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Povzetek 

Življenje z otrokom s posebnimi potrebami pred družino postavlja različne izzive, zahteve in 
prilagoditve. Vse to se dotakne tudi sorojencev otrok s posebnimi potrebami, ki za razliko od staršev, 
ki imajo možnost povezovanja z drugimi starši in prebiranja različne literature, pogosto ostanejo brez 
pomoči in podpore.  
Namen magistrskega dela je, na podlagi teoretične analize ter analize intervjujev raziskati položaj 
sorojencev otrok s posebnimi potrebami ter oblikovati osnovna izhodišča za zasnovo programa 
pomoči in podpore za sorojence, ki bi ga lahko v prihodnje organizirali tudi v slovenskem prostoru. V 
namene raziskovanja potreb sorojencev oseb s posebnimi potrebami smo opravili intervjuje 30 
sorojenci s starimi med 8 in 13 let. 
Ugotovili smo, da sorojenci dobro poznajo svoje brate ali sestre s posebnimi potrebami in so se v 
prostih opisih osredotočali predvsem na opis njihove osebnosti in tega kaj ima brat ali sestra s 
posebnimi potrebami rada. Kar 24 sorojencev je samih opazilo posebne potrebe svojega brata ali 
sestre s posebnimi potrebami oz. kasneje tudi o tem povprašalo svoje starše. Edini vir informacij 
sorojencem predstavljajo le starši, sorojenci pa so navedli, da sicer nimajo vprašanj o bratu ali sestri s 
posebnimi potrebami, ki jih ne bi upali vprašati. Skozi analizo odgovorov smo identificirali 6 različnih 
načinov igre med sorojenci. Izkazalo se je, da skoraj polovica sorojencev prilagodi igro posebnim 
potrebam brata ali sestre, nekateri le to usmerijo v brata ali sestro s posebnimi potrebami oz. ga 
poskušajo na nek način vzpodbuditi k igri, prav tako pa so sorojenci tisti, ki določajo in vodijo igro ter 
v določeni primerih poskrbijo za večjo varnost ter bolj pazijo na brata ali sestro s posebnimi 
potrebami. Sorojenci pomagajo pri osebni negi, varovanju,  asistenci (prinašanje in podajanje stvari, 
spremstvo v šolo, nameščanje v stolček), ter pri učenju in pri postrežbi hrane in hranjenju. Glede 
pomoči, ki jo nudijo sorojenci in igre smo izvedli tudi nadaljnjo statistično analizo, ki pa je pokazala, 
da glede nege ni statistično pomembnih razlik glede na spol sorojencev ali vrstni red rojstev. Prav 
tako nismo ugotovili razlik v obliki iger in zaposlitev glede na to ali je sorojenec starejši ali mlajši od 
brata ali sestre s posebnimi potrebami. So pa se pokazale razlike v načinu igre glede na to ali je 
sorojenec starejši ali mlajši od brata ali sestre s posebnimi potrebami. Sorojenci tako tudi če so mlajši 
od brata ali sestre s posebnimi potrebami le temu nudijo določeno nego, asistenco ter ga hranijo in 
tolažijo. To že nakazuje na morebitno asimetrijo vloge, ki je značilna lastnost odnosa med sorojenci v 
katerem ima eden izmed sorojencev posebne potrebe. 20 sorojencev je navedlo, da so njihovi 
vrstniki sprejeli brata ali sestro s posebnimi potrebami ostali pa so ob tem imeli manjše ali večje 
težave. Vrstniki so jim o bratu ali sestri s posebnimi potrebami postavljali vprašanja in na nekatere 
sorojenci niso znali odgovoriti. Kot dobre izkušnje in doživljanja, ki jih prinese življenje z bratom ali 
sestro s posebnimi potrebami so izpostavili predvsem dober odnos ter ponos in občudovanje brata 
ali sestre s posebnimi potrebami. Med slabimi izkušnjami in doživljanji pa so navajali moteče vedenje 
brata ali sestre s posebnimi potrebami ter zasmehovanje in strmenje ljudi. Največ sorojencev si želi, 
da bi njihov brat oz. njihova sestra bolje govorila, da bi se mu/ji izboljšalo zdravje in zdravstveno 
stanje ter da bi bil/bila bolj pokreten oz. pokretna. Sorojenci so izrazili tudi kar različne strahove, ki jih 
imajo v prihodnosti in sicer strah pred tem kdo bo skrbel za brata ali sestro s posebnimi potrebami, 
strah jih je morebitne operacije ali poškodbe ali celo smrti. Izrazili so tudi strah pred neuspešnostjo 
brata ali sestre s šoli ter pred nastanitvijo v zavodu. 
Na podlagi tega smo tako zapisali morebitne teme in področja, ki bi jih lahko vključili v delavnice 
namenjene sorojencem, ki imajo brata ali sestro s posebnimi potrebami.  

 
Ključne besede: 
Sorojenci oseb s posebnimi potrebami, raziskovanje potreb sorojencev, program podpore in pomoči 
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Position and the needs of siblings of children with special needs 
 
Abstract 
 
Family with a child with special needs faces various challenges, demands and adjustments. All of this 
also affects siblings of children with special needs, who often do not have same support and help as 
their parents, which have the option of connecting with other parents in similar situation and reading 
helpful literature.  
The intention of this Master’s degree is to research the position of siblings of children with special 
needs through theoretical analysis and analysis of the interviews and to form a basic starting point 
for development of help and support programme for siblings, which could also be formed in 
Slovenian region. We carried out interviews with 30 siblings, who were 8 to 13 years old, with the 
intention of researching their needs.  
We had discovered that siblings know their brothers and sisters with special needs well and in their 
freeform descriptions they mainly focused on describing their siblings personalities and the matters 
that siblings like. 24 siblings noticed special needs of their brother or sister with special needs on 
their own and later asked their parents about it. Sole information source for siblings are their 
parents, siblings also stated, that they do not have any questions, which they would be afraid to ask. 
Analysis of the answers showed 6 different styles of play between siblings. Almost half of siblings 
adjust their style of play to special needs of their brother or sister, some of them direct the game to 
their sibling with special needs or they try to motivate them to play. Siblings also direct and lead the 
play and in certain cases arrange for more safety and look out for their brother or sister with special 
needs. Siblings help with personal care, safeguarding, assistance (bringing and giving things, escorting 
to school, positioning into the chair) and with teaching, food serving and feeding. We made further 
statistical analysis about sibling help and play, which showed that regarding nursing there were not 
statistically significant differences about siblings gender or the order of birth. If the sibling was older 
or younger also did not have any influence on the form of play and activities between them. Higher 
or lower age of siblings of brothers or sisters with special needs however did have an influence on 
the style of the game. Even if they were younger, siblings still gave care, assistance, feeding and 
consolation to their brother or sister with special needs. This points to potential role asymmetry, 
which is characteristical attribute of the relationship in which one sibling has special needs. 20 
siblings stated that their peers accepted their brother or sister with special needs, the rest faced 
minor or major difficulties on that subject. Peers asked siblings questions about their brother or 
sister with special needs, which they did not always knew how to answer. Regarding positive 
experiences of living with brother or sister with special needs they mentioned good relations, pride 
and admiration for their brother or sister with special needs. Regarding negative experiences of living 
with brother or sister with special needs they mentioned disruptive behavior of their brother or 
sister with special needs and mocking and staring of other people. Majority of siblings wished that 
their siblings with special needs would speak better, move easier and that their health would 
improve. Siblings shared their fears of the future, i.e. who would take care of their brother or sister 
with special needs, fear of possible operation, injury or even death. They also feared failure of their 
brother or sister with special needs in school and moving them to care institution. All of this was the 
basis for possible themes and areas, which could be included in workshops for siblings of children 
with special needs.  
 
Keywords: siblings of children with special needs, researching the siblings needs, support and help 
programme 
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1 TEORETIČNI UVOD 

 
 
Odločitev, da se v magistrskem delu posvetim tej temi, v prvi vrsti izhaja iz moje osebne izkušnje. 

Tudi sama imam namreč mlajšo sestro s posebnimi potrebami in ta izkušnja je brezpogojno 

zaznamovala moje življenje, vplivala na to, kar sem, na moje občutke in tudi na mojo odločitev o tem, 

kaj bom študirala; ne nazadnje močno vpliva tudi na to, kako delam kot specialna in rehabilitacijska 

pedagoginja. 

Kako močno je ta izkušnja vplivala name, se niti nisem zavedala, vse dokler se nisem na vajah v okviru 

študija na Fakulteti za socialno delo nekoliko soočila z dogodki iz otroštva, ki so me zaznamovali. 

Takrat sem začela spoznavati, da vedno znova podoživljam dogodke iz otroštva, ki so se dotikali 

sestre s posebnimi potrebami. In takrat sem spoznala, da so še stvari, ki jih moram predelati, 

predvsem pa, da so dogodki in izkušnje iz otroštva, za katere sem mislila, da so pozabljeni in preživeti, 

še kako živi in da zelo pomembno vplivajo tudi na moje zdaj že odraslo življenje. 

Zdaj, ko sem odrasla in drugačen gledam na svoje otroštvo, vidim, kako zelo bi potrebovala podporo, 

ko sem bila mlajša. Zame so bile izjemno težke izkušnje, ko sem prvič videla sestro v bolnišnici, ko 

nisem vedela in razumela, kaj se dogaja, ko sem videla, da ne more tako hitro teči in kako vpije, da 

naj jo njeni vrstniki počakajo. Izjemno boleče je bilo, ko sem se nekega večera zavedla, da moja sestra 

ne bo končala fakultete ter da ne bo nikoli imela otrok in da jaz ne bom nikoli teta. Tisto noč nisem 

spala in vem, da bodo še prišle noči, ko ne bom mogla. V teh trenutkih bi potrebovala pomoč in 

predvsem nekoga, ki bi rekel »jaz tudi« ali »tudi meni se je to zgodilo«. 

Da je zelo pomembno, da je ta nekdo tisti, ki ima prav tako brata ali sestro s posebnimi potrebami, 

sem spoznala na seminarjih za sorojence, ki jih organizira Zveza Sožitje. Tam sem pri 23 letih prvič 

začutila ta neverjeten občutek, ko spoznaš, da nisi edini, da imajo drugi pravzaprav zelo podobne 

izkušnje, kakor je moja! Ta skoraj osvobajajoč občutek in spoznanje je težko opisati, vsekakor pa 

lahko rečem, da je bilo moje življenje po tistem drugačno. Ko sem tam pripovedovala, da pomagam 

tudi pri negi sestre, so drugi povedali, da to počno tudi oni, in so razumeli. Moje prijateljice, čeprav 

mi zelo stojijo ob strani in podpirajo tako mene kot tudi mojo sestro, se le težko vživijo in razumejo 

to, da jaz (preden grem z njimi ven v diskoteko) medtem ko urejam sebe, stuširam še svojo sestro. In 

da sem pogosto utrujena, ker poleg vseh drugih skrbi skrbim še za sestro. Mnogi strokovnjaki na tem 

mestu hitro pokažejo s prstom na starše in povedo, da starši vse prepogosto obremenjujejo 

sorojence s skrbjo in nego brata ali sestre s posebnimi potrebami. Mogoče bi jim dala deloma celo 

prav, ampak to odgovornost jaz sama prevzemam. Starši tega od mene niso nikoli zahtevali in mi ne 

zamerijo, če kdaj rečem, da česa ne bom storila. Zase lahko rečem, da v družbi sestre preprosto 

uživam, rada preživljam čas z njo in skupaj se imava res odlično. Res da ji moram pomagati, da gre na 
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stranišče, in jo očediti, ampak tako pač je. In še vedno je moja sestra, edina, ki jo imam in ki jo imam 

neizmerno rada, ona pa mene. In pomoč in skrb je nekaj, kar pač spada zraven.  

 

Drug namen tega dela je tudi to, da želim našo stroko ter vse specialne in rehabilitacijske pedagoge 

opozoriti na vpliv in pomen, ki ga imajo sorojenci za osebo s posebnimi potrebami, in na prispevek, ki 

ga lahko dajo. Sestri sem bila vedno pomemben vzgled, še dandanes moja beseda velja skoraj več kot 

beseda staršev. Nihče ne razume njenega govora tako dobro kot jaz in velikokrat že iz njenega 

pogleda razberem, kaj želi. Predvsem pa sem že kot otrok preživela marsikatero popoldne za zvezki 

skupaj z njo in jo učila. Tako bi lahko že kot otrok in mladostnik vsem, ki so delali z njo, znala zelo 

dobro opisati, kaj ima rada, kaj jo motivira, kakšne naloge najraje rešuje, česa jo je strah, kako se 

najhitreje potolaži, kakšen pogled ima, ko je utrujena in ko ima dovolj … A me nihče nikoli ni vprašal. 

 

Ta moja izkušnja me je vodila tudi pri pisanju magistrskega dela. Vse, kar sem prebrala, sem gledala 

skozi oči sorojenke, ki ima sestro s posebnimi potrebami. Seveda se ob tem zelo dobro zavedam 

svojega subjektivnega vpliva in tega, da sem selektivno prej videla in izbrala informacije, ki se bolj 

ujemajo z mojimi izkušnjami in prepričanji. Tega vpliva sem se poskušala zavedati in ga prepoznati. 

