sem postavila dve ločeni vprašanji o strategijah in ukrepih, ki jih 

učitelji uporabljajo, da v naprej čim bolj preprečijo neželeno vedenje učencev ter o ukrepih, s 

katerimi se spoprijemajo z odpravljanjem in spreminjanjem neprimernega vedenja ob že 

nastalih težavah. Odgovori na obe zastavljeni vprašanji so se večinoma ponavljali, prepletali in 

se niso bistveno razlikovali, ali pa so anketiranci na drugega celo odgovorili tako, da so napisali, 

da so na to vprašanje odgovorili že s prejšnjim odgovorom. Tako sem se odločila, da je ti dve 

vprašanji pri analizi in interpretaciji smiselno združiti, saj bi z ločevanjem dobili premalo 

poglobljene odgovore. Vzrok tega je lahko, ali da si učitelji niso dovolj dobro prebrali vprašanj 

Tabela 13: Strategije in ukrepi, ki jih pri učencih z ADHD uporabljajo učitelji 
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in opazili poudarjene ukrepe in strategije, ali pa morda odgovori lahko kažejo na to, da učitelji 

premalo delajo na tem, da bi v naprej preprečili vedenjske izbruhe učencev. Deloma so sicer 

ukrepi tudi prepleteni ter povezani med seboj, pa vendar, so določeni ukrepi, ki se lahko 

uporabijo pred ali šele po nastalih težavah.  Vprašanje in odgovori nanj se dopolnjujejo tudi z 

naslednjim vprašanjem, kar je razvidno iz odgovorov učiteljev.  

Najpogosteje (67,2 %) so učitelji poudarili pomen pogovora z učencem ob več priložnostih, kot 

je pred, med ali po končanem pouku. S tem učenec pridobiva sprotno in jasno povratno 

informacijo in sodeluje pri pogovoru o težavah ter pri načrtovanju vedenja v naprej – učitelji 

jih torej spodbujajo, da učenci pred nastopom težav te začutijo, da razmišljajo o vzrokih 

neprimernega vedenja (kaj jih je pripeljalo do izbruha), kako bi lahko še reagiral ob taki situaciji 

ter da skupaj naredita načrt, kako se bo učenec v prihodnje s tako situacijo bolj primerno soočil.  

Z 41,8 odstotki so učitelji zapisali, da je pri vsem zelo pomemben odnos učitelja do učenca z 

ADHD, učitelj mu mora dati vedeti, da ga razume in sprejema z vsemi težavami in pozitivnimi 

stvarmi vred, pri tem je zelo pomemben pristni stik, pozitivno naravnana komunikacija. Dobro 

je, da učitelj ob učenčevih 'izpadih' reagira povsem umirjeno, brez nepotrebnega povzdigovanja 

glasu in vzvišenosti, raje kot to mu že prej nameni več pozitivne pozornosti in svojega časa. Že 

tako vsem učencem, tem pa še toliko bolj, ogromno pomeni učiteljeva spodbuda in pohvala za 

vsak napredek, prav tako je dobro spodbujati učenčeva močna področja in na njih graditi, jih 

razvijati. Do učenca moramo biti strpni in ga skušati čim bolj motivirati, spodbujati in 

upoštevati. Poleg tega učenci z ADHD potrebujejo možnost gibanja med samim poukom, saj 

težko sedijo toliko časa na mestu in so skoncentrirani, zato jim učitelji omogočijo gibalne 

naloge med poukom ter jim dajo na voljo pripomočke za sproščanje napetosti. Nekateri so 

navedli tudi izvajanje minut za zdravje ter vaje za možgane (braingym). Otroku omogočimo 

prostor za umik in ohladitev, umiritev, kadar to potrebuje ali kadar mu ga zaradi motenja odredi 

učitelj. 

Pri učencih z ADHD je primerna uporaba dogovorjenih neverbalnih opomnikov, katere učenec 

pozna in ga z njimi opozorimo, hkrati pa ga ne izpostavljamo pred razredom in za to (če ni res 

nujno) ne prekinjamo pouka. Učitelji pogosto uporabljajo tudi nežen dotik kot opozorilo ali tudi 

za pomiritev učenca. Kar nekaj jih je pri tem zapisalo, da manjše in nenevarne izpade ali motnje 

učenca včasih tudi ignorirajo, če je situacija primerna.  

Zelo pomembno je natančno in strukturirano podajanje navodil in razlag, ki naj bodo čim bolj 

jasna, kratka in konkretna, kadar se le da, kar je navedlo 36,1 odstotkov sodelujočih. Učitelji so 

poudarili tudi očesni stik z učencem ob podajanju teh. Razumevanje lahko preverimo tako, da 
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jih učenec obnovi, po potrebi pa to stori učitelj ali ponudi dodatno razlago, kadar je to potrebno. 

Priporočali so tudi spodbudo učenca pred samim začetkom dela ter morebitno pomoč in 

usmerjanje pri samostojnem delu.  

Učitelji so naštevali še pomen rednega sodelovanja s starši in drugimi strokovnjaki. Pomembno 

je ohranjanje konstantnosti, pravil in reda, da učenec točno ve, kakšno vedenje je sprejemljivo 

in kakšno ne – kakšna so torej pravila in posledice, pri čemer moramo biti zelo dosledni in 

ohranjati konstantne meje. Pri učencih z ADHD je dobro, da ga ob spremembi dejavnosti ali 

menjavi okolja na to tudi opozorimo, saj se bo tako lažje prilagodil. Učitelji so opisali še 

prilagoditve nalog in dejavnosti ter prostora, veliko jih učenca večkrat določi za svojega 

pomočnika pri razrednih opravkih. Uporabljati je treba za otroka primerne posledice, tako 

pozitivne, kot tudi negativne, a poudarek naj bo na pozitivnem.  

 

Učitelji so kot primere bolj konkretnih metod in ukrepov navedli: 

 Štetje do 3 – ko izrečem 3, se mora učenec umiriti in obstati (večkrat omenjeno). Time 

out,  zbiranje nalepk in štampiljk, stišanje glasu med razlago (ob motenju), izteg roke v 

znak stop, štetje od 10 nazaj itd.  

 Sklenitev pogodbe med učencem in učiteljem – pisni opomnik za učenca.  

 Šolski dnevnik (op.:večkrat omenjen med ukrepi), kjer učitelj in učenec vodita dnevnik 

za vsako uro posebej, nato še ob koncu dneva, nato pa mora slediti analiza in povratna 

informacija učencu. Sistem temelji na možnosti popravljanja neprimernega obnašanja 

pri posameznem predmetu ter nagrajevanju primernega/sprejemljivega vedenja.  

 »Rada posežem po narejenem semaforju, ki visi na tabli. Imena otrok so na zeleni lučki. 