Tako sem se med nastajanjem magistrskega dela spraševala in poskušala reflektirati svoja občutja in 

doživljanja kot sorojenke. To izkušnjo sem imela že pri pisanju diplomskega dela na prvi stopnji, v 

katerem sem s teoretičnega vidika proučila tematiko sorojencev otrok s posebnimi potrebami. Nekaj 

spoznanj sem uporabila tudi v tem delu.  

 
 

1.1 Družinsko usmerjen pristop 

 

Enako kot starši se tudi bratje in sestre veselijo prihoda novega otroka v družino. Če pride v družini 

do sprememb, ki močno vplivajo na dinamiko in način življenja, družinski člani doživljajo različna 

čustva. Ravno tako kot starši tudi sorojenci občutijo bolečino, žalost, strah in jezo ob rojstvu otroka s 

posebnimi potrebami. V taki družini je velika nevarnost, da otrok, ki je zdrav, čuti negativne vplive 

novonastale družinske dinamike, kar pusti posledice v njegovem psihološkem, čustvenem razvoju. Na 

odnos med sorojenci vplivajo odnos, ki ga imajo starši z otroki, družinsko ozračje ter način 

spopadanja s težavami. Pri vzgoji otroka s posebnimi potrebami sodeluje celotna družina, zato so v ta 

proces vključeni tudi zdravi otroci. 
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Študije so pokazale, da življenje z otrokom s posebnimi potrebami vpliva na čas, porabljen za nego, 

terapije in obravnave, zaposlitveni status staršev, družinske finance in na sorojence (DeRigne, 2012, 

Dauz Williams in Piamjariyakul, 2010, v Dailey, 2004).  

Poleg tega obstajajo tudi psihološki in čustveni vplivi na družino; zahteve pri vzgoji in negi otroka s 

posebnimi zdravstvenimi potrebami so za starše lahko precejšen stres. 

Nekateri raziskovalci poročajo, da so bile spremembe, ki so se čutile znotraj družinske enote, 

povezane z negativnim učinkovanjem na čustveno ugodje in delovanje zdravih sorojencev (Macks in 

Reeve, 2007; Orsmond in Seltzer, 2009; Petalas idr., 2009b, v Dailey, 2014), medtem ko drugi menijo, 

da sorojenci, ki se normalno razvijajo, ne predstavljajo povečanega tveganja za prilagoditev težavam 

(Kaminsky in Dewey, 2002; Pilowsky, Yarmiya, Doppelt, Gross-Tsur, Shaley, 2004; Carillo, 2012, v 

Dailey, 2014). 

 
 

1.1.1. Družinsko usmerjena skrb 

 

Družinsko usmerjena skrb vključuje preskok iz tradicionalnega modela, v katerem so strokovnjaki 

edini eksperti. Strokovnjaki postopoma spoznavajo, da mora biti vsak delovni odnos med njimi in 

družino dvosmerni proces, ki temelji na medsebojnem sprejemanju in dajanju. Družine lahko veliko 

prispevajo pri sprejemanju pravih, dobrih odločitev glede nege in skrbi za otroka s posebnimi 

potrebami. Nenazadnje posebne potrebe in življenje z otrokom s posebnimi potrebami vključuje vso 

družino ter njihovo vsakodnevno rutino in obveznosti (Strohm, 2005).  

Sistemi pomoči in obravnave morajo postati bolj družinsko usmerjeni1. To vključuje preskok iz 

tradicionalne vloge strokovnjakov kot ekspertov2 k temu, da prepoznamo družino kot pomemben 

dejavnik pri sprejemanju odločitev in izvrševanju napotkov, ki smo jih prejeli. Z osredotočanjem na 

močna področja družine lahko strokovnjaki pomagajo le-tej, da se počuti bolj kompetentno in 

sposobno podpirati vse člane družine (Strohm, 2005). 

 

Vključujoča ideologija, ki je temelj za takšen vidik, mora vključiti vse otroke v družini, kjer so prisotne 

posebne potrebe. Pinkerton (2001, v Naylor in Prescott, 2004) zagovarja, da naj bo partnerstvo 

določujoča značilnost dela s celotno družino. Sodobna socialno-psihološka analiza invalidnosti se 

ukvarja s pomembnostjo izražanja in lastne izkušnje tako staršev kakor tudi sorojencev otrok s 

posebnimi potrebami (Marks, 1999, v Naylor in Prescott, 2004) 

                                                           
1
 family-centred 

2
 professional as expert 
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Čeprav je pristop, ki vključuje pozornost do celotne družine in delo z njo, dobrodošel in nov, se 

zamisel o vključevanju družine v praksi pogosto ne upošteva.  

Strokovnjaki so še vedno tradicionalno osredotočeni na osebo s posebnimi potrebami. In čeprav 

strokovnjaki zavzamejo pristop, ki vključuje celotno družino, pogosto poleg osebe s posebnimi 

potrebami vključujejo še starše, medtem ko sorojenci ostanejo brez pozornosti. Vendar določena 

dejstva opozarjajo na to, da se to ne bi smelo dogajati (Strohm, 2008): 

- Vse, kar se dogaja z enim članom družine, neposredno vpliva na vse ostale družinske člane 

(Stoneman, 1993, 1995; Stoneman in Brody, 1993b, v Stoneman, 2001; Strohm, 2005). Družinski člani 

pogosto kot glasbene vilice za uglaševanje »zavibrirajo« v podobnem čustvenem tonu (Plankar 

Grgurevič, 1999), zato je nerealno pričakovati, da lahko izoliramo potrebe enega ali dveh članov.  

- Če podpiramo celotno družino, podpiramo tudi osebo s posebnimi potrebami. Otroci s posebnimi 

potrebami bodo napredovali hitreje, če se bodo tako starši kakor tudi sorojenci počutili kompetentne 

ter čustveno podprte in bo lahko celotna družina delovala na pozitiven način (Strohm, 2005). 

 

Kakovost družinskega življenja je pogosto pogojena prav s količino podpore, ki jo dobijo. Opredeliti 

moramo proces, ki zagotavlja pozitivne rezultate za vso družino. Če resnično podpiramo vso družino, 

neposredno in posredno podpiramo tudi osebo s posebnimi potrebami (Strohm, 2001).  

 

1.2. Odnos med sorojenci  

 
Vez med sorojenci je posebna prav zato, ker je to ponavadi ena najmočnejših in najdlje trajajočih vezi 

v življenju posameznika (Frank, 1996; McHale in Gamble, 1987, v Burke in Monthomery, 2000; Moen, 

Wethington, 1999, v Seligman in Darling, 2007). Prav zaradi tega lahko pričakujemo, da si bodo 

sorojenci delili tudi vse pomembne življenjske izkušnje in preizkušnje.  

 

Odnos med sorojenci zaznamuje značilno prijateljstvo, zaupanje in zanašanje drug na drugega. Ti 

odnosi so lahko tudi konfliktni in sovražni ter odtujeni in ločeni. Razumevanje odnosa med sorojenci, 

v katerem ima eden izmed njih posebne potrebe, je pomembno tako s teoretičnega kot socialnega 

vidika (Stoneman in Waldman Berman, 1993).  

S prihodom novega otroka v družino se med sorojenci razvije posebna vez. Starejši sorojenci navadno 

s ponosom prevzamejo vlogo starejšega brata ali sestre ter pomagajo pri negi najmlajših. Mlajši 

sorojenci se po starejših zgledujejo in pri njih iščejo nasvete in podporo, ko spoznavajo svet okrog 

sebe. Sorojenci si med seboj delijo gospodinjska opravila, se pogovarjajo, podpirajo, sklepajo 



 5 
 

zavezništva proti staršem, imajo svoje skrivnosti. So pa tudi nasprotniki, se med seboj dražijo in se 

prepirajo (Ufner, 2004, v Seligman in Darling, 2007).  

 

Seligman in Darling (2007) navajata več dejavnikov, ki naj bi vplivali na prilagajanje in oblikovanje 

odnosa med sorojencem in bratom ali sestro s posebnimi potrebami: 

- narava in stopnja otrokove motnje, 

- vedenje otroka z motnjo v razvoju, 

- kakovost odnosa med sorojencema, 

- odprtost v komunikaciji med starši in sorojencem, 

- duševno počutje staršev, 

- kakovost odnosa med starši in otrokom z motnjo. 

 

Odnosi med sorojenci, kjer ima eden izmed sorojencev posebne potrebe, so se izkazali kot bolj 

pozitivni v primerjavi z odnosi med normativnimi sorojenci (Abramovitch idr., 1987; Byrne idr., 1988; 

McHale in Gamble, 1989; Lobato idr., 1991; Gargiulo idr., 1992; Roeyers in Mycke, 1995; Fisman idr., 

1996; Purcell in Floyd, 1999; Cuskelly in Gunn, 2000). Do teh nepričakovanih ugotovitev so 

raziskovalci prišli z različnim zbiranjem podatkov: opazovanjem interakcij med sorojenci 

(Abramovitch idr., 1987; Lobato idr., 1991), poročil staršev (Byrne idr., 1988; McHale in Gamble, 

1989) ter poročil sorojencev (McHale in Gamble, 1989; Gargiulo idr., 1992; Roeyers in Mycke, 1995; 

Fisman idr., 1996; Purcell in Floyd, 1999; Cuskelly in Gunn, 2000 v Stoneman, 2001).  

 

1.2.1. Vpliv družine – družinski podsistem in podsistem sorojencev 

 

Stoneman in Brody (1987, v Stoneman in Waldman Berman, 1993) predpostavljata, da je odnos med 

sorojenci neposredno povezan s specifičnimi značilnostmi posameznega sorojenca, značilnostmi 

družine, v kateri živita, ter strategijami vzgoje.  Vzgoja pa je po drugi strani pod vplivom različnih 

dejavnikov, vključno z značilnostmi staršev in čustvene klime, ki vlada v družini (Stoneman in 

Waldman Berman, 1993).  

Na odnos med sorojenci moramo gledati tudi z vidika celotne družine oz. družinskega sistema. 

Odnosi med sorojenci se namreč razvijajo v ozadju kompleksnih in medsebojno povezanih družinskih 

odnosov. Sistemski pristop družino obravnava kot celoto, sestavljeno iz različnih podsistemov, ki 

vplivajo drug na drugega.  Znotraj družine tako nastanejo različni podsistemi (partnerski, odnos mati 
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– otrok, oče – otrok in sorojenčevski podsistem).  Vse, kar se dogaja z enim od članov, vpliva na cel 

družinski sistem (Stoneman in Waldman Berman, 1993).  

Colnerič (2013) je v svoji doktorski disertaciji raziskovala osebnostne poteze otrok z motnjami v 

duševnem razvoju in njihovih sorojencev s perspektive modela »velikih pet« (ekstravertnost, 

vestnost, odprtost, sprejemljivost in nevroticizem). Sorojenci otrok z motnjami v duševnem razvoju 

se v izraznosti osebnostnih potez po oceni staršev niso razlikovali od sorojencev mlajših normativnih 

otrok. Prav tako v raziskavi ni podprla predvidene vestnosti pri sorojencih, so pa se značilnosti odnosa 

med sorojencema (še posebej naklonjenost in konfliktnost) pokazale kot pomembni napovedniki 

starševskega stresa.  

 

Odnos med sorojencema vpliva na starša oz. njuno zaznavanje stresa in obratno odnos med starši 

vpliva na odnos med sorojenci. Vse to je dodaten razlog več, da pri svojem delu vključimo in 

upoštevamo vse družinske člane.  

 

1.2.2. Asimetričnost odnosa med sorojencema – posebna značilnost odnosa med 

sorojencem in bratom ali sestro s posebnimi potrebami 

  

V odnosu med sorojenci so opazili spremembe, predvsem ko je mlajši sorojenec na kognitivnem in 

socialnem področju prerastel svojega brata ali sestro z motnjami v duševnem razvoju. Odnos je 

postal bolj asimetričen in mlajši sorojenec je prevzel bolj dominantno vlogo, kar je v nasprotju z 

normativnimi vzorci (Brody idr., 1991;. Stoneman idr., 1991). Ta asimetričnost odnosa oz. zamenjava 

vlog3 je navadno posledica  nege in odgovornosti, ki jo starši dodelijo tako mlajšim kot starejšim 

sorojencem (Orsmond in Seltzer, 2000).  

Sorojenci otrok s posebnimi potrebami veliko pogosteje prevzamejo odgovornost za učenje, pomoč 

in usmerjanje brata ali sestre s posebnimi potrebami kot sorojenci v primerjalni skupini. Ta asimetrija 

vlog se je med sorojenci in otroki s posebnimi potrebami z leti povečevala, v primerjalni skupini pa se 

je zmanjševala (Unurh, 1992). 

Asimetričnost v odnosu med sorojencem in otrokom z motnjami je v svoji doktorski disertaciji 

potrdila tudi Colnerič (2013).  