Če je otrok v eni uri opozorjen dvakrat, se premakne na oranžno itd. Vsako uro ima 

možnost priti nazaj na zeleno lučko. Tisti dan, ko otrokom uspe cel dan ostati na zeleni, 

dobi smejkota-nalepko. Če je kdo, ki je cel mesec na zeleni luči, dobi možnost vpogleda 

v skrinjico, kjer si lahko izbere simbolno darilce.«  

 »V glavnem moja pomoč temelji na prilagojenem pouku, pa seveda tudi na pogovorih, 

razvijanju medsebojnega zaupanja in sodelovanja. Veliko mi med poukom pomaga, 

vsakemu otroku, še posebej pa učencu z ADHD je treba nameniti veliko pozornosti in 

svojega časa – vedeti mora, da mu želim pomagati, da je slišan, mi lahko zaupa ter da 

ga imam enostavno enako rada, kot vse ostale! Zelo pogosto s takim otrokom skupaj 

določiva neka pravila, načine, kako naprej. Zelo pomembna je čez čas evalvacija, da 

otrok ugotovi, spozna in sliši, kaj je bilo boljše in kaj mogoče še ne…«  
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Učitelje sem povprašala še, kako oziroma na kakšen način lahko oni učijo/spodbujajo učenca k 

samonadzoru in samoregulaciji pri spopadanju z motnjo. 

 

Kako oziroma na kakšen način lahko učenca učite/spodbujate k samonadzoru in 

samoregulaciji pri spopadanju z motnjo? 

Odgovori (kategorije) f 
f %  

(n= 

122) 

Redna komunikacija in pogovor (ko se učenec umiri), (samo)vrednotenje vedenja ob 

koncu pouka in načrtovanje v naprej (razvoj kontrole vedenja). Vedenje in napredek 

lahko beležimo tudi v šolskem dnevniku učenca. Učenca moramo spodbujati k zavedanju 

svojih težav ter obvladovanju le teh, saj se mora naučiti prevzeti odgovornost za svoja 

dejanja in ravnanja.  

47 38,5 

Poudarjanje pozitivnega, nagrajevanje učenčevega napredka (nagrade, pohvale, 

štampiljke, igra po želji učenca…), motiviranje in spodbujanje učenca k razmišljanju in 

iskanju rešitev oziroma primernejših reakcij (spodbujanje k samonadzoru in 

samoregulaciji vedenja).  

Npr. prepoznavanje občutkov ter preštevanje za umiritev, prigovarjanje pozitivnih 

afirmacij itd.  

30 24,6 

Uporaba opomnikov in spodbud (pogled, dotik, štetje, uporaba barvnih kartonov kot pri 

nogometu, uporaba barv semaforja, kartončki z znaki v opozorilo, žetoniranje, napisana 

pravila kot opomnik, uporaba simbolov z navodili - poslušaj, pobarvaj, opazuj…), 

zbiranje motivacijskih nagrad itd.  

26 21,3 

Pozitivna energija, mirni živci, naklonjenost in pozornost učitelja. Miren vzor, 

diferenciacija nalog, uporaba nalog in ciljev brez pasti. Pomembno je razumevanje, 

potrpežljivost ter diskretnost in zaupanje med učencem in učiteljem.  

22 18,0 

Ne vem, ne znam odgovoriti, o tem se moram še podučiti. Odvisno od posameznika.  19 5,6 

Vaje za sproščanje in umiritev (gnetenje žogice, sledenje s prstom ležeči osmici), 

dihalne vaje, stiskanje blazine, vključevanje humorja, igra v mirnem kotičku… Možnost 

umika in aktivnega odmora, preusmeritev pozornosti učenca z menjavo dejavnosti in 

prilagoditvijo poteka dela.   

18 14,8 

Načrtovanje, kaj naredi učenec sam in kaj se naredi skupaj. Izdelan urnik za v šoli in 

doma, poznan potek dejavnosti, dosledno upoštevanje dogovorov in pravil, jasno 

postavljena pravila (doma in v šoli). 

16 13,1 
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Dopolnilna pomoč, sodelovanje s starši in strokovnjaki – enotnost v delovanju, 

spoprijemanju. Skupni trud in načrtovanje za izboljšanje težav, sprotno prilagajanje glede 

na učinek.  

9 7,4 

Igra, v kateri se otrok lahko izraža (ples, izražanje z risanjem…), spodbujanje k 

zavedanju svojega telesa in možnost umika, ko začuti, da prihaja jeza ali podobni občutki. 

Spodbujanje k izražanju čustev, občutkov. Izražanje v igrah vlog.  

7 5,7 

 

 

Odgovori na to vprašanje so se pri veliko učiteljev precej povezovali z odgovori na prejšnji dve 

vprašanji, naštevali so podobne ukrepe in ideje. V največ primerih (38,5 %) so učitelji tudi pri 

tem zopet poudarili pomen redne komunikacije in pogovora z učencem, pri čemer je 

pomembno, da se pogovor izvede takrat, ko je učenec umirjen oziroma ni sredi impulzivne 

reakcije. Učenca spodbujajo k samovrednotenju vedenja ob koncu pouka ter ga spodbujajo k 

načrtovanju le tega v naprej, s čimer otrok počasi razvija kontrolo vedenja. Pogosto vedenje in 

napredek učenca beležijo tudi v šolskem dnevniku učenca, kot so zapisali že pri ukrepih za 

preprečevanje in odpravljanje in spreminjanje neprimernega vedenja, kar se tudi meni zdi precej 

koristno. Učenec ima tako še boljši pregled nad svojim vedenjem, izbruhi ter tudi nad 

napredkom, s čimer je tudi spodbujen k zavedanju svojih težav ter obvladovanju le teh. Tako 

se postopoma nauči tudi prevzeti odgovornost zase, za svoja dejanja in ravnanja, kar se mi zdi 

zelo uporabno in za učenca predstavlja najbrž veliko motivacijo in spodbudo.  

24,6 odstotkov učiteljev je zapisalo, kako pomembno je pri spodbujanju samonadzora 

poudarjanje pozitivnega vedenja ter nagrajevanje vsakega učenčevega napredka. Pri tem 

uporabljajo manjše nagrade (predvsem v obliki, da si učenec lahko npr. izbere igro oziroma 

dejavnost med pavzo), besedne pohvale, zbiranje nalepk ali štampiljk itd. Učitelji morajo 

učenca z motnjo še toliko bolj motivirati in spodbujati k razmišljanju in iskanju primernejših 

odzivov in reakcij. Zapisali so, da lahko učenca spodbujajo, da ko začuti, da začne 'vreti', da 

sam pri sebi šteje in se tako umiri, ali da takrat zapusti razred in se umakne v mirni kotiček, si 

prigovarja pozitivne afirmacije in podobno.  

Učitelji so opisali tudi rabo opomnikov in spodbud ter zbiranje raznih motivacijskih nagrad (v 

21,3 odstotkih), ki pritegnejo učenca. Učenca lahko opozorimo že z samim pogledom in 

obrazno mimiko, pri večini je učinkovit dotik z roko na ramena ali hrbet, kar nekaj učiteljev 

uporablja štetje za čas umiritve, nekateri uporabljajo zbiranje barvnih kartonov kot pri 

nogometu, uporabljajo barve semaforja kot opozorila, poslužujejo se kartončkov z narisanimi 

Tabela 14: spodbujanje samonadzora in samoregulacije pri učencu 
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znaki v opozorilo in opomnik učencu ali pa na opaznem mestu napisana pravila, uporabljajo 

žetoniranje in nato zbiranje določenih nagrad ter uporabljajo simbole z navodili za usmerjanje 

učenca (poslušaj, pobarvaj, preberi, opazuj…). Meni osebno se zdi zanimiva ideja raba 

semaforja, prav tako pa pri dečkih, katerim je večinoma nogomet eden ljubših športov, uporaba 

športnih barvnih kartonov, kar je gotovo dobra motivacija in spodbuda.  

Zopet so opozorili tudi na pomembnost pozitivnosti učitelja v takšnih in drugačnih situacijah 

(18 %), pomen njegove pozitivne energije, mirnih živcev, naklonjenosti ter čim več pozornosti 

do učenca. Učitelj naj bi učencu tako predstavljal miren vzor ter ga s tem tudi motiviral, ta pa 

naj za učenca zagotovi ustrezno diferenciacijo nalog glede na njegove zmožnosti in tudi 

interese, naloge in cilji pa naj bodo jasni in brez pasti. V odnosu med učencem in učiteljem je 

bistvenega pomena razumevanje, medsebojno spoštovanje, potrpežljivost, diskretnost ter 

zaupanje, s čimer se tudi sama precej strinjam.  

14,8 odstotkov učiteljev uporablja vaje za sproščanje in umiritev in dihalne vaje, katere učencu 

pomagajo do zbranosti in umiritve. Učencu dajo možnost gnetenja žogice, stiskanja blazine ter 

tudi igre v mirnem kotičku. Otrok naj ima možnost aktivnega odmora, da se razbremeni, včasih 

pa je naloga učitelja tudi preusmeritev pozornosti učenca z menjavo dejavnosti in po potrebi 

prilagoditev poteka dela. Ena učiteljica je pri tem omenila, da učencu pri umirjanju zelo pomaga 

vaja, katero ima učenec nalepljeno kar na svoji šolski mizi – gre za ležečo obrnjeno senzorično 

številko osem, po sledi katere učenec sledi s prstom in se tako lažje zbere in umiri.  

 Med drugim so poudarili še pomen čim bolj natančnega in vnaprejšnjega načrtovanja o 

dejavnostih in odgovornostih, izdelan in poznan urnik ter potek dejavnosti ter dosledno 

upoštevanje dogovorov, pravil in jasno postavljanje navodil (13,1 %); nudenje dopolnilne 

pomoči učencu ter enotnost in doslednost v sodelovanju s starši in strokovnjaki ter tudi sprotno 

prilagajanje ukrepov glede na učinke (7,4 %). 5,7 odstotkov učiteljev daje učencem možnost 

iger, v katerih se lahko izražajo (ples, risanje občutkov ter izražanje s tem, igre vlog) ter jih pri 

tem spodbujajo k zavedanju svojega telesa ter k izražanju čustev, občutkov.  

Pri tem navajam konkretni odgovor ene od učiteljic: 

»Moj način je, da v situaciji, ko otrok izgubi nadzor nad sabo, ne začnem z besedami, ampak 

otroka najprej umaknem, ga naučim, da se prime za roke, da začuti svoje telo, šteje do 10, gre 

pit vodo, se prediha in poskuša umiriti. Ko se je umiril, poskušava pogledati, kje je problem in 

poiščeva rešitev, pri reševanju katere je čim bolj samostojen.«  
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Učiteljem sem zastavila vprašanje, ali se jim je kdaj kakšen pristop ali dejavnost, ki sta v 

literaturi bila priporočena pri učencih z ADHD, izkazal za neučinkovito glede na njihove 

izkušnje. Večina učiteljev, kar 67,2 odstotka, je zapisalo, da tega ne vedo, da s tem še nimajo 

izkušenj in da še niso naleteli na takšen primer. Po tem lahko sklepamo, da so do sedaj vedno 

znali uporabiti pristope oziroma ukrepe, ki so bili pri njih uspešni; lahko pa pomeni tudi, da 

učitelji niso pogosto posegli po strokovni literaturi in ne vedo najbolj, kaj je tam zapisano kot 

učinkoviti predlogi. Predvidevam in upam, da je razlog teh odgovorov prvi od možnih. 

 

Ali se Vam je kdaj kakšen pristop oziroma dejavnost, ki sta sicer v literaturi o ADHD 

priporočena, pri učencih z ADHD izkazal za neučinkovito? Na kratko pojasnite. 

Odgovori (kategorije) 
f 

f %  

(n= 

122) 

Ne vem, nimam še izkušenj, še nisem naletel na to.  82 67,2 

Pri vsakem posamezniku so učinkoviti drugačni pristopi. Vsak otrok je individuum - 

svet zase, zato moramo pristope prilagajati posameznikom, če želimo biti pri tem uspešni. 

Če nekaj ne deluje pri enem, bo morda pri drugem – učenca moraš poznati, preizkusiti 

različne stvari. Ne obstajajo univerzalni pristopi, ki bi delovali za vse. 

 

21 

 

17,2 

Knjige in literatura, teorija so eno, praksa pa mnogokrat drugo. Marsikaj je torej le 

literatura. Velikokrat delaš po instinktu in lastnemu občutku, so pa napotki iz strokovne 

literature 'palica', na katero se lahko opreš.  

12 9,8 

Odvisno od vsake posamezne, konkretne situacije. Pri istem učencu je lahko enkrat 

neka metoda zelo učinkovita, drugič sploh ne.  
9 7,4 

Možnost gibanja med poukom in umik v miren kotiček – otrok izkoriščal, še bolj begal, 

ni prav z vidika drugih otrok.  
4 3,3 

Pogovor je včasih neučinkovit, pomembnejši je jasen sistem brez odvečnega 

razpravljanja. Telesni dotik in objem sta lahko neučinkovita – v trenutku impulzivnosti 

ju lahko otrok dojame kot napad.  

3 2,5 

Slabo sodelovanje s starši ali drugimi strokovnjaki, s katerimi sodelovanje ni obrodilo 

želenih sadov.  
2 1,6 

Zbiranje nalepk, štampiljk in posledično zaslužena nagrada se ni izkazalo.  1 0,8 

 

Tabela 15: pristopi, ki so se pri učiteljih izkazali za neučinkovite pri učencih z ADHD 
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17,2 odstotkov jih meni, da so pristopi precej odvisni od vsakega posameznika, saj niso pri 

različnih posameznikih učinkoviti isti pristopi, s čimer bi se tudi sama popolnoma strinjala. 

Vsak otrok ima namreč svoje potrebe in interese, motnja se lahko različno izraža, prav tako so 

tudi značajsko med seboj različni. Če želimo torej učinkovite pristope, jih moramo prilagajati 

glede na posameznika. Nek pristop ali dejavnost lahko torej pri nekom popolnoma deluje, pri 

drugem pa nikakor ne doseže želenega učinka, zato moramo učencu znati prisluhniti, da 

spoznati ter poskusiti različne ukrepe, saj ne obstajajo univerzalni pristopi, ki bi delovali prav 

pri vsem.  