 
 
 
 
 
 

                                                           
3
 role crossover 
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1.3.  Vloga in pomen sorojencev – zakaj delati s sorojenci 

 
Medsebojni vpliv med sorojenci ima neposredne posledice. Med skupno igro se naučijo pomembnih 

socialnih in komunikacijskih veščin. Za otroke s posebnimi potrebami so lahko take interakcije s 

sorojenci njihov primarni vir pridobivanja socialnih kompetenc (Stoneman in Waldman Berman, 

1993) in kognitivnih sposobnosti (Furman in Buhrmester, 1985, v Unruh, 1992) . Sorojenci pa se tako 

naučijo sočutja in pomoči (Stoneman in Waldman Berman, 1993). 

 

Sorojenci bodo v življenju družinskih članov s posebnimi potrebami dlje kot kdorkoli drug. Bratje in 

sestre bodo tam tudi potem, ko staršev ne bo več in ko bodo posebne izobraževalne in druge storitve 

le še oddaljen spomin. Njihovo razmerje lahko zlahka preseže 65 let. Če so jim na voljo podpora in 

informacije, lahko ti bratje in sestre  pomagajo svojim sorojencem s posebnimi potrebami pri 

dostojanstvenem življenju od otroštva do starosti (Meyer in Vadasy, 1997, v Conway in Meyer, 2008). 

 

Potrebe sorojencev otrok s posebnimi potrebami bi morale biti iz več razlogov posebna skrb vseh, ki 

delajo z družinami oseb s posebnimi potrebami.  

 

Prvi se nanaša na vpliv sorojenca na različne vidike vedenja otroka s posebnimi potrebami. Sorojenec 

ima lahko veliko vlogo pri opogumljanju otroka, da preizkusi nove dejavnosti, ki bi prinesle razvoj 

potrebnih sposobnosti za maksimalno neodvisnost. Če je odnos s sorojencem pozitiven, potem bo 

otrok s posebnimi potrebami nagnjen k sodelovanju s sorojencem in posnemanju njegovega vedenja 

(Unruh, 1992).  

Sorojenci imajo bogato znanje in visoko stopnjo razumevanja, kaj imata njihov brat ali sestra rada, 

česa ne marata, poznajo njihove skrbi in sanje in imajo dobro izhodišče, da obveščajo in svetujejo 

strokovnim delavcem, ki so vključeni v njihovo življenje (Conway in Meyer, 2008). 

Nasprotno lahko sorojenčeve neprimerne reakcije na problematično vedenje brata ali sestre s 

posebnimi potrebami lahko poslabšajo to vedenje (Unruh, 1992) ter vodijo v agresijo, neprilagojeno 

socialno vedenje (Stoneman in Waldman Berman, 1993). Če pa sorojenec uporablja učinkovito 

strategijo, so lahko njene/njegove aktivnosti ključne pri zmanjševanju negativnega vedenja. Za 

sorojenca obvladovanje teh številnih vlog in zahtev ni enostavno; pri učenju in obvladovanju teh 

strategij potrebuje pomoč in podporo (Unruh, 1992). 

 

Stoneman in Waldman Berman (1993) poudarjata pomen sorojencev za osebe s posebnimi 

potrebami, ki so kasneje  – v dobi odraslosti – vključene v institucionalno varstvo ali stanovanjske 

skupine. Družinski člani so namreč praktično edine stalne osebe v življenju oseb s posebnimi 
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potrebami. Noben ponudnik oskrbe jim ni na voljo celo življenje ali med glavnino njihovih potreb. 

Samo družina ima dovolj široko perspektivo, da poskrbi za celotno sliko potreb (Brotherson, Backus, 

Summers in Turnbull, 1986). 

Nadalje povzemata tudi različne prednosti, kot so: družinska vključenost, ki daje občutek 

dolgotrajnega razmerja, ki ga ima oseba s posebnimi potrebami z družinskimi člani (Taylor, Lakin in 

Hil, 1989), dostop do fizične in finančne asistence ter zagovorništva (Winik, Zetlin in Kaufman, 1985). 

Celo izvajalci oskrbe poročajo o pomembnem zmanjšanju stresa zaradi pogostih obiskov sorojenca 

oseb s posebnimi potrebami (Stoneman in Crapps, 1990 v Stoneman in Waldman Berman, 1993).  

 

Sorojenci so pomemben del socialnega omrežja tudi za starše. Drug drugega lahko podučujejo in 

učijo. Njihova vloga se zaradi staranja staršev spreminja. Če imajo sorojenci podporo in če so njihova 

čustva slišana in upoštevana, je veliko več verjetnosti, da bodo ohranili stik z bratom ali sestro s 

posebnimi potrebami vse do starosti, pomembno vplivali na njihovo kakovost življenja ter dodali 

pomembno vrednost socialnim storitvam (Strohm, 2005).  

 

Navkljub pomembnim in vse življenje trajajočim vlogam, ki jih bodo sorojenci igrali v življenju 

sorojencev s posebnimi potrebami, tudi najbolj družinam prijazne organizacije prezrejo brate in 

sestre. Prava »družinsko usmerjena« skrb in storitve bodo prišle šele, ko bodo sorojenci aktivno 

vključeni v funkcionalno definicijo »družine« in bodo narejene sistemske spremembe, ki bodo 

upoštevale prispevek in skrbi sorojencev (Meyer in Vadasy, 1996).  

 

1.3.1. Podpora, ki jo sorojenci lahko nudijo otroku s posebnimi potrebami 

 

Avtorici B. Colnerič in E. Žiberna sta na 7. strokovnem posvetu o Downovem sindromu predstavili 

zanimiv koncept pozitivne podpore. Podpora pozitivnega vedenja je ena od učinkovitih strategij, tako 

v obliki podpore, ki jo nudimo sorojencem, kot v obliki podpore, ki jo lahko sorojenci nudijo svojim 

bratom ali sestram s posebnimi potrebami.  

S pozitivno podporo lahko pomagamo pri morebitnem pojavu negativnih čustev ter pri zmanjševanju 

nezaželenega vedenja sorojencev. Posredno zmanjšujemo tudi konflikte med sorojenci ter 

izboljšujemo kakovost odnosov v družini. Z analizo funkcije sorojenčevega vedenja lahko ugotovimo, 

katerim potrebam služi to vedenje, ter jim ponudimo strategije, kako jih v družini učinkoviteje 

izražajo. Pomembno vlogo pri podpori pozitivnega vedenja imajo njihovi starši, čeprav lahko to 

nalogo deloma prevzemajo tudi ostali družinski člani, vrstniki, izobraževalni sistem, druge strokovne 

službe ter razne skupine ali društva.  
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Pozitivna podpora vedenja pa lahko vključuje tudi podporo, ki jo sorojenec nudi svojemu bratu ali 

sestri s posebnimi potrebami. Podporne skupine za sorojence in družabna srečanja niso le pozitivna 

vedenjska podpora sorojencem, temveč tudi njihovim bratom ali sestram s posebnimi potrebami. 

Vključujejo namreč številne dejavnosti, ki pomagajo pri iskanju močnih področij tako sorojencev kot 

tudi bratov ali sester s posebnimi potrebami, ter nudijo možnost za izmenjavo uspešnih strategij 

uravnavanja odnosa med njimi. Sorojencem lahko na razumljiv način predstavimo načela podpore 

pozitivnega vedenja, ki se nanašajo na učenje učinkovitih strategij komunikacije in na reševanje 

morebitnih težavnih situacij. Lahko jim predstavimo komunikacijske zmožnosti njihovega brata ali 

sestre s posebnimi potrebami in jih nato v okviru tega učimo učinkovite komunikacije z njimi, 

seznanimo jih s pomenom odstranjevanja motečih dejavnikov, pomenom jasnih in kratkih navodil, 

kaj jim brat ali sestra z določenim načinom vedenja sporoča (zatiskanje ušes, kričanje, stereotipna 

vedenja), in jih naučimo, kako lahko nastopajo kot model ustreznega socialnega vedenja in bratu ali 

sestri s posebnimi potrebami pomagajo pri čustveni regulaciji.  

 

1.4.  Izzivi odraščanja ob bratu ali sestri s posebnimi potrebami 

 

Bratje in sestre si delijo večino izkušenj, ki jih opisujejo tudi starši otrok s posebnimi potrebami, 

vključno z osamljenostjo (Doherty, 1992, v Conway in Meyer, 2008), potrebo po informacijah (Powell 

in Gallagher, 1993, v Conway in Meyer, 2008), krivdo (Seligman, 1987, v Conway in Meyer, 2008), 

skrbjo glede prihodnosti (Conway in O'Neill, 2004, v Conway in Meyer, 2008) in zahtevami oskrbe 

(Stoneman, 2001). Bratje in sestre se spopadajo tudi s stvarmi, ki so edinstveno njihove, kot so 

zamera, težave z vrstniki, zadrega in pritisk glede dosežkov (Meyer in Vadasy, 1996; Naylor in 

Prescott, 2004; Seligman, 1987, v Conway in Meyer, 2008).  

 

V preteklosti so se avtorji ukvarjali predvsem z negativnimi vplivi, ki jih ima lahko brat ali sestra s 

posebnimi potrebami na sorojenca. Ta patološki model je vodil večino raziskovalcev. Šele nedavno so 

začeli raziskovalci proučevati pozitivne koristi, da bi ugotovili, kateri dejavniki prispevajo k zdravemu 

odnosu med sorojenci (Stoneman in Waldman Berman, 1993).   

 

Raziskave v Veliki Britaniji, Avstraliji in Združenih državah Amerike so podale mešano sliko. Nekatere 

študije namreč domnevajo, da imajo bratje in sestre oseb z Downovim sindromom več vedenjskih 

problemov (Gath, 1973, 1974; Gath in Gumley, 1984; Carr, 1988; Cuskelly in Dadds, 1992; Cuskelly in 

Gunn, 1993), druge, da ni razlike med otroki (Gath, 1972, 1978; Gath in Gumley, 1987; Rodrugue in 

dr., 1993), v enem primeru pa, da imajo manj problemov (Carr, 1988).  Cuskelly in dr. (1998) so 
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oporekali metodologiji teh študij in dokazovali, da so bile primerjalne skupine neprimerne in/ali 

instrumenti raziskave nezadostni. 

Tudi Sharpe in Rossiter (2002) sta pregledala in analizirala 51 študij, ki so obravnavale sorojence, ki 

imajo brata ali sestro s posebnimi potrebami. Zaključila sta, da pri sorojencih obstaja določeno 

tveganje glede negativnih posledic življenja z bratom ali sestro s posebnimi potrebami, ni pa nujno, 

da se bodo negativne posledice izrazile pri vseh sorojencih.  

Cuskelly (1991) zapiše, da je v študijah, ki proučujejo psihološke prilagoditve sorojencev, ki imajo 

brata ali sestro s posebnimi potrebami, ta vseprežemajoča izkušnja4 najbolj nasprotujoča in težavna, 

kar se tiče njenega raziskovanja in opisovanja. 

 

Odnos med sorojenci traja vse življenje in nanj med drugim vpliva družinska dinamika. Nanj vpliva 

tudi ozadje karakteristik sorojenca in vzorci interakcije v družini. Sorojenci imajo zaradi dolgotrajnega 

fizičnega in čustvenega stika močan vpliv na življenje bratov in sester v kritičnih obdobjih njihovega 

življenja (Gallagher in  Powell, 1993, v D'Arcy idr., 2005).  

 

Kaže, da se tudi sami sorojenci zavedajo, da je njihov položaj drugačen od položaja drugih otrok, in da 

v tem vidijo tako prednosti kot slabosti. 

 

Vsi sorojenci se med odraščanjem torej ne bodo soočali s težavami. Nekatere ta izkušnja obogati in se 

naučijo dobro spopadati5 z njo. Kljub vsemu pogosto odraščajo v stresni situaciji in doživljajo široko 

paleto spreminjajočih se občutkov in reakcij.  

Njihovi občutki so razdvajajoči. Po eni strani imajo z bratom ali sestro ljubeč in zaščitniški odnos, 

hkrati pa lahko čutijo zamero, zadrego, krivdo, žalost in strah. Brez kognitivnih sposobnosti in 

čustvene zrelosti za razumevanje in reševanje teh čustev lahko sorojenčevo samospoštovanje trpi. 

Jeza in krivda se lahko obrneta navznoter in vodita k sramu in občutkom ničvrednosti (Lamorey, 

1999, v Strohm, 2008). Raziskave tudi kažejo, da so sorojenci izpostavljeni tveganju za razvoj fizičnih 

zdravstvenih težav (Hogan, Park in Goldscheider, 2003, v Strohm, 2008). Te težave so še bolj verjetne, 

če imajo sorojenci omejen dostop do podpore in informacij. Torej prav podpora in informacije od 

zgodnjih let dalje preprečijo razvoj dolgotrajnih fizičnih, čustvenih in psihičnih težav ter povečajo 

verjetnost, da se bodo sorojenci bolj pozitivno prilagodili na celotno situacijo  (Strohm, 2008). 

 

                                                           
4
 overwhelming experience 

5
 to cope 
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1.4.1. Pozitivni vidiki in močna področja sorojencev oseb s posebnimi potrebami  

 

Življenje z bratom ali sestro s posebnimi potrebami prinese pozitivne občutke, veselje ter posebne 

moči in sposobnosti, ki predstavljajo močna področja sorojencev, ki jih lahko okrepimo ter jih tako 

opolnomočimo pri soočanju z izzivi v nadaljnjem življenju (Sagadin, 2013).  