9,8 odstotkov učiteljev je mnenja, da je težko nekaj iz literature popolnoma prenesti v realnost, 

saj je teorija eno, praksa pa večkrat drugo. Knjige so pogosto le literatura, pri prenosu v prakso 

pa morajo učitelji predvsem upoštevati tudi svoj instinkt in lastni občutek, znati morajo 

prisluhniti otrokovim potrebam ter pri tem kar se pač le da upoštevati napotke iz literature, kar 

jim pogosto predstavlja neko oporo, rdečo nit, palico, na katero se lahko uprejo.  

Strinjala bi se tudi z učitelji, ki pravijo, da je učinkovitost pristopa odvisna tudi od vsake 

posamezne situacije, v kateri se uporabi (7,4 %). Kot je za učence z ADHD znano, se ne 

odzivajo vedno isto, motnja je lahko precej nekonstantna, zato je lahko pri teh učencih v nekem 

primeru določena metoda zelo učinkovita, v drugi situaciji pa sploh ne. Tukaj je najbrž spet 

pomemben občutek ter iznajdljivost učitelja, da zna »rešiti« nastalo situacijo in se hitro spomni 

novega, drugačnega pristopa, s katerim bi pomagal učencu.  

Poleg tega so nekateri učitelji izrazili tudi mnenje, da se jim možnost gibanja za učenca med 

samim poukom ni izkazala za učinkovito, saj je učenec to preveč izkoriščal in tako še večkrat 

begal sem in tja, prav tako pa se jim ne zdi to pravično iz vidika drugih otrok. Več jih je omenilo, 

da je težava pri umiku v mirni kotiček ta, da učenca težko spustiš iz oči, zelo malo pa jih ima 

možnost, da se učenec dejansko lahko umakne v drug prostor (npr. kabinet) in je hkrati pod 

nadzorom druge odrasle osebe, zato se nekateri tega ne poslužujejo. Nekaj učiteljev je zapisalo, 

da tudi pogovor včasih ne prinese želenih sadov, da je bistveno pomembnejši jasen sistem brez 

odvečnega razpravljanja. Tudi telesni dotik in objem sta včasih lahko pri učencih z ADHD 

neučinkovita, saj ju lahko učenec v trenutku impulzivnosti napačne dojame in si jih razlaga kot 

napad nanj ali poseg v zasebnost.  
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RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 7: 

Katere prilagoditve učitelji najpogosteje uporabljajo pri delu z učenci z ADHD?  

Učenci z ADHD pogosto potrebujejo določene prilagoditve okolja in pouka (pri 

organizaciji, prostoru, metodah in oblikah dela), da lahko kar se da uspešno sledijo pouku 

in da jih njihovi simptomi pri tem čim manj ovirajo.   

Če za učence z ADHD izvajate prilagoditve, označite, kako pogosto se poslužujete spodaj 

naštetih. V kolikor uporabljate še kakšno drugo, jo prosim dopišite.   

Podvprašanja Odgovori 
Povpr. 

vred. 

     

1 

Zelo  

pogosto 

2 

Precej  

pogosto 

3 

Srednje  

pogosto 

4 

Zelo 

redko 

5 

Nikoli 
Skupaj    

Učenec naj sedi na mestu, kjer 

je čim manj motečih dražljajev 

– v prvi ali zadnji vrsti. 

105 

(86,1%) 

13 

(10,7%) 

1  

(0,8%) 

2  

(1,6%) 

0  

(0%) 

121 

(100%) 
1,17 

Označitev prostorov za 

potrebščine na mizi, za lažjo 

organizacijo. 

26  

(21,3%) 

27  

(22,1%) 
36  

(29,5%) 

26  

(21,3%) 

6  

(4,9%) 

121 

(99,2%) 
2,66 

Možnost gibanja med poukom. 
44  

(36,1%) 
48  

(39,3%) 

25  

(20,5%) 

4  

(3,3%) 

0  

(0%) 

121 

(99,2%) 
1,91 

Uporaba signalov ob menjavi 

aktivnosti (zvonček…). 

20  

(16,4%) 
29  

(23,8%) 

27  

(22,1%) 

26  

(21,3%) 

19  

(15,6%) 

121 

(99,2%) 
2,96 

Delo v parih ali majhnih 

skupinah. 

30  

(24,6%) 
48  

(39,3%) 

33  

(27%) 

10  

(8,2%) 

0  

(0%) 

121 

(99,2%) 
2,19 

Izogibanje časovno omejenim 

nalogam. 

30  

(24,6%) 
37  

(30,3%) 

39  

(32%) 

11  

(9%) 

2  

(1,6%) 

119 

(97,5%) 
2,31 

Dnevni urnik je obešen na 

vidnem mestu v razredu. 
77  

(63,1%) 

27 

 (22,1%) 

7  

(5,7%) 

6  

(4,9%) 

4  

(3,3%) 

121 

(99,2%) 
1,62 

Oblikovana, zapisana in 

utemeljena pravila razreda, ki so 

vsem poznana. 

99  

(81,1%) 

18  

(14,8%) 

3  

(2,5%) 

0  

(0%) 

0  

(0%) 

120 

(98,4%) 
1,20 

Možnost umika v miren prostor. 
47  

(38,5%) 

32  

(26,2%) 

27  

(22,1%) 

9  

(7,4%) 

3  

(2,5%) 

118 

(96,7%) 
2,06 

Vključevanje čim več otrokovih 

čutov (multisenzorno učenje) k 

pouku. 

61  

(50%) 

43  

(35,2%) 

15 

(12,3%) 

1  

(0,8%) 

0  

(0%) 

120 

(98,4%) 
1,63 

 

 

Večina učiteljev uporablja prilagoditev, da učenec sedi na mestu, kjer je čim manj motečih 

dražljajev, torej v prvi ali zadnji vrsti. Zelo pogosto se tega poslužuje 86,1 odstotkov učiteljev, 

povprečje je 1,17. Sama sem tudi predvidevala tako visoko številko, saj je v literaturi ta 

prilagoditev pogosto zapisana in je tudi nezahtevna za izvedbo in naj bi veliko pripomogla k 

zmanjšanju motečih dejavnikov v neposredni okolici učenca.  

Označitve prostorov za potrebščine na mizi, kar naj bi pripomoglo k lažji organizaciji učenca z 

motnjo, se ne poslužujejo vsi učitelji enako pogosto. Tu so odgovori bolj razpršeni, večina 

Tabela 16: pogostost uporabe posameznih prilagoditev pri učencih z ADHD 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta         Katja Maček; diplomsko delo 

- 97 - 

 

učiteljev (29,5 %) to prilagoditev uporablja srednje pogosto, tudi povprečje kaže na to, saj je 

2,66. Menim, da je tukaj kar odvisno tudi to, v katerem razredu je učenec z ADHD ter koliko 

potrebuje pomoči pri takšni organizaciji.  