 

Perfekcionizem 

Za sorojence je pogosto značilno, da se trudijo biti popolni na vseh področjih, predvsem pa na 

izobraževalnem in/ali športnem. Na tak način poskušajo pridobiti pozornost staršev ali jim olajšati 

stres, saj tako starši nimajo še dodatnih obremenitev in težav z njimi. Z uspešnostjo se lahko želijo 

oddolžiti in nadomestiti omejitve, ki jih ima njihov brat ali sestra s posebnimi potrebami (Strohm, 

2002).  

 

Zrelost in samostojnost 

Mnogi odrasli sorojenci, ki so odrasli z bratom ali sestro s posebnimi potrebami, poročajo, da so se ob 

njem marsičesa naučili  ter da jih je ta izkušnja naredila močnejše, pametnejše ter bolj razumevajoče 

in potrpežljive (Meyer in  Vadasy, 1996).  

 

Sprejemanje drugačnosti in toleranca 

Sorojenci že v zgodnjem otroštvu spoznajo različnost. Izkušnje z bratom ali sestro s posebnimi 

potrebami jim pomagajo bolje sprejemati drugačnost, hkrati pa razvijejo višjo stopnjo tolerance 

(Meyer in  Vadasy, 1996) 

 

Samopodoba in socialne kompetence  

Čeprav si študije dokaj nasprotujejo, večina nakazuje, da prisotnost brata ali sestre s posebnimi 

potrebami ne vpliva na samopodobo in socialne kompetence sorojenca. Nekatere študije so celo 

pokazale, da nekateri sorojenci v primerjavi z vrstniki kažejo bolj prosocialno vedenje in imajo več 

socialnih kompetenc  ter so bolj sprejemajoči in podpirajoči (Meyer in Vadasy, 2008).  

 

Vpogled       

Verjetno je največja priložnost, ki jo dobijo družine oseb s posebnimi potrebami, prav vpogled. 

Sorojenci pogosto omenjajo, kako so njihovi bratje in sestre s posebnimi potrebami vplivali na 

njihovo zaznavo sveta in na njihov pogled na svet (Meyer in Vadasy, 2008). 
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Ponos in razumevanje 

Sorojenci zelo dobro poznajo spretnosti in močna področja svojega brata ali sestre s posebnimi 

potrebami. Vsakodnevno ga spremljajo in dobro vedo, koliko truda in predanosti morajo vložiti, da 

usvojijo in obvladajo določeno stvar, in na to so zelo ponosni (Meyer in Vadasy, 1996).  

 

Lojalnost 

Mnogi sorojenci so do svojih bratov in sester s posebnimi potrebami zelo zaščitniški in čutijo, da jih je 

treba braniti pred krutimi komentarji, draženjem ter vsiljivim strmenjem (Meyer in Vadasy, 2008). 

Ker so v življenju neposredno spoznali, kakšno je življenje oseb s posebnimi potrebami, ocenijo 

sposobnosti in prispevek svojega brata ali sestre. V življenju brata ali sestre s posebnimi potrebami 

pogosto zavzamejo tudi aktivno vlogo, kasneje pa postanejo goreči zagovorniki oseb s posebnimi 

potrebami (Meyer in Vadasy, 2008).  

 

Vse zapisana čustva, težave in močna področja so dokaz kompleksnosti njihovih izkušenj in zahtevajo 

takojšnjo pozornost. Slednje bi morali biti deležni že od majhnih nog in bi se jim morala nuditi 

proaktivno vse življenje. Vsi strokovnjaki, ki delajo z osebami s posebnimi potrebami, bi morali 

razumeti pomembno vlogo, ki jo imajo sorojenci, ter se truditi, da bi bili sorojenci slišani in 

upoštevani. Sorojenci se namreč srečujejo z velikimi stiskami, vendar imajo tudi mnogo ponuditi.  

 

1.4.2. Težave in negativna občutja, ki jih doživljajo sorojenci oseb s posebnimi potrebami 

 

Sorojenci pa med odraščanjem doživljajo tudi široko paleto negativnih čustev in doživetij. 

 

Pretirana identifikacija 

Zgodi se, da se sorojenci sprašujejo ali  celo bojijo, ali nimajo tudi sami takšnih težav, kot jih ima brat 

ali sestra s posebnimi potrebami. Ta strah je še posebej pri predšolskih otrocih zelo resničen in 

pogosto vključuje »magično mišljenje«. Zaradi nerazumevanja vzrokov težav ne razumejo, kako lahko 

pride do težav in bolezni. Zmede so še pogostejše, če so težave nevidne. 

Pretirana identifikacija je zato eden izmed razlogov, zakaj bratje in sestre potrebujejo točne 

informacije o sorojenčevi motnji ali kronični bolezni (Meyer in Vadasy, 2008).  

 

Prekomerna vključenost 

Vključenost sorojenca pri skrbi za brata ali sestro s posebnimi potrebami ni tako problematična. Ko 

pa družinski član porabi preveč časa in energije za nego in pomoč bratu ali sestri s posebnimi 



 13 
 

potrebami ter zanemarja svoj prosti čas in druženje z vrstniki, lahko govorimo o prekomerni 

vključenosti. Slednje lahko vodi do izgorelosti (Strohm, 2005; Mayer in Vadasy, 1996).  

 

Sram 

Večina sorojencev brata ali sestre s posebnimi potrebami se sooči z zadrego in sramom (Gallagher, 

Powell, Rhodes, 2006). Sorojence je pogosto sram nezaželene pozornosti, ki jo s svojim vedenjem ali  

izgledom povzroči brat ali sestra. V nelagodje in sram pa jih lahko spravijo tudi vprašanja, ki jim jih 

postavljajo prijatelji, sošolci in celo neznanci (Meyer in Vadasy, 2008). 

 

Krivda 

Sorojenci, ki imajo brata ali sestro s posebnimi potrebami, v primerjavi z ostalimi doživljajo mnogo 

več občutkov krivde, ki se lahko pojavlja v različnih oblikah: 

- Občutki odgovornosti zaradi posebnih potreb  

Sorojenci se lahko počutijo odgovorne za bratovo ali sestrino drugačnost ali bolezen. Naslednji 

primer nazorno nakazuje prav to stisko: »Ko sem bila majhna, me je skrbelo, da moja mlajša sestra ne 

govori zato, ker pogosto odgovorim namesto nje ali povem ljudem, kaj si želi« (Stephanie G., osebna 

komunikacija, 2004, v Meyer in Vadasy, 2008). 

- Krivda preživelega6  

Sprašujejo se, zakaj se to ni zgodilo njim, in si želijo, da bi zamenjali vlogi. 

- Krivda zaradi lastnih sposobnosti in zdravja. Sorojenci pogosto mnogo bolj cenijo in so hvaležni za 

svoje zdravje, samostojnost, družino kakor njihovi sovrstniki. Počutijo se krive, ker lahko počnejo 

stvari, ki jih sorojenci ne morejo (gredo ven s prijatelji, na dopust …). 

- Krivda zaradi tipičnih konfliktov med sorojenci 

Tudi vsakdanji manjši konflikt (se razjezi nanj, ga udari) v sorojencu lahko sproži občutke krivde. 

Čeprav je težko prenašati in opazovati draženje, prepiranje med sorojenci in ob takšnih dogodkih 

hitro začutimo, da moramo šibkejšega člana, ki je navadno prav otrok s posebnimi potrebami, 

zaščititi, so takšni konflikti del normalnega socialnega razvoja in predstavljajo za oba sorojenca 

pomembno priložnost za učenje, saj se tako naučijo, kako se spopadati s konflikti in jih reševati. Ob 

konfliktih starši pogosto pozovejo zdravega sorojenca k temu, naj pusti svojega brata ali sestro na 

miru, češ da je on večji, močnejši, da bolje ve oz. da sorojenec ne ve, kaj dela. Tako sorojenci dobijo 

sporočilo, da jim ni dovoljeno, da so jezni in da se prepirajo s svojim sorojencem. Kasneje lahko 

sorojenci izrazijo to svojo jezo na druge destruktivne načine (Meyer in Vadasy, 2008). 

- Krivda zaradi nege 

                                                           
6 »Survivor's guilt« 
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Sorojenci se soočajo z občutki krivde, ko naj bi zapustili dom, saj ne morejo več pomagati pri skrbi za 

brata ali sestro s posebnimi potrebami (prav tam). 

 

»Bilo je naporno. Nisem imel ne počitka, ne podpore in možnosti. Moje življenje se je odvijalo okrog 

Kevina in njegove nege. Čeprav bi lahko odšel za nekaj dni, nisem mogel. Krivda je bila prevelika. Kaj 

naj povem prijateljem? Ne, ne morem ven; nahraniti moram svojega brata« (Pat, v Remsberg, 1989, v 

Meyer in Vadasy, 2008: 25). 

 

Zaradi razdvojenosti med lojalnostjo do brata ali sestre s posebnimi potrebami in naravno željo po 

distanci in neodvisnosti sorojenci doživljajo stres in občutke krivde. Pogosto le s težavo zadovoljijo 

vse potrebe in želje, ki jih imajo sami ali pa jih prednje zavedno ali nezavedno postavljajo starši. 

Zaradi krivde se pogosto odločijo, da raje ostanejo doma in pomagajo pri skrbi (prav tam). 

 

Izolacija, osamljenost in izguba 

»Lahko se je počutiti osamljenega, saj ni nikogar, ki bi razumel posebno veselje in izzive, s katerimi se 

srečuješ vsak dan« (Citat sorojenca v Meyer in Vadasy, 1996: 33). 

 

»Težko je opazovati interakcije med drugimi sorojenci. Opazujem jih, kako se pogovarjajo, 

izmenjujejo nasvete, zaupajo drug drugemu, celo prepirajo in takrat se zavem: jaz nikoli ne bom 

mogla imeti takšnega odnosa« (Althea R., 13, v Meyer, 2005, v Meyer in Vadasy, 2008: 34). 

 

V primerjavi z ostalimi vrstniki in prijatelji se sorojenci počutijo drugačne. Še posebej v družinah, kjer 

sta samo dva otroka, normalno razvijajoči se sorojenci pogrešajo brata ali sestro, s katerima bi se 

lahko igrali kakor vsi ostali in s katerima bi lahko delili misli, skrivnosti in sanje (Strohm, 2002). Zaradi 

svojega edinstvenega položaja se počutijo drugačne od svojih vrstnikov, počutijo pa se lahko izolirane 

tudi od drugih družinskih članov (Gallagher idr., 2006). 

 

Skrbi 

Sorojenci se lahko že zelo zgodaj začnejo soočati s skrbmi glede brata ali sestre s posebnimi 

potrebami. Sprašujejo se, ali se lahko nalezejo njihove bolezni/stanja, sprašujejo se, kaj se bo z 

njihovimi brati in sestrami dogajalo, ko bodo odrasli, ali lahko umrejo, kdo bo skrbel zanje (Meyer in 

Vadasy, 1996; Strohm, 2002; Gallagher idr., 2006). 

Rolland (1994, v Seligman in Darling, 2007) navaja, da sorojenci zaradi težav, bolezni, ki jih ima brat 

ali sestra s posebnimi potrebami, že zelo zgodaj izgubijo občutek za imunost in pozabijo mit, da so 

zdravstveni problemi in smrt nekaj, kar prizadene stare ljudi. Sorojenci pogosto razvijejo strahove ali 



 15 
 

celo fobije in že najmanjši simptom je zanje pokazatelj tega, da bodo tudi oni zboleli. Sorojenci tako 

potrebujejo védenje, da je zelo malo verjetno, da se bo pri njih razvilo podobno stanje, da se ga ne 

bodo nalezli. 

 

Izolacija od vrstnikov 

Zaradi posebnih okoliščin v družini se počutijo izolirane in drugačne. Njihovo življenje je drugačno od 

življenja vrstnikov. S svojimi brati in sestrami s posebnimi potrebami ne morejo komunicirati in se 

igrati kakor vsi ostali. Strah jih je tega, kako se bodo vrstniki odzvali in razumeli njihove posebne 

okoliščine ter kako so bodo odzvali na brata ali sestro s posebnimi potrebami. Zaradi vsega tega 

imajo lahko zadržke pred tem, da vrstnike povabijo domov (Strohm, 2002). 

Ker morajo pomagati tudi pri negi in varovanju, jim pogosto zmanjka časa za igranje z vrstniki in za 

različne hobije. 

 

Pomanjkanje pozornosti staršev 

 Obremenjenost staršev z otrokovimi posebnimi potrebami in boleznijo (še posebej ob postavitvi 

diagnoze in hospitalizaciji) povzroči, da se ostali sorojenci počutijo zapostavljene in izolirane od 

staršev. Starši so obremenjeni, preveč izčrpani in preprosto nezmožni zaznati sorojenčev klic po 

pozornosti (Meyer in Vadasy, 2008). 

Nekateri sorojenci poskušajo pritegniti pozornost staršev s svojim negativnim vedenjem, medtem ko 

drugi nočejo še dodatno obremenjevati staršev s svojimi skrbmi in jih raje zadržijo zase (prav tam), 

kar nakazuje naslednji citat: »Ko sem odraščala, nisem nikoli pomislila, da bi se po podporo obrnila k 

staršem. Že tako ali tako sta imela preveč težav in ju nisem hotela obremenjevati še s svojimi« 

(Stephanie G., osebna komunikacija, 2005, v Meyer in Vadasy, 2008: 21).   

 

 Zamera 

To je močno čustvo, ki ga sorojenci pogosto izrazijo oziroma ga starši tudi sami opazijo. Pojavi se 

takrat, ko je brat ali sestra s posebnimi potrebami deležen več emocionalnih in finančnih virov, nege 

in pozornosti. Čeprav starejši sorojenci že izražajo neko razumevanje glede tega, vsi izrazijo določeno 

mero zavisti.  

Predvsem predšolski sorojenci zaradi svojih še nerazvitih kognitivnih in efektivnih zmožnosti ne 

zmorejo razumeti, da je odziv staršev posledica dejanskih povečanih potreb sorojenca in da to ne 

pomeni, da imajo njega manj radi in so mu manj naklonjeni. Bendor (1990, v Meyer in Vadasy, 2008) 

ugotavlja, da je bil pri nekateri intervjuvanih sorojencih prisoten strah pred lastnimi občutki jeze, prav 

tako pa niso imeli priložnosti in možnosti, da bi te občutke izrazili. 
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Eden izmed sorojencev je povedal: »Najhujša stvar pri vsej tej jezi, ki jo čutiš v sebi, je to, da ne moreš 

nikogar kriviti.« Brez tarče se sorojenci obrnejo navznoter in se počutijo krive zaradi svoje jeze. 

Zamera se pojavi tudi zaradi neenakega obravnavanja, saj družinska pravila glede vedenja, opravil in 

spanja za sorojenca s posebnimi potrebami pogosto ne veljajo (prav tam).  

 

Pritisk, želja po uspehu 

Starši zavedno ali nezavedno pritiskajo na zdrave sorojence, da s svojim uspehom kompenzirajo 

omejitve, ki jih imajo sorojenci s posebnimi potrebami. To lahko pri zdravih sorojencih povzroči 

zamero in anksioznost. 

Slednje je prisotno predvsem pri starejših hčerah. Te so čutile pritisk, da se oddolžijo in dosežejo ter 

izpolnijo neuresničene želje staršev (Meyer in Vadasy, 2008).   

 

Neodvisnost  

Ko sorojenci preidejo v najstniška leta, se le s težavo ločijo od družine. Nekatere družine se v svojih 

preizkušnjah zelo povežejo, kar je seveda pozitivna stvar. Če pa to preraste v pretirano povezanost in 

občutek odgovornosti, se sorojenci zelo borijo, da se osamosvojijo (Strohm, 2002). 

 
 

1.5. Igra 

 
Stoneman in Waldman Berman (1993) sta predpostavljala, da bodo sorojenci zaradi omejenih 

igralnih in interaktivnih sposobnosti otroka z motnjo v duševnem razvoju skupaj preživeli manj časa 

kot primerjalni sorojenci. Med dvournimi naturalističnimi opazovanji parov sorojencev znotraj doma, 

pri čemer je imel mlajši otrok motnjo v duševnem razvoju, in podobnimi opazovanji primerjalnih 

parov sorojencev avtorji niso ugotovili upada v interakciji sorojencev. Sorojenci so skupaj preživeli 

precej časa, kjer so bili dejavni v medsebojni interakciji približno 25 % časa, ne glede na spol ali 

posebne potrebe mlajšega otroka. Naturalistična opazovanja znotraj doma pri parih, kjer je imel 

starejši otrok motnjo v duševnem razvoju, so prinesla podobne ugotovitve. 

Otroci so se med temi naturalističnimi opazovanji znotraj doma udeleževali širokega spektra 

dejavnosti (Stoneman, 2001). Dekleta so se prilagodila manjšim sposobnostim mlajših sester z 

motnjo v duševnem razvoju tako, da so uporabila netekmovalne fizične aktivnosti, kot so 

medsebojno ruvanje in žgečkanje. Taka interakcija je predstavljala štirideset odstotkov interakcij med 

dekleti z motnjo v duševnem razvoju in njihovimi starejšimi sestrami, v primerjavi s petimi odstotki 

pri primerjalnih sestrah. Fantje so po drugi strani za vključitev bratov z motnjo v duševnem razvoju v 

igro uporabili igrače. Veliko sorojencev je bilo spretnih pri izbiri stvari in dejavnosti, ki so lahko 
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premostile razlike v sposobnostih med njimi in njihovimi sorojenci z motnjo v duševnem razvoju ter 

tako omogočile vzdrževanje socialne interakcije. 

 

Poleg tega se sorojenci večkrat spopadajo s težavami, kot sta npr. meja, do katere bi bilo treba 

pomagati otroku s posebnimi potrebami, ko se uči nečesa novega, ali zaščita pred težavami, kot je 

npr. norčevanje. Sorojenci so večkrat tudi negotovi glede meje, do katere bi bilo otroka s posebnimi 

potrebami dobro spodbujati pri samostojnem opravilu in preseganju težave z lastnimi viri in 

sposobnostmi (Unruh, 1992). 

 

1.6. Nega in skrb 

 

Eno izmed najbolj tihih področij sorojencev, ki imajo brata ali sestro s posebnimi potrebami, je 

pomoč, ki jo nudijo. Tudi če v družini ni otroka s posebnimi potrebami, si sorojenci med seboj nudijo 

pomoč, tolažbo, podporo, dajejo nasvete, negujejo in si nudijo emocionalno podporo (Cicirelli, 1995; 

Abramovitch, idr., 1979; Boer idr., 1997; Dunn in Kendrick, 1982; Furman idr., 1989; Pepler, 

Abramovitch in Corter, 1981; Segomer, 1998; Tucker, Barber in Eccles, 1997; Whiting in Edwards, 

1973 v Hannah in Midlarsky, 2005). 

 

Sorojenci dajejo svojim bratom in sestram s posebnimi potrebami osebno nego7 , ki vključuje varstvo, 

umivanje, oblačenje in hranjenje ter čustveno podporo (tolaženje, pohvale, objeme in podpiranje) ter 

informacije, nasvete in pomoč pri učenju (Hannah in Midlarsky, 2005).   

Odvisno od njihove starosti in starosti njihovega brata ali sestre s posebnimi potrebami so sorojenci 

pomagali tudi pri previjanju, učenju, disciplini in varovanju otrok. Staršem so tudi svetovali glede 

primernosti oblačil in dejavnosti za prosti čas svojih sorojencev v prizadevanju, da bi pomagali pri 

socialni sprejemljivosti (Cuskelly in Gunn, 2003). 

Otrok s posebnimi potrebami lahko zahteva veliko časa, energije in emocionalnih virov. Sorojenci so 

tako (preden so pripravljeni) potisnjeni v prevzemanje starševskih vlog. »Parentification« je izraz, ki 

ga strokovnjaki uporabljajo za otroke, ki so prehitro prevzeli te vloge in so v nevarnosti, da izgubijo 

svoje otroštvo (Siegel in Silverstein, 1994, v Seligman in Darling, 2007). To lahko zmoti tudi otrokove 

razvojne faze, ki so pomembne za emocionalni razvoj (Seligman in Darling, 2007).  

Ker bo velika večina njihovih bratov ali sester potrebovala pomoč in nego vse življenje, se predvsem 

pri nekoliko starejših sorojencih pojavljajo skrita vprašanja in strah, kdo bo za brata ali sestro skrbel, 

ko staršev ne bo več (Restoux, 2010).  

                                                           
7
 custodial care 
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Raziskava, ki je zaobjela 50 sorojencev, ki imajo brata ali sestro z zmerno ali težko motnjo v 

duševnem razvoju, in 50 takšnih brez brata ali sestre s posebnimi potrebami (intervjuvali so tudi 

matere), je pokazala, da sorojenci, ki imajo brata ali sestro s posebnimi potrebami, le-temu nudijo 

več osebne nege in čustvene podpore. Predvsem starejši sorojenci so nudili osebno nego, glede na 

spol pa so dekleta nudila pomembno več čustvene podpore in osebne nege (Hannah in Midlarsky, 

2005).   

Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Stoneman idr. (1988, v Unruh, 1992), ki so ugotovili, da so imele 

starejše sorojenke otrok s posebnimi potrebami v primerjavi z moškimi sorojenci otrok s posebnimi 

potrebami več odgovornosti pri varstvu in ostalih fizičnih vidikih otrokove oskrbe, kot sta kopanje in 

hranjenje. Vendar pa so moški sorojenci otroku s posebnimi potrebami v primerjavi s fanti v 

primerjalni skupini nudili več oskrbe in so ga varovali tako pogosto kot dekleta v kontrolni skupini. 

 

Drugi raziskovalci so prišli do drugačnih rezultatov. Cuskelly in Gunn (1993), ki sta zaobjeli sorojence 

otrok z Downovim sindromom ter kontrolno skupino, ki se je ujemala v starosti, spolu in vrstnem 

redu rojstva. Med skupinama nista našli nobenih razlik v gospodinjskih opravilih, vseeno pa so 

sorojenci v študiji iz leta 2003 (Cuskelly in Gunn, 2003) bratu ali sestri z Downovim sindromom nudili 

več nege, torej so prevzemali več skrbniških dejavnosti. Starejši sorojenci so bili bolj pripravljeni 

prevzeti odgovornost kot mlajši, vendar v nasprotju s splošnim mnenjem bratje prevzemajo prav 

toliko odgovornosti kot njihove sestre (Cuskelly in Gunn, 1993, 2003). Skrb za sorojenca jim ni v 

nadlogo, ampak je povezano z višjo ravnijo empatije (Cuskelly in Gunn, 2003). 

 

Stoneman, Brody, Davis in Crapps (1988, v Hannah in Midlarsky, 2005) so ugotovili, da čim nižja je 

raven prilagodljivega vedenja, ki ga kaže otrok z motnjami v duševnem razvoju, tem več pomoči dobi. 

Ni znano, ali so sorojenci otrok z motnjami v duševnem razvoju motivirani z željo pomagati otroku ali 

želijo s tem razbremeniti starše.  

Stoneman idr. (1991, v Hannah in Midlarsky, 2005) so ugotovili, da so tudi  sorojenci, ki imajo  

starejšega brata ali sestro z motnjami v duševnem razvoju, veliko pomagali pri negi. V družinah, kjer 

je težko ali težje oviran otrok,  se lahko zgodi, da je potreba po negi tako velika, da starši ne glede na 

starost za skrb zadolžijo sorojence (Hannah in Midlarsky, 2005). 

 

Normalno je pričakovati, da bo družina v težkih časih pomoč poiskala pri najožjih članih in da bodo 

sorojenci vedno pomagali pri negi in vzgoji ostalih otrok v družini. Vendar se vedno poraja vprašanje 

o tem, koliko pomoči je še razumne/sprejemljive (Burke, 2004). 

Pri teh dejavnostih so bratje in sestre poročali, da so se počutili koristne in sposobne. Povedali so 

tudi, da so se počutili bolj odrasle in zrele kot njihovi vrstniki, ki nimajo brata ali sestre s posebnimi 
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potrebami (Skotko in Levine, 2006). Tudi po mnenju staršev odrastejo hitreje kot ostali, kar nakazuje, 

da so sorojenci zaradi te izkušnje bolj skrbni in se bolj zavedajo posebnih potreb (Burke, 2004). 

Čeprav se bratom in sestram zdijo ti njihovi prispevki koristni, pa pogosto tudi navajajo, da naj bi bile 

skrbniške odgovornosti omejene. Na različnih točkah v svojem življenju bratje in sestre lahko občutijo 

preveč pritiska, ki si ga včasih naložijo sami (zlasti takrat, ko starši niso dosegljivi) ali pa to pričakujejo 

njihovi starši, sorojenci pa prošnje za pomoč ne zmorejo zavrniti. Starše bi morali spodbujati, da 

mislijo na to, kako so bratje in sestre najprej otroci in ne nadomestki za starše v družini. Sorojenci v 

skupinah za pomoč so opozorili na to, da ne želijo biti vselej dosegljivi za čuvanje, igro in druge 

dejavnosti, ki jih počnejo z bratom ali sestro s posebnimi potrebami (Skotko in Levine, 2006).  

Povečana skrb in nega, ki ju od starša zahteva otrok s posebnimi potrebami, sta lahko vzrok za jezo, 

zamero in krivdo, skupaj z anksioznostjo in depresijo, še posebej če sorojenci od staršev ne dobijo 

dovolj pozornosti (Sharpe in Rossiter, 2002), povečana potreba po pomoči in skrbi pa lahko omejuje 

čas, ki bi ga sorojenec porabil za druge/svoje dejavnosti, kar lahko vodi v močnejši občutek izolacije 

(Burke, 2004). 