Večina učiteljev (39,3 %) kot eno izmed prilagoditev precej pogosto učencu ponudi možnost 

gibanja med poukom, zelo pogosto 36,1 odstotkov učiteljev. Povprečje je torej med zelo 

pogosto in precej pogosto uporabo tega ukrepa, meri 1,91. Sama sem pričakovala, da bo pri tem 

odgovoru precej več učiteljev izbralo možnost 'zelo pogosto', saj imajo ti otroci večinoma zaradi 

svoje hiperaktivnosti večjo potrebo po gibanju, prav tako težje zdržijo zbrani na delo celotno 

šolsko uro. Po drugi strani pa popolnoma verjamem, da se znajo učitelji glede na okoliščine v 

določeni situaciji sami odločiti, ali otrok potrebuje gibanje med poukom, ali pa ga ta možnost 

lahko včasih še dodatno zmede in tako še lažje izgubi rdečo nit dela. Zelo pogosto (38,5 %) 

učitelji uporabljajo možnost umika v miren prostor, srednje pogosto pa to možnost uporablja 

26,2 odstotkov sodelujočih, za manj pogosto uporabo predvidevam podobne razloge kot so pri 

prilagoditvi, da ima učenec možnost gibanja med poukom, hkrati pa tukaj gotovo vpliva še 

dejavnik, da učitelj potrebuje tak prostor za umik, kjer ima še vedno nadzor nad učencem, ali 

pa potrebuje drugega sodelavca, ki lahko takrat vsaj malo popazi nanj, kar pa je večkrat ovira 

za izvajanje te prilagoditve.  

Uporaba signalov ob menjavi aktivnosti je med učitelji precej različno pogosto uporabljena, 

povprečje se nahaja na 2,96, večina učiteljev signale uporablja precej in srednje pogosto, prav 

tako je bil skoraj enakovredno izbran odgovor 'zelo redko'. 15,6 odstotkov učiteljev tega 

pristopa ne uporablja nikoli, pri čemer sem sama pričakovala manjšo številko.   

Zelo pogosto večina učiteljev uporablja še prilagoditve, kot je dnevni urnik, ki je obešen na 

vidnem mestu v razredu (63,1 %); oblikovana, zapisana in utemeljena pravila razreda, ki so 

jasna in poznana prav vsem učencem (kar 81,1 %). Ti dve prilagoditvi sta pogosto priporočeni 

pri delu z učenci z ADHD, saj jih urnik na vidnem mestu vedno nekako »opomni«, kaj sledi 

določenemu predmetu, prav tako pa jih zapisana in poznana navodila opomnijo, kaj je v razredu 

dovoljeno in kaj ne.  

Zelo pogosto (50 %) učitelji vključujejo čim več otrokovih čutov k pouku, kjer se le da, torej 

uporabljajo multisenzorno učenje, 35,2 odstotkov pa jih to možnost uporablja precej pogosto. 

Menim, da to prilagoditev torej precej dobro in uspešno upoštevajo ter izvajajo, saj učencem 

tako pomaga k boljši koncentraciji in tudi k boljši zapomnitvi snovi, ker jih tako bolj pritegne 

in jo doživijo z več čuti.   
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Večina učiteljev precej pogosto (39,3 %) izvaja delo v parih ali manjših skupinah, kar je 

priporočljivo, saj se učenci z ADHD najtežje zberejo pri samostojnem tihem delu, prav tako pa 

imajo težave, če morajo delati in sodelovati v večji skupini, saj se težje uskladijo in prilagodijo.  

Učitelji so pri možnosti 'drugo' našteli še druge, pogosto uporabljene prilagoditve, kot so: 

Pogovor, mirni dotiki in veliko pozornosti, pošiljanje učenca po opravkih, ena naloga na eni 

strani oziroma naloge, ločene s črto; individualna kratka rekreacija, neverbalni opomniki, 

uporaba pestrih didaktičnih pripomočkov, prilagoditev zapisov in razdelitev nalog v sklope ter 

povečana pisava, barvno označevanje pomembnih podatkov, uporaba beležke za zapise, tehnike 

umirjanja, uporaba socialnih iger, prilagojeno preverjanje in ocenjevanje (odstranitev motečih 

dražljajev), jasna navodila, stalna spodbuda in pohvala za vsak napredek, delo na močnih 

področjih, spodbujanje pomoči med sošolci, gnetenje žogice za sproščanje napetosti, manj 

nalog, zbiranje točk, vedno jasna in natančno strukturirana navodila, več odmorov, učiteljev čas 

izven pouka…   
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RAZISKOVALNO VPRAŠANJE 8: 

Katera področja učitelji pri učencih z ADHD izpostavljajo kot njihova močna področja?  

Ali morda pri učencih z ADHD opažate tudi močna področja – če jih, jih opišite. 

Odgovori (kategorije) 
f 

f %  

(n= 

122) 

Glasbena in likovna umetnost – ustvarjalnost.  

Nastopanje in umetniška dejavnost, dramatizacija, ples…  
48 39,3 

Šport in gibalne spretnosti, dobra motorika.   42 34,4 

Vsekakor ima vsak močna področja in tudi ti otroci jih imajo. Močna področja so zelo 

dobra spodbuda za delo, na njih lahko gradimo naprej. Običajno so vezana na interes 

otroka in so včasih bolj, drugič manj opazna. Težko jih je točno našteti – odvisno od 

vsakega posameznika.  

 

34 

 

27,9 

Naravoslovje in matematika ter logično razmišljanje. 26 21,3 

Govor, pripovedovanje in komunikacija, opisovanje ter podrobno opazovanje. Izredna 

domišljija, veliko idej, tudi nenavadnih.  
24 19,7 

Velika splošna razgledanost, uporaba znanj z izkušenjskim učenjem, medpredmetno 

povezovanje vsebin. Zvedavost in učljivost na področjih, ki ga pritegnejo in zanimajo. 

Pri temah, ki jih zanimajo in pritegnejo, premorejo izreden spomin.  

20 16,4 

Zelo čustveni in čuteči otroci, če jih znaš sprejeti in jih pridobiti na svojo stran, lahko z 

njimi zelo dobro sodeluješ in se tudi sam kot učitelj marsikaj naučiš. So dobrosrčni in 

topli, radi pomagajo. Pravični in prijazni.  

17 13,9 

Praktično delo (sestavljanje, grajenje, konstruiranje…), delo z rokami, tehnične in ročne 

spretnosti. 
9 7,4 

Radi pomagajo drugim ter sodelujejo v koristnih dejavnostih, če je v njih vključeno 

gibanje.  
8 6,6 

 

 

Učitelje sem ob koncu vprašalnika želela povprašati še, ali pri učencih z ADHD opazijo tudi 

močna področja in prav zanimalo me je, kaj bodo zapisali. Odgovori učiteljev se med seboj 

razlikujejo, nekateri so naštevali močna področja učencev z ADHD, ki so jih že imeli, a so se 

pri tem malce preveč osredotočili na šolske predmete in v bistvu zabeležili, kje je tem učencem 

šlo nadpovprečno. Drugi so zapisali splošne pozitivne lastnosti otrok z ADHD, ki vsekakor 

predstavljajo njihova močna področja. Tretji so zapisali precej splošno (27,9 %), da ima močna 

področja seveda čisto vsak, da so odvisna od vsakega posameznika in da jih je težko dejansko 

Tabela 17: Močna področja pri učencih z ADHD 
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našteti in zapisati ter da so ta zelo dobra spodbuda za delo, saj na njih lahko gradimo. Običajno 

naj bi bila vezana na interes otroka in so včasih manj, drugič bolj opazna. Sicer pa so učitelji 

zapisali, da so ti otroci večinoma zelo ustvarjalni in tako precej močni v glasbeni in likovni 

umetnosti (29,3 %), da so uspešni pri nastopanju in umetniški dejavnosti, dramatizaciji, plesu 

ipd. Veliko jih je kot močno področje izpostavilo tudi gibalne spretnosti (34,4 %) in uspešnost 

pri športu ter da imajo dobro motoriko. Nekateri učitelji so mnenja, da so ti učenci tudi 

nadpovprečni pri matematični in naravoslovnih vsebinah (21,3 %), da imajo dobro razvito 

logično razmišljanje. Ti učenci naj bi bili močni tudi na področju govora in komunikacije (19,7 

%), pogosto so zelo dobri pripovedovalci in v kolikor jih stvar pritegne, tudi zelo dobri 

opazovalci. Premorejo izredno domišljijo, imajo veliko idej, izmed katerih je veliko tudi 

nenavadnih, neobičajnih. Čeprav je njihova komunikacija včasih neustrezna in nepremišljena, 

vseeno radi pripovedujejo, vedno kaj dodajo, kar je večkrat tudi plus. So zelo splošno razgledani 

(16,4 %), znajo uporabiti znanje, ki so ga pridobili z izkušenjskim učenjem, znajo ustvariti 

drugačne povezave, kar jim pomaga pri medpredmetnem povezovanju vsebin. Na področjih ali 

pri temah, ki jih zanimajo in pritegnejo, premorejo izreden spomin, so precej zvedavi in učljivi. 

Na splošno so osebe z ADHD zelo čustvene in čuteče (13,9 %), z občutkom za druge, katerim 

vedno radi priskočijo na pomoč. So dobrosrčni, topli, prijazni in tudi pravični. Če znaš takšne 

učence sprejeti in vzpostaviti zaupanje z njimi ter jih pridobiti na 'svojo stran', lahko z njimi 

zelo dobro sodeluješ in se tudi sam od njih marsikaj naučiš. Spretni so pri praktičnem delu (7,4 

%) ter pri delu z rokami, kot je konstruiranje, grajenje, sestavljanje ipd. Premorejo tehnične in 

ročne spretnosti. Vedno radi pomagajo drugim in sodelujejo v koristnih dejavnostih (6,6 %), če 

je v njih vključeno gibanje.  

 

Konkretni odgovori: 

»Ti otroci znajo biti zelo prijetni, ko začutijo, da s strani učitelja dobivajo signale, ki so tudi 

pohvalni. Če v učitelju vidijo, da jim želi pomagati, bodo to vrnili, kot zmorejo. Radi pomagajo, 

s tem vrnejo.«  

»Močna se mi zdi njihova komunikacija, čeprav včasih neustrezna, saj sega le do njihovih 

pravic. Sem pa vesela, ker vedno kaj dodajo, pokomentirajo in tako nevede rešujejo sebe.« 
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11. Sklep  

Otroci z ADHD potrebujejo razumevanje, podporo ter prilagoditve pri pouku. Te morajo biti 

individualno prilagojene, uporabljene glede na posameznikove težave, potrebe ter glede na 

močna področja. Pri tem ima vsekakor veliko vlogo otrokov učitelj, ki mora poznati tako 

teoretična izhodišča o sami motnji, kot tudi znati prisluhniti posamezniku ter čim bolj spoznati 

in upoštevati njegove potrebe ter spretnosti in sposobnosti. Če želijo torej učitelji učencem z 

motnjo omogočiti karseda kakovosten vzgojno-izobraževalni proces, morajo krojiti 

prilagoditve po meri otroka z ADHD, kar zna biti za učitelje zelo zahtevno in naporno, saj to 

od njih terja mnogo truda in dodatne energije. To si je treba vzeti kot izziv, s katerim se bo 

učitelj soočil zato, ker želi pomagati učencu, saj je to za uspešnost učenca bistvenega pomena. 

Učitelji lahko že s prilagoditvami prostora, organizacije ter metod in oblik dela veliko 

pripomorejo k otrokovemu uspešnejšemu funkcioniranju v šoli ter pri spoprijemanju s 

težavami, ki izhajajo iz motnje.  

Pri vključevanju učencev z ADHD k pouku je torej vloga učitelja bistvenega pomena. Zavedati 

se mora, da ta učenec ni takšen, ker bi tak želel biti, vendar je to motnja, ki je učenec brez 

spodbud in usmeritev drugih sprva ne zna nadzorovati ter sam zmanjševati simptome – tega se 

mora tudi sam naučiti in pridobiti pozitivne izkušnje in spodbude s strani staršev in učiteljev. 

Kot vsak otrok, si ti otroci še toliko bolj želijo biti sprejeti, ljubljeni in tudi biti uspešni, kot so 

lahko drugi otroci.  

 

V raziskovalnem delu diplomskega dela sem želela pridobiti čim boljši vpogled v delo učiteljev 

z učenci z ADHD, pri čemer sem želela dobiti konkretne odgovore, zato je bilo večina vprašanj 

v anketnem vprašalniku odprtega tipa. Na osnovi rezultatov ocenjujem, da se večina učiteljev 

precej dobro zaveda svoje pomembne vloge pri vključevanju učencev z ADHD v pouk kot tudi 

v razred kot socialno okolje, kar je tem učencem običajno težje kot ostalim. Pri znakih, ki lahko 

učitelja »opozorijo«, da ima lahko učenec ADHD so sodelujoči učitelji pokazali precejšnjo 

stopnjo detekcije in našteli raznolike simptome, ki jih pri teh učencih opažajo in pri drugih 

učencih niso tako pogosti, običajni. Najpogosteje so pri tem naštevali prav znake, ki so povezani 

z nemirnostjo, spreminjanjem in nihanjem čustvovanja, z nihanjem razpoloženja in stopnje 

pozornosti itd. Učitelji se zavedajo, da pri delu z učenci z motnjo niso sami, da se lahko vedno 

obrnejo na šolsko socialno službo ter druge strokovne delavce znotraj in izven njihove šole ter 

da je eno izmed pomembnejših faktorjev za uspeh učenca tudi sodelovanje s starši otroka. Prav 
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vsi so poudarili, da je to sodelovanje nujno in zelo potrebno, saj je pomembna usklajenost v 

delovanju ter doslednost v postavljanju zahtev, pričakovanj in pravil za otroka, prav tako pa 

učitelj s sodelovanjem s starši pridobi bolj celostno sliko o otroku. So pa pri tem žal mnogi 

učitelji izpostavili svoje negativne izkušnje, ko s starši nikakor niso ujeli skupnega jezika in 

tako sodelovanje ni prineslo želenih sadov, saj se nekateri z motnjo ne morejo sprijazniti pri 

svojem otroku, ne verjamejo v njen obstoj, ne zaupajo mnenjem in idejam učitelja, iščejo druge 

izgovore za otrokov neuspeh in žal prepogosto prelagajo odgovornost na učitelja in druge v 

šolskem okolju.  