 

Doživljanje povečane skrbi je odvisno tudi od števila otrok v družini. Če je otrok več, se odgovornosti 

za nego in skrb porazdelijo. McHugh (1999, v Seligman in Darling, 2007) doda, da vsak dodaten otrok 

v družini ublaži negativne posledice življenja z otrokom s posebnimi potrebami. Če sta v družini le dva 

otroka, lahko zdrav sorojenec čuti povečano odgovornost pri negi, prav tako pa lahko čuti, da mora 

biti on tisti, ki bo uspešen in popoln.   

 

 

1.7.  Potrebe sorojencev oseb s posebnimi potrebami 

 

A. Pori in Plankar Grgurevič (1996) sta pri svojem delu s sorojenci izhajali iz izkustvene družinske 

terapije, v kateri prvo teoretično izhodišče govori o dveh primarnih človekovih potrebah: 1. o potrebi 

po skrbi zase ali po razvoju individualnosti in 2. o potrebi po skrbi za druge ali po povezanosti z 

drugimi.  

Prav v družinah otrok s posebnimi potrebami lahko ti dve potrebi pogosto »trčita« oz. se pojavita 

sočasno, ko morajo družinski člani za zadovoljitev ene potrebe zanemariti drugo. 

 

Ključno je, da se izkušnjam otrok s posebnimi potrebami in njihovemu kontekstu prizna 

pomembnost. Tudi potrebe in pravice sorojencev otrok s posebnimi potrebami moramo gledati v 

okviru njihovih izkušenj in konteksta, v katerem so njihove zgodbe izražene znotraj platna posebnih 
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potreb. Potrebe sorojenca naj bodo tako obravnavane v procesu ocenjevanja družinske situacije. Za 

obravnavo vseh družinskih potreb bi bil najprimernejši medinstitucionalni pristop, vključno s potrebo 

sorojencev, da delijo svoje skrbi in izkušnje z ostalimi otroki v podobnih okoliščinah (Cigno in Gore, 

1998, v Naylor in Prescott, 2004).  

 

Pomembno je tudi, da sorojence prepoznamo kot aktivne interpretatorje in eksperte, da upoštevamo 

in raziščemo njihov pogled na družinsko situacijo. Če jim hočemo ponuditi primerno pomoč, moramo 

upoštevati njihov pogled in njihovo razumevanje izkušenj ter jim ponuditi ustrezne vire pomoči 

(Sloper, 2000). 

 

Vsak sorojenec, ki ima brata ali sestro s posebnimi potrebami, je svet zase; glede na svoje izkušnje in 

trenutne okoliščine doživlja različna čustva in občutke. Vseeno jih ima večina podobne potrebe in 

skrbi. Te se spreminjajo skozi čas in razmere, vendar je nekaj potreb, ki se pojavljajo v vsej dobi 

njihovega odraščanja: 

- jasne informacije o posebnih potrebah brata ali sestre (Lobato, 1990; Strohm, 2001; Strohm, 

2005),  

- odprta komunikacija v družini o problemih ter pozitivnih in negativnih izkušnjah (Lobato, 

1990, Strohm, 2005), 

- priznavanje močnih področij in dosežkov sorojencev s strani staršev (Lobato, 1990), 

- razvejano in podpirajoče socialno omrežje (Strohm, 2005),  

- sposobnost, da se sorojenec počuti kompetentnega (Strohm, 2005), 

- skupno preživljanje prostega časa sorojenca z enim ali obema staršema (Lobato, 1990; 

Strohm, 2001),  

- podpora s strani ostalih sorojencev in družin ter stik z njimi (Lobato, 1990), 

- načini obvladovanja stresnih situacij, kot so odzivi vrstnikov in drugih ljudi, nenadnih 

sprememb družinskih načrtov ter dodatne obveznosti glede nege in gospodinjskih opravil 

(Lobato, 1990), ter možnost, da se lahko učinkovito spoprijemajo z občutki krivde, žalosti, 

odpora, sramu ter draženja (Strohm, 2001). 
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1.7.1. Informacije 

 

Podobno kot starši imajo tudi sorojenci potrebe po informacijah – in zaradi njihovega dolgega 

razmerja, ki ga bodo imeli z brati in sestrami s posebnimi potrebami, se bo ta njihova potreba po 

informacijah vedno spreminjala (Evans, Jones in Mansell, 2001; Powell in Gallagher, 1993, v Conway 

in Meyer, 2008; Dodd, 2004).  

Sorojenci so tudi navajali, da jim je pomagalo spoznati smisel stanja, če so imeli podatke o bolezni ali 

diagnozi svojih sorojencev, če so razumeli, kaj je povzročilo motnje v njihovem življenju, in če so se 

počutili, da so še vedno vključeni in del družine (Sloper, 2000).  

 

Sorojencem je treba torej čim prej pojasniti, zakaj je njihov brat ali sestra drugačen ter zakaj 

potrebuje več skrbi in pozornosti. Tako kot starši tudi sorojenci potrebujejo informacije o stanju 

njihovega drugačnega brata oziroma sestre. Prej kot starši zdravim sorojencem pojasnijo novonastalo 

situacijo, prej in laže se le-ti prilagodijo novim pogojem. Pogovor o potrebah brata ali sestre s 

posebnimi potrebami mora biti primeren glede na starosti sorojenca. Tako kot starši tudi sorojenci 

potrebujejo čas za sprejetje brata ali sestre s posebnimi potrebami kot novega družinskega člana. Na 

začetku lahko potrebujejo nekoga, ki jim bo odgovoril na vprašanja in jim stal ob strani. Sorojenci 

potrebujejo razumevanje in veliko časa za soočanje s strahovi in negativnimi čustvi, ki se lahko 

pojavijo ob rojstvu otroka. Predvsem pa je izrednega pomena ponovno vzpostavljanje odprtega 

odnosa s starši (Seligman in Darling, 2007).  

 

Zgodi pa se, da se starši s svojim zdravim otrokom nočejo pogovarjati o posebnostih oz. značilnostih 

otrokove bolezni. Posledično ti slabo razumejo stanje svojega brata ali sestre s posebnimi potrebami. 

Na splošno v družinah primanjkuje informacij o izraženosti motnje, njenih posledicah in vplivih na 

delovanje. Napačne informacije ali pa pomanjkanje le-teh lahko pri otroku povzročijo zmedenost, 

občutek krivde, da je sam povzročil bratovo/sestrino bolezen, ne glede na to, ali je ta dedna ali ne 

(Seligman in Darling, 2007). Turnbull idr. (2006, v Seligman in Darling, 2007) je opazil, da se starši s 

sorojenci še posebej težko pogovarjajo o prihodnosti, še predvsem o tem, kdo bo skrbel za otroka s 

posebnimi potrebami, ko njih ne bo več.  

 

Kljub temu, da starši mislijo, da bodo otroka zaščitili, če mu položaja ne razložijo, je dobro, da 

poiščejo njegovi stopnji razvoja primerno pot, preko katere bo otrok drugačnost laže in bolje 

razumel. Obrazložijo naj tudi, zakaj njegovi sestri ali bratu posvečajo več pozornosti. Ravno tako kot 

starši tudi otroci potrebujejo čas, da se navadijo in sprejmejo posebnost novega družinskega člana 

(Seligman in Darling, 2007).  
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So primeri, ko sorojenci izrazijo strah pred vedenjem otroka s posebnimi potrebami. V teh primerih 

se poskuša sorojenca potolažiti, mu dati oporo. Otrokom je treba zagotoviti okoliščine, v katerih se 

oba, tako sorojenec kot otrok s posebnimi potrebami, počutita varno in sproščeno. S tem se spodbuja 

doživljanje pozitivnih izkušenj in utrjuje odnos.  Zavedati se je treba, da se negativnih čustev pri 

sorojencu ne more v celoti preprečiti, zato je pomembno razumevanje, ko ga preplavita ljubosumje 

in jeza. Ta čustva so normalna za normalno razvijajočega se otroka in kasneje tudi za odraslega. Ob 

prepirih, do katerih – kot v vsaki družini – prihaja vsakodnevno, se morajo starši odzvati mirno, 

sorojencev ne obtožujejo, češ da je večji, da on pač bolje ve, kaj sme in česa ne. Prav v okviru tega se 

poskuša v družinska opravila in pravila v čim večji meri vključiti vse. Do obeh oz. vseh otrok v družini 

pa naj bi starši imeli visoka pričakovanja in vero vanje. To potrebujejo.       

Ko je sorojenec starejši, se mu lahko ponudi tudi strokovno gradivo o primanjkljaju, seveda primerno 

starostnemu razumevanju. Pogovor o čustvih in občutkih, ki preplavljajo otroka, je izredno dragocen. 

Tu je pomembno dodati, da naj starši ne čakajo, da otrok s težavo pride do njih, nevsiljivo naj ga 

občasno povprašajo in se pogovarjajo z njim o tem, kaj doživlja (Montimer, 2008).  

 

Družine so bolj opolnomočene in lahko bolje pomagajo svojim otrokom, če imajo dostop do 

relevantnih informacij (Turnbull idr., 2006, v Seligman in Darling, 2007). Vseeno pa se nekateri starši 

neradi pogovarjajo s svojimi otroki (sorojenci) o posebnih potrebah njihovega brata ali sestre s 

posebnimi potrebami. Razlogov za to je lahko več. Lahko da jih je sram, svojih otrok nočejo 

obremenjevati, jih želijo zaščititi ali pa mislijo, da so te stvari skrbi odraslih (Harris in Glasberg, 2003, 

v Seligman in Darling, 2007).  

 

Sorojenci potrebujejo informacije v različnih obdobjih svojega življenja. Potrebujejo sistem, ki se 

odziva na njihova osebna vprašanja, in to poleg vseh splošnih, vnaprej določenih vprašanj/tem. 

Zagotavljanje informacij mora biti stalen proces, ki se prilagaja njihovim letom, zrelosti in 

spreminjajočim se potrebam. Predvsem pa je pomembno, da so informacije jasne, natančne in 

strukturirane. 
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1.7.2. Odnosi, socialno omrežje in podpora 

 

Odnosi ter razvejano in podpirajoče socialno omrežje sorojencem omogoča, da govorijo o svojem 

položaju, jih tolaži in podpira v njihovih lastnih občutkih in jih osredotoča na stvari zunaj bolezni 

(Sloper, 2000). Pomemben del socialnega omrežja sorojencev lahko predstavljajo tudi sorodniki. Z 

njimi se lahko pogovarjajo kot z odgovornimi odraslimi, ne da bi jih skrbelo, da bi jih s svojo težavo še 

dodatno obremenili (Restoux, 2010). 

Drug pomemben vir pomoči in moči so njihovi interesi in dejavnosti, ki sorojencem pomagajo pri 

obvladovanju položaja. To jim pomaga, da odmislijo skrbi, zagotovi neko »normalnost« v njihovem 

življenju ter predstavlja nek fokus in daje vlogo izven družine ter jim pomaga vzdrževati in ohraniti 

samozavest, tudi če doma ne dobijo dovolj pozornosti. V raziskavi, ki jo navaja Sloper (2000), je 

četrtina sorojencev poročala, da so jim dejavnosti, hobiji izven doma pomagali kot strategija, da so se 

učinkoviteje spopadali s skrbmi glede družinske situacije.  

Powell in Ogle (1985, v Naylor in Prescott, 2004) sta proučevala skupino sorojencev otrok s 

posebnimi potrebami in ugotovila, da jih ima veliko skrbi glede svojih bratov in sester s posebnimi 

potrebami, glede staršev, sebe, prijateljev, šole in odraščanja. Poudarila sta, da sorojenci potrebujejo 

nekoga, s komer se lahko pogovorijo o svojih strahovih in občutkih.  

Bratje in sestre so večkrat povedali, da tako kot njihovi starši tudi oni radi vedo, da niso sami s svojimi 

edinstvenimi izkušnjami, raziskave na tem področju so potrdile koristnost deljenja čustev in izkušenj s 

tistimi, ki so v podobnem položaju (D'Arcy idr., 2005; Dodd, 2004; Meyer in Vadasy, 2008; Naylor in 

Prescott, 2004; Strohm, 2001).  

 

Podpora sorojencem ima pomembne pozitivne učinke tako na sorojenca kakor tudi na starše: 

- izboljša duševno zdravje sorojencev, 

- omogoča sorojencem, da dosežejo svoj polni potencial, 

- posredno izboljša kakovost življenja njihovih bratov ali sester s posebnimi potrebami, 

- preprečuje razvoj emocionalnih težav (Strohm, 2001). 

 

Prav tako so sorojenci pomemben del socialnega omrežja tako za starše kakor tudi za otroka s 

posebnimi potrebami. Njihova vloga s staranjem staršev celo narašča oz. se povečuje. Če sorojence 

podpiramo, bodo najverjetneje sposobni prispevati k večji kakovosti življenja brata ali sestre s 

posebnimi potrebami. Če so njihova čustva priznana in potrebe zadovoljene, je veliko bolj verjetno, 

da bodo tudi kasneje dejavno vključeni v življenje bratov ali sester s posebnimi potrebami (Strohm, 

2001).   
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1.8. Oblike pomoči za sorojence 

 

1.8.1. Skupine za samopomoč 

 

Skupine za samopomoč so učinkovite in pomembne, saj nudijo možnost, da sorojenci dobijo 

informacije o posebnih potrebah, omogočajo emocionalno podporo in razvoj. V skupini za 

samopomoč spoznavajo druge sorojence in njihove družine, ki so v podobnem položaju, in si z njimi 

delijo svoje edinstvene izkušnje. Tako spoznajo, da niso sami in da se tudi drugi sorojenci in njihove 

družine spopadajo s podobnimi izzivi in preizkušnjami. Prav tako skupina za samopomoč sorojencem 

nudi priložnost, da spregovorijo v relativno varnem in nestigmatiziranem okolju. Lahko prisluhnejo, 

kako drugi sorojenci njihove starosti opisujejo in definirajo posebne potrebe in diagnoze, in to v 

jeziku, ki ga tudi sami razumejo (Lobato, 1990).  

 

1.8.2. Delavnice - Sibshops 

 

Avtorji delavnic Sibshops le-te opisujejo kot priložnost za brate in sestre otrok s posebnimi 

zdravstvenimi in razvojnimi potrebami, da pridobijo podporo vrstnikov in informacije znotraj 

razvedrilnih dejavnosti. Zrcalijo zavezo organizacije, da pomaga sorojencu, ki bo najverjetneje imel 

najdaljše razmerje z bratom ali sestro s posebnimi potrebami. 

Delavnice Sibshops priznavajo, da je to, da si brat ali sestra otroka s posebnimi potrebami, za 

nekatere dobra stvar, za druge ne tako dobra stvar in za veliko večino nekje vmes. Zrcalijo 

prepričanje, da sorojenci drug drugemu lahko veliko ponudijo – če le dobijo priložnost. Med 

zabavnimi in privlačnimi igrami ter dejavnostmi sorojenci dobijo različne informacije in priložnost za 

razpravo in pogovor. Ker so delavnice (primarno) oblikovane za šolajoče se otroke, dobijo sorojenci 

priložnost za podporo vrstnikov, ki so v podobni situaciji kot oni sami. Model Sibshops je bil prvotno 

razvit za od 8- do 13-letne sorojence otrok s posebnimi potrebami, zlahka pa ga prilagodimo za malo 

mlajše ali starejše otroke. 

Oblikovalci modela priporočajo, da je najbolje, da Sibshops vodi skupina strokovnih delavcev (kot so 

socialni delavci, specialni in rehabilitacijski pedagogi, psihologi) in odrasli sorojenci ljudi s posebnimi 

potrebami. Pomembno je, da imajo široko znanje s področja posebnih potreb in bolezni, smisel za 

humor in igro, uživajo v družbi otrok in spoštujejo izkustveno znanje sorojencev na temo življenja z 

bratom ali sestro s posebnimi potrebami (Meyer in Vadasy, 2008). 
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Kaj so cilji modela Sibshops? 

 

Cilj 1: Delavnice bodo bratom in sestram otrok s posebnimi potrebami ponudile priložnost za 

spoznavanje drugih sorojencev v sproščenem in razvedrilnem okolju.  

Cilj 2: Delavnice bodo bratom in sestram ponudile priložnost za pogovor ter deljenje veselja in skrbi z 

ostalimi sorojenci otrok s posebnimi potrebami. 

Cilj 3: Delavnice bodo sorojencem ponudile priložnost, da se naučijo obvladati situacije, ki se pogosto 

dogajajo pri sorojencih otrok s posebnimi potrebami. 

Cilj 4: Delavnice bodo sorojencem ponudile priložnost, da se naučijo več o stanju njihovega sorojenca 

s posebnimi potrebami. 

Cilj 5: Delavnice bodo staršem in poklicnim udeležencem ponudile priložnost, da se še več naučijo o 

skrbeh in priložnostih, ki jih pogosto doživljajo bratje in sestre otrok s posebnimi potrebami. 

 

 

1.8.3. Učinki delavnic (pregled literature) 

 

Bratje in sestre, ki sodelujejo v skupinah sorojencev, pogosto potrjujejo koristnost srečevanj z otroki, 

ki imajo prav tako sorojence z Downovim sindromom. Ko izmenjujejo svoje misli in občutke v takšnih 

skupinah, so bratje in sestre pogosto olajšani, ko spoznajo, da so drugi izkusili enako težke trenutke, 

skrbi in uspehe. Neobremenjeno lahko izražajo pozitivne in negativne občutke v okolju, ki jih podpira, 

in razpravljajo o težavah z drugimi, ki jih razumejo (Cuskelly in Gunn, 2003). 

 

Obstajajo še drugi pozitivni učinki skupin za samopomoč in delavnic. Starši sorojencev, ki so 

obiskovali skupine za samopomoč, so poročali, da so se zaradi tega laže pogovarjali s sorojencem 

glede posebnih potreb in diagnoze. Ko sodelujejo v skupini, sorojenci pogosto pridejo domov in sami 

pripovedujejo o temah, o katerih so se pogovarjali v skupini. Sorojenčeva odprtost in pripravljenost, 

da govori o teh stvareh, tudi staršem olajša začetne pogovore o bratu ali sestri s posebnimi 

potrebami (Lobato, 1990).  

 

Vpliv delavnic Sibshops na sorojence 

V raziskavi, ki sta jo izvedli  Johnson in Sandall (2005, v Meyer in Vadasy, 2008), je preko 90 % 

sorojencev, vključenih v raziskavo, dejalo, da so imele delavnice Sibshops pozitiven učinek na njihova 

čustva do brata ali sestre s posebnimi potrebami. Nadalje je dve tretjini vključenih omenilo, da so jih 



 26 
 

delavnice naučile strategij za obvladovanje, in tri četrtine vključenih je povedalo, da so delavnice 

Sibshops vplivale celo na njihovo odraslo življenje. 94 % vključenih pa je dejalo, da bi te delavnice 

priporočali ostalim. 

 

Avtorja sta dodala, da rezultati kažejo, da veliko elementov programa Sibshops služi kot zaščitni 

faktor za sorojence otrok s posebnimi potrebami, ki so populacija, ki jo velikokrat jemljejo za tisto z 

veliko tveganji, in da študija kaže, da so ti pozitivni učinki prisotni tudi v odrasli dobi. Zaključili sta, da 

pozitivni učinki tega programa niso samo očitni, ampak tudi dolgotrajni. Če sorojenci v času 

odraščanja dobijo podporo in informacije, obstaja večja verjetnost, da bodo izbrali ljubečo 

vključenost v življenje svojih bratov in sester s posebnimi potrebami tudi takrat, ko njihovi starši tega 

ne bodo več zmožni (Johnson in Sandall, 2005, v Meyer in Vadasy, 2008). 

 

Burke in Montgomery (2000) navajata, da so otroci, ki so sodelovali v podporni skupini, poudarili 

pozitivne dejavnike, kot so dejavnosti v naravi, pripadnost skupini in spoznavanje ostalih otrok s 

posebnimi potrebami. Zelo so cenili tudi priložnost za pogovor o občutkih, medtem ko jim je težje šlo 

individualno pisanje o svojih občutkih. Otroci so dali prednost aktivnostim pred razpravo. Otrok niso 

zanimale sproščujoče vaje. Povečalo se je druženje med sorojenci po skupinah. Vsi otroci so po 

udeležbi podporne skupine za sorojence pokazali napredek v znanju. Povedali so tudi, da se več časa 

igrajo in ukvarjajo s svojim bratom ali sestro. Starši so poročali, da so njihovi otroci uživali v skupini, 

bili so bolj razumevajoči in počutili so se manj osamljene. Štirje starši so navedli, da imajo občutek, da 

je skupina dobro vplivala na njihovo domače življenje.  

 

Nekoliko obsežnejša raziskava, v kateri so 55 sorojencem otrok s posebnimi potrebami, starih med 8 

in 18 let, poslali v reševanje vprašalnik, ki so ga rešili skupaj s starši, je pokazala, da so imeli vsi 

sorojenci občutek, da jim je skupina na takšen ali drugačen način pomagala (Naylor in Prescott, 

2004). 

 

Sorojenci so izrazili pozitivne občutke glede spoznavanja drugih otrok, ki so prav tako imeli sorojence 

s posebnimi potrebami. Ugotovili so, da pogovarjanje o tej temi »pomaga«, in poudarili dejstvo, da je 

udeležba v skupini predstavljala čas, ko so bili lahko stran od domačega življenja, v družbi ostalih 

otrok, ki so jih razumeli. Nekateri sorojenci so rekli, da so jim igre, v katerih so se seznanili s 

posebnimi potrebami, pomagale le-te bolje razumeti. Vsi sorojenci so dejali, da je skupina dobra, 

vendar bi radi videli, da bi trajala dlje (Naylor in Prescott, 2004). 
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Kasnejše faze evalvacije so pokazale, da so zadržki, ki so jih imeli otroci ob prvi udeležbi, izginili. Tudi 

čas, ko so bili lahko stran od svojih sorojencev s posebnimi potrebami, je bil pomemben, ker so imeli 

»več zasebnosti« in »drugačno družbo«. Začeli so izražati lastne občutke o tem, kako je imeti 

sorojenca s posebnimi potrebami, in svoj pogled na posebne potrebe.  

Nekaj otrok je v skupini videlo možnost za razrešitev težav, ki so se nanašale na njih in na njihove 

družine. To so bili predvsem občutki, da včasih njihove potrebe niso zadovoljene in da morajo 

prevzeti delež odgovornosti za skrb za brata ali sestro s posebnimi potrebami. 

Prepoznavanje strategij za obvladovanje znotraj družinske situacije je bilo jasno dokazano. 

Študija je tudi pokazala, da so imeli sorojenci občutek, da so bili glavni razlogi za podporno skupino 

to, da so imeli čas, ki so ga lahko preživeli stran od brata ali sestre s posebnimi potrebami; da so 

spoznali ostale v podobnem položaju; da so bili lahko del skupine; da so izboljšali strategije za 

obvladovanje. 

Nekateri sorojenci so pokazali resnično željo in potrebo po podporni skupini za sorojence. Tako 

sorojenci kot njihovi starši so to iniciativo videli kot pozitivno, predstavljala pa je priložnost za 

sorojence, da so se lahko družili z ostalimi otroki s podobnimi izkušnjami in v podobnem položaju. 

Nekaj otrok je zgodaj prepoznalo potencialno terapevtsko korist skupin, s tem ko so izrazili željo, da 

bi govorili o občutkih ljubosumja in zamere, medtem ko so se ostali najprej želeli udeležiti 

rekreacijskih dejavnosti z ostalimi udeleženci. Splošno gledano, je imela podporna skupina za 

sorojence več pozitivnih rezultatov, med drugim: 

 

• večja samozavest; 

• večja kakovost življenja; 

• povečana socialna interakcija; 

• povečanje strategij za obvladovanje znotraj družinske situacije; 

• povečano razumevanje posebnih potreb. 

 

Rezultati so pokazali, da je podporna skupina pomembno vplivala na percepcijo udeležencev glede 

socialne podpore. 

Splošno gledano, ta raziskava dokazuje pomembnost poslušanja otrok, ustvarjanja varnega prostora 

in opolnomočenje otrok. Prepoznati moramo pravico otrok oziroma vseh družinskih članov, da so 

slišani (Naylor in Prescott, 2004). 

 

Raziskava, ki jo je izvedla Dailey (2014), je bila osredotočena na to, kako skupine za podporo 

sorojencem, zlasti delavnice (Sibshops), pomagajo sorojencem otrok s posebnimi potrebami.  V 
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raziskavi je sodelovalo 100 sorojencev otrok s posebnimi potrebami, ki so se med letoma 2011 in 

2012 udeležili delavnic Sibshops. Na vprašanja so odgovarjali starši/skrbniki. 

  

Študija je ugotovila, da je bilo doseženih vseh pet zastavljenih ciljev: 

• pozitivne izkušnje, 

• sprememba v odnosu, 

• povezanost z drugimi – vedoč, da nisi sam, 

• boljše poznavanje bolezni, 

• želja po sodelovanju v prihodnjih delavnicah. 

 

Pozitivne izkušnje 

Starši so poročali, da so imeli njihovi otroci  pozitivne izkušnje z delavnicami ter da so veseli, ker je 

njihov otrok sodeloval v njih. 

Rezultati te študije so zelo primerljivi s prejšnjimi raziskavami, ki so jih D'arcy idr. (2005) opravili v 

delavnicah in pri čemer so ugotovili, da je 14 od 16 analiziranih staršev in sorojencev navedlo, da so 

imeli pozitivno izkušnjo v  delavnici, medtem ko je 11 udeležencev menilo, da so bile »odlične« ali 

»čudovite«.  

 

Povezan z drugimi – vedoč, da nisi sam 

Mnogi starši so navedli, da so opazili, da so otroci zapustili delavnice z občutkom, da niso sami.  

Podobne ugotovitve so navedli tudi D'arcy idr. (2005), ki so v raziskavi ugotovili, da so udeleženci 

poročali, da jim je udeležba v delavnicah omogočila srečanje z drugimi, ki se soočajo s podobnimi 

problemi, in pogovor o običajnih radostih in skrbeh, če imaš brata ali sestro s posebnim potrebami.  