Sodelujoči učitelji glede na odgovore kolikor toliko dobro poznajo značilnosti in potrebe 

učencev z ADHD, katere v veliki meri upoštevajo ter glede na njih prilagajajo pouk in 

dejavnosti, pri tem prav tako upoštevajo močna področja ter interese učencev, kolikor le lahko, 

saj se zavedajo, da so močna področja lahko močan temelj in izhodišče za nadaljnje grajenje 

znanja, motivacije in novih interesov učencev.  

Učitelji se zavedajo, da socialna vključenost učencev z ADHD ni najboljša, saj so pogosto 

vsiljivi, vpadljivi, moteči, lahko imajo čustvene izbruhe ter nepredvidene reakcije. Je pa 

spodbudno to, da je večina učiteljev mnenja, da je socialna vključenost teh učencev sicer 

odvisna od vsake posamezne situacije in od njihove reakcije v njej, kar pomeni, da ne ocenjujejo 

na splošno, da ti učenci niso vključeni med sošolce, saj znajo po drugi strani biti zelo ustrežljivi, 

prijazni, čustveni in čuteči, vedno radi pomagajo drugim.  Pri tem se učitelji zavedajo svoje 

vloge in se trudijo tem učencem pomagati, da bi se lažje vklopili med vrstnike, pri čemer so 

nekateri bolj, drugi manj inovativni. Večina poudarja, da je zelo pomembno čim več pogovora 

z vsemi učenci v razredu, pri čemer učitelji učence spodbujajo k sprejemanju drugačnosti, k 

medsebojni strpnosti, razložijo jim motnjo in njene posledice in podobno, prav tako pa 

poudarjajo pomen sprotnega reševanja konfliktov in težav ter spodbujajo učence k temu, da 

razmišljajo o svojih odzivih in iščejo možne drugačne rešitve, katere bodo lahko uporabili ob 

ponovitvi podobne situacije, težave.  

Prav tako učitelji poročajo, da pri svojem delu uporabljajo različne prilagoditve okolja in pouka, 

da bi učencem z ADHD omogočili boljšo uspešnost in napredek. Pri tem upoštevajo potrebe in 

interese otroka ter še vedno poskušajo biti čim bolj enakopravni do vseh učencev, ostale 

vrstnike pa osveščajo o tem, kaj ta motnja pomeni ter kako vpliva na njihovega sošolca. Med 

najpogostejše prilagoditve spadajo: sedež učenca blizu učitelja oziroma na mestu, kjer je čim 

manj motečih dražljajev; učencu nudijo možnost gibanja med poukom ter možnost umika v 

miren kotiček; izogibajo se časovno omejenim nalogam; dnevni urnik, obešen na vidnem mestu 
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v razredu. K pouku vključujejo čim več otrokovih čutov, poudarek je torej na multisenzornem 

učenju, saj učenec tako lažje ostane zbran in osredotočen na vsebino in delo. Učitelji poudarjajo, 

da je zelo pomemben tudi odnos, ki ga ima učitelj do učenca – če učenec čuti, da ga učitelj 

razume in sprejema takšnega, kot je, če je stik med njima pristen in iskren, bo sodelovanje 

veliko plodnejše. Pomemben je pristen stik, učiteljeve reakcije na učenčeve neprimerne oblike 

vedenja naj bodo čim bolj umirjene, prej in potem mu namenimo veliko pozornosti, spodbud 

in pohval. Pri učencu moramo odkriti močna področja in interese, s poudarjanjem katerih ga 

lahko zelo motiviramo in spodbudimo za nadaljnji trud.  

Pri oceni samokompetence so mnenja učiteljev precej različna, niso vsi ravno najbolj 

samozavestni pri delu z učenci z ADHD, kar nekaj jih je ocenilo, da za to delo sploh niso 

usposobljeni, da bi potrebovali več izkušenj in informacij, znanja. Večina jih je mnenja, da so 

delno usposobljeni ter da so si znanja tekom časa pridobili kar nekaj, da pa jim morda manjka 

kakšna izkušnja več. Ugotovila sem tudi, da obstaja povezava med delovno dobo učiteljev ter 

samooceno kompetence – učitelji, ki imajo več let delovne dobe, sami sebe ocenjujejo kot bolj 

usposobljene za delo z učenci z ADHD, saj imajo več izkušenj in najbrž posledično tudi 

samozavesti.   

 

Učitelji se torej dobro zavedajo svoje vloge pri delu z učenci z ADHD, zavedajo se tudi, da ti 

otroci potrebujejo podporo, razumevanje, prilagoditve in spodbude, če želijo biti čim bolj 

uspešni in doseči čim večji napredek. Učitelji skupaj z učencem in starši delajo za skupni cilj, 

zato je med njimi pomembno sodelovanje in usklajenost. Da pa imajo ti otroci z ADHD tudi 

številna močna področja in pozitivne lastnosti, se zavedajo prav vsi učitelji in pravijo, da so 

močna področja zelo dobra spodbuda za delo in je na njih lažje graditi naprej, učencu pa 

pomagajo pri dvigu samozavesti ter mu predstavljajo novo motivacijo za naprej, saj mu 

pokažejo, da je tudi on lahko uspešen.  
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V. PRILOGE 

 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

Spoštovani! 

Sem Katja Maček, študentka razrednega pouka na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. V svojem 

diplomskem delu preučujem vlogo učitelja pri vključevanju učencev z ADHD k pouku ter 

spoprijemanje učiteljev s to motnjo. 

Prosim Vas, da si vzamete nekaj minut za izpolnitev spodnjega anonimnega anketnega 

vprašalnika, ki je namenjen učiteljicam in učiteljem razrednega pouka, ki že imajo izkušnjo 

z učenci z motnjo pozornosti in hiperaktivnosti (ADHD).  

Vaši odgovori mi bodo pomagali do spoznanj o delu razrednega učitelja z učenci z ADHD. Da 

bi pridobila čim bolj realen in poglobljen vpogled, Vas prosim za iskrene in konkretne 

odgovore. Nekatera vprašanja bodo zahtevala zgolj izbiro odgovora, pri nekaterih pa odgovore 

oblikujete sami.  

Za sodelovanje se Vam že v naprej zahvaljujem in Vam želim veliko uspehov pri nadaljnjem 

pedagoškem delu.  

 

Spol: 

o Moški 

o Ženski 

 

Koliko let že opravljate poklic učitelja? 

o 5 let ali manj. 

o 6-15 let. 

o 16-25 let. 

o 26 let ali več.  

 

 

1) Pogosto je prav učitelj tisti, ki prvi opazi učenčeve težave pri vsakodnevnem 

funkcioniranju v šolskem okolišu, česar morda starši prej niso opazili, saj šola od 

učenca 'zahteva' nove prilagoditve in drugačen način dela, organizacije.  

Kateri znaki pri učencu Vas lahko 'opozorijo', da ima morda ADHD – po čem to 

lahko prepoznate ter v katerih situacijah se to običajno najbolj izrazi?  

 

 

 

 

2) Na koga se lahko obrnete in z njim sodelujete, če za učenca posumite, da ima 

ADHD? 

 

 

 

 

3) Kako pomembno se Vam zdi sodelovanje s starši pri delu z otrokom z ADHD? Ali 

jih vključujete v načrtovanje podpore učencu?  
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4) V tabeli na številčni lestvici od 1 do 4 ocenite, v kolikšni meri posamezna trditev o 

značilnostih in potrebah drži za učence z ADHD.  

1 pomeni, da trditev po Vašem mnenju sploh ne drži, 4 pa, da se s trditvijo povsem 

strinjate.  

 

 

Učenci z ADHD… : 
4 3 2 1 

Imajo slabšo samopodobo kot večina ostalih učencev.     

Imajo pogosto slab učni uspeh.     

Pogosto uporabljajo ADHD za izgovor in opravičevanje svojega vedenja.     

Hitro obupajo, v kolikor jim nekaj ne gre.     

Ne razmislijo o morebitnih posledicah svojih dejanj, reagirajo 

nepremišljeno. 

    

Potrebujejo čim bolj razvijati svoja močna področja, da se čutijo uspešne.     

Potrebujejo veliko spodbud in pohval, čeprav jih včasih ne znajo sprejeti.     

So upravičeni do določenih prilagoditev pri prostoru, organizaciji ter 

metodah in oblikah dela pri pouku. 

    

So pretirano občutljivi, njihovo razpoloženje pogosteje niha.     

Pri učencih z ADHD so pogosto prisotne še UT (učne težave).     

Imajo enake/podobne težave tudi kasneje, v dobi odraslosti.      

 

 

5) Kakšna se Vam zdi socialna vključenost učencev z ADHD iz Vašega vidika 

izkušenj? 

o Zelo dobra, med vrstniki so zelo priljubljeni. 

o Kar dobra, imajo nekaj stalnih prijateljev. 

o Zelo odvisno od vsake posamezne situacije in njihove reakcije na le te.  

o Dokaj slaba, pogosto v razredu niso najbolje sprejeti ali pa imajo bolj površinske 

prijateljske odnose. 

o Zelo slaba, vrstniki jih pogosto zavračajo.  

o Drugo (napišite sami): _______________________________________ 

 

 

6) Kaj običajno Vi kot učitelj/ica naredite za to, da je tak učenec bolj sprejet v šolsko 

socialno okolje, razred? 

 

 

 

 

7) Motnja ADHD je pri deklicah večkrat prezrta ali neustrezno opredeljena.  

Kaj menite, zakaj prihaja do tega? 

 

 

 

 

 



Univerza v Ljubljani – Pedagoška fakulteta         Katja Maček; diplomsko delo 

- 109 - 

 

8) Se čutite za delo z učenci z ADHD dovolj kompetentni oz. usposobljeni? 

o Čutim se dovolj usposobljenega, imam veliko znanja in izkušenj. 

o Sem delno usposobljen/-a, znanja sem pri pridobil/-a kar nekaj, morda premalo 

izkušenj. 

o Za delo z otroki z ADHD sploh nisem usposobljen/a, potreboval/-a bi tako več 

informacij kot tudi izkušenj.  

o Drugo (napišite sami): _____________________________________________ 

 

 

9)  V kolikor ste že ali še boste potrebovali več informacij o ADHD, kje ste/bi jih iskali  

(označite 3 najbolj ustrezne odgovore)? 

 Strokovni članki. 

 Spletni viri. 

 Strokovne knjige in priročniki. 

 Povprašal/a bi kolege učitelje za mnenje in izkušnje.  

 Pogovorila bi se z drugimi strokovnimi delavci šole (šolska svetovalna služba). 

 Poizvedel/a bi, ali obstaja kakšen seminar na to temo in se ga udeležil/a, v kolikor 

bi mi bil dostopen.  

 Pogovor o konkretnem primeru s starši učenca. 

 Drugo: __________________________________________________________ 

 

 

10)  Učenci z ADHD pogosto potrebujejo določene prilagoditve okolja in pouka (pri 

organizaciji, prostoru, metodah in oblikah dela), da lahko kar se da uspešno sledijo 

pouku in da jih njihovi simptomi pri tem čim manj ovirajo. 

Če za učence z ADHD izvajate prilagoditve, označite, kako pogosto se poslužujete 

spodaj naštetih. V kolikor uporabljate še kakšno drugo, jo prosim dopišite.   

 

 

Prilagoditev: 

Zelo 

pogosto 

Precej 

pogosto 

Srednje 

pogosto 

Zelo 

redko 

Nikoli 

Učenec naj sedi na mestu, kjer je čim 

manj motečih dražljajev – v prvi ali 

zadnji vrsti.  

     

Označitev prostorov za potrebščine na 

mizi, za lažjo organizacijo. 

     

Možnost gibanja med poukom.      

Uporaba signalov ob menjavi 

aktivnosti (zvonček…). 

     

Delo v parih ali majhnih skupinah.      

Izogibanje časovno omejenim 

nalogam.  

     

Dnevni urnik je obešen na vidnem 

mestu v razredu. 

     

Oblikovana, zapisana in utemeljena 

pravila razreda, ki so vsem poznana. 

     

Možnost umika v miren prostor.      

Vključevanje čim več otrokovih čutov 

(multisenzorno učenje) k pouku. 
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Drugo (dopišite):       

 

 

11)  Ali poleg prilagoditev učnega okolja in pouka (omenjene v prejšnjem vprašanju) 

uporabljate še kakšne druge ukrepe, da v naprej čim bolj preprečite neželeno 

vedenje (npr. pri podajanju navodil, vsakodnevni komunikaciji…) – opišite. 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

 

12) Kako se še spoprijemate z odpravljanjem in spreminjanjem neprimernega vedenja 

učenca z ADHD; kako rešujete že nastale težave (motenje pouka, impulzivne 

reakcije…)? 

 

 

 

 

 

13) Kako oziroma na kakšen način lahko učenca učite/spodbujate k samonadzoru in 

samoregulaciji pri spopadanju z motnjo? 

 

 

 

 

14) Ali se Vam je kdaj kakšen pristop oziroma dejavnost, ki sta sicer v literaturi o 

ADHD priporočena, pri učencih z ADHD izkazal za neučinkovito? Na kratko 

pojasnite.  

 

 

 

 

 

15) Za konec še tole:  

Ali morda pri učencih z ADHD opažate tudi močna področja – če jih, opišite.  

 

 

 

 

Hvala za sodelovanje in veliko uspeha pri spopadanju z novimi izzivi želim! 

 