 

Poseben dan priznanja 

Poleg oblikovanja smisla za pripadnost so mnogi starši spoznali, da je bil njihovim zdravim otrokom v 

delavnicah omogočen dan, ko so bili na poseben način priznani. V literaturi velikokrat omenjajo, da 

imeti otroka s posebnimi potrebami pogosto ne pomeni le manj časa, ampak tudi manj pozornosti za 

zdrave sorojence (DeRigne, 2012; Nacionalna analiza o otrocih s posebnimi zdravstvenimi potrebami, 

2001; Dauz idr., 2010, v Dailey, 2014).  

 

Sprememba v odnosu 

Starši so spoznali, da so njihovi otroci prišli domov z novim občutkom hvaležnosti in razumevanja do 

svojega brata ali sestre s posebnimi zdravstvenimi potrebami. Mnogo staršev je navedlo, da je bil 
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njihov otrok bolj potrpežljiv in toleranten do svojih bratov ali sester s posebnimi potrebami (Dailey, 

2014). 

 

Boljše poznavanje bolezni 

Številne študije se sklicujejo na dejstvo, da takšna srečanja za podporo povečujejo priložnost bratov 

in sester, da pridobijo znanje o svojih sorojencih s posebnimi potrebami (Naylor in Prescott, 2004; 

D'arcy idr., 2005). Starši so tako v prejšnjih kot tudi v tej študiji (Dailey, 2014) navajali, da sta njihov 

sin/hči lahko bolje razumela posebne potrebe svojih sorojencev in tudi bolezni drugih otrok potem, 

ko sta se udeležila srečanja za podporo. Mnogi starši so v tej študiji navedli, da so opazili, da je 

sorojenec pridobil znanje o bolezni svojega brata ali sestre s posebnimi potrebami. Starši so opazili, 

da se je z udeležbo v delavnicah začelo več pogovorov o bolezni/zdravju brata ali sestre s posebnimi 

potrebami in jim tako omogočilo globlji smisel za sočutje.  

 

Želja po udeležbi v prihodnjih delavnicah 

Iz rezultatov analize je razvidna močna želja staršev, da njihovi otroci lahko sodelujejo v prihodnjih 

delavnicah (Dailey, 2014).  

Prejšnje analize, ki so specifično zadevale ta vprašanja, so opravili D'arcy idr. (2005) na Irskem, ko so 

spremljali delo v delavnicah, ki jih je sorojencem ponujala njihova organizacija. Od vseh analiziranih v 

tej študiji je 81 % udeležencev izrazilo željo, da se ponovno srečajo s sorojenci po končanih 

delavnicah. 

 

Povratne informacije otrok in staršev, ki so sodelovali v programu za sorojence, so pokazale, da je 

imel program različen in individualni vpliv na sorojence. Otroci so radi prihajali na srečanja in 

spoznavali nove prijatelje. Nekateri sorojenci so spremenili svoja posamezna vedenja do brata ali 

sestre in postali manj zaskrbljeni glede prej aktualnih zadev, kot je načrtovanje prihodnosti ali strah, 

da bi se nalezli stanja sorojenca (Unruh, 1992).  
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1.9.  Priprava na delavnice 

 
Vodenje skupin za sorojence je zahtevalo izkušnje v upravljanju s skupino otrok, poznavanje 

aktivnosti v skupini, specifičnih izzivov, s katerimi se soočajo otroci s posebnimi potrebami, in 

sposobnost podpiranja in reševanja vprašanj, ki jih lahko otroci izpostavijo v skupini. Te sposobnosti 

vodenja so bile porazdeljene med strokovnjake s področja socialnega dela, specialne pedagogike in 

psihologije, kar kaže na primernost sovodenja skupin za sorojence.  

Načrtovanje skupine za sorojence je nakazalo več organizacijskih izzivov. Glede na to, da so sorojenci 

ponavadi zdravi otroci brez perečih čustvenih ali vedenjskih težav, je bilo težko upravičiti razlog, 

zaradi katerega bi otroke vzeli iz šolskega programa. Zato je bilo narejenih več alternativnih 

dogovorov, vključno z delavnico v soboto zjutraj, popoldansko skupino za sorojence in skupinskimi 

jutranjimi srečanji v času počitnic. Z izjemo sobotnih jutranjih delavnic so individualna srečanja trajala 

po dve uri, skupaj s kratkim odmorom. Večerna srečanja so bila namenjena staršem, da bi jih 

seznanili z namenom dela v skupini in za izmenjavo informacij o rezultatih skupine za sorojence 

(Unruh, 1992).  

 

Sorojenci so se udeležili senzoričnih, motoričnih in vizualnih zaznavnih iger ter vaj, da so lahko izkusili 

nekaj ovir, s katerimi se spopadajo otroci s posebnimi potrebami. Poseben poudarek je bil na 

opogumljanju oviranega otroka za čim večjo samostojnost. Mladi šoloobvezni otroci so se lahko 

identificirali z lutko v tej zgodbi (Unruh, 1992) 

 

V  vodniku za sestavljanje podporne skupine za sorojence otrok s posebnimi potrebami je naveden 

predlog, da naj bi cilji skupine pokrivali več področij (Bergmann, 1998). Ti so vključevali zmanjševanje 

negativnih posledic, ki bi jih lahko doživel sorojenec (izolacija, preveliko dokazovanje, zadrega, jeza, 

zamera, zanemarjanje, krivda in povečana oskrba), ter povečevanje pozitivnih posledic (socialne 

kompetence, vpogled, cenjenje, sočutje, ponos in odraslost) (Naylor in Prescott, 2004). 
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2. OPREDELITEV PROBLEMA 

 

Dandanes strokovnjaki in same družine vedno bolj poudarjajo težnjo po celoviti obravnavi, v katero 

sta vključeni celotna družina in tudi širša okolica. Tuji raziskovalci, ki že dolga leta delajo in spremljajo 

družine ter sorojence otrok s posebnimi potrebami, izpostavljajo tako vpliv in pomen sorojencev za 

družino in za brata ali sestro s posebnimi potrebami kakor tudi pozitivne in negativne plati, dileme, 

izzive in radosti, ki jih pred sorojence postavlja življenje z bratom ali sestro s posebnimi potrebami. 

Na družino je treba pogledati iz dveh zornih kotov, in sicer kot na skupek individuumov, saj ima vsak 

svoj pogled, svoj način doživljanja, in kot na celoto, saj to, kar se dogaja z enim izmed članov, vpliva 

na družino kot celoto.  

Če želimo, da bo otrok s posebnimi potrebami kar najbolj napredoval, potrebuje trdno, močno 

družino, v kateri so zadovoljene potrebe vsakega posameznika. Tako kot otrok s posebnimi 

potrebami potrebuje različne obravnave, enako kot imajo starši priložnost sodelovanja in 

povezovanja z drugimi starši, le-to potrebujejo tudi sorojenci.  

Vse do sedaj opravljene raziskave pričajo o tem, da sorojenci potrebujejo pomoč, podporo in 

informacije ter priložnost in čas, ki ga lahko preživijo ločeno od družine, kjer se lahko družijo z 

vrstniki, s katerimi si delijo edinstveno situacijo – življenje ob bratu ali sestri s posebnimi potrebami.  

Opravljenih je bilo nekaj tujih raziskav, ki nam bodo služile kot izhodišče in primerjavo, vendar je 

treba na tem mestu raziskati stanje in potrebe sorojencev v našem prostoru. Sistemi pomoči družini 

otrok s posebnimi potrebami se namreč po državah razlikujejo, prav tako ni zanemarljiv kulturni vpliv 

v posamezni državi. Da bi torej sorojencem ponudili karseda primerno in ustrezno pomoč ter 

zadovoljili njihove potrebe, da bodo živeli v srečnem in zadovoljivem odnosu do družine, vrstnikov in 

do brata ali sestre s posebnimi potrebami, moramo osnovati pomoč in graditi na njihovih potrebah in 

izkušnjah.  
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3. CILJI RAZISKAVE IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

 

Glede na problem raziskave smo si postavili osnovni cilj: 

 

- Na osnovi analize raziskave in teoretičnih spoznanj oblikovati izhodišča za program podpore 

in pomoči sorojencem otrok s posebnimi potrebami. 

 

 

Na podlagi cilja smo si postavili sledeča raziskovalna vprašanja: 

 

- Na katerih področjih so sorojenci obremenjeni s skrbjo in nego brata ali sestre s posebnimi 

potrebami? 

- Kako se igrajo in preživljajo prosti čas s svojim bratom ali sestro s posebnimi potrebami? 

- Kako so brata ali sestro s posebnimi potrebami sprejeli njihovi vrstniki? 

- Ali imajo sorojenci dovolj informacij o bolezni oziroma stanju brata ali sestre s posebnimi 

potrebami? 

- Katere pozitivne in katere negativne izkušnje in občutke doživljajo? 

 

4. METODA IN RAZISKOVALNI PRISTOP 

 

Uporabljena metoda je deskriptivna, kar pomeni, da smo skušali opisati določeno značilnost ciljne 

skupine ter njihove probleme oz. potrebe ter kavzalno neeksperimentalna. 

Raziskovalni pristop je kvalitativen in kvantitativen. Uporabljena metoda je metoda spraševanja s 

tehniko polstrukturiranega intervjuja. 

 

4.1. Opis vzorca 

 

Vzorčenje je potekalo po metodi snežne kepe. V raziskavo je bilo vključenih 30 sorojencev, starih od 8 

do 14 let, ki so bili približno enako zastopani po spolu (56,7 % deklet in 43,3 % fantov). Enajst 

sorojencev (36,6 %) je bilo starejših od brata ali sestre s posebnimi potrebami, 17 (56,7 %) je bilo 

mlajših, 2 intervjuvanca pa sta bila sorojenca dvojčka.  Devetnajst (63,3%) sorojencev dosega odličen 

uspeh, 10 (33,3%) prav dober in 1 (6,7%) dober. 
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Tabela 1:  Splošni podatki o sorojencih 

 
SOROJENEC 
(N =30) 

f % 

Spol 

moški 13 43,3% 

ženski 17 56,7% 

Skupaj 30 100% 

Starost 

8 let 4 13,3% 

9 let 4 13,3% 

10 let 7 23,3% 

11 let 7 23,3% 

12 let 3 10% 

13 let 3 10% 

14 let 2 6,7% 

Skupaj 30 100% 

Šolski uspeh sorojenca 

Odličen 19 63,3% 

Prav dober 10 33,3% 

Dober 1* 3,3% 

Skupaj 30 100% 

Vrstni red rojstev 

Starejši sorojenec 11 36,6% 

Mlajši sorojenec 17 56,7% 

Sorojenca sta dvojčka 2 6,7% 

Skupaj 30 100% 

* PPPU (disleksija in diskalkulija) 

V raziskavo je bilo vključenih 30 bratov in sester s posebnimi potrebami, med katerimi je bilo 18 

fantov (60%) in 13 deklet (40%). Stari so bili med 3 in 26 let. Njihova najpogostejša diagnoza je 

cerebralna paraliza in sicer  5. stopnje (5; 16,7%), cerebralna paraliza drugih stopenj (5; 16,7%), sledi 

Downov sindrom (4; 3,3%) in avtizem (4; 3,3%), nato mitohondrijska citopatija (3; 10%), splošni 

razvojni zaostanek (2; 6,7%), hipotomija (1;3,3%), mišična atrofija (1; 3,3%), v 2 primerih so starši 

poročali o več kot eni motnji (cerebralna paraliza in avtizem; 6,7% ), en (3,3%)  sorojenec pa diagnoze 

ni poznal. Izmed vseh bratov in sester s posebnimi potrebami je 18 (60%) hodečih ter 12 (40%) 

nehodečih.  

Petnajst bratov oz. sester s posebnimi potrebami (50%) obiskuje Posebni program vzgoje in 

izobraževanja, 6 (20%) redno osnovno šolo, 4 (13,3%) Prilagojen program z nižjim izobrazbenim 

standardom, 2 (6,7%) obiskujeta varstveno delovni center, 1 (3,3) je institucionalno varstvo, 1 (3,3) 

obiskuje razvojni oddelek vrtca in 1 (3,3) redni oddelek vrtca.  

Vsi brati in sestre s posebnimi potrebami živijo doma, le en brat oz. sestra s posebnimi potrebami je 

med tednom nastanjena v institucionalnem varstvu. 

 
 
 
 



 34 
 

Tabela 2:  Splošni podatki o bratu ali sestri s posebnimi potrebami 

 
BRAT ALI SESTRA S POSEBNIMI POTREBAMI 
(N =30) 

f Odstotek  

Spol 

Moški 18 60% 

Ženski 12 40% 

Skupaj 30 100% 

 

Starost 

3 1 3,3% 

6 1 3,3% 

7 1 3,3% 

8 7 23,3% 

9 1 3,3% 

10 2 6,7% 

11 3 10% 

12 3 10% 

13 1 3,3% 

14 2 6,7% 

15 3 10% 

18 1 3,3% 

19 3 10% 

28 1 3,3% 

Skupaj 30 100% 

 

Diagnoza 

Cerebralna paraliza 5. stopnja 5 16,7% 

Cerebralna paraliza 5 16,7% 

Cerebralna paraliza 5. Stopnja + 
avtizem 

1 3,3% 

Cerebralna paraliza in avtizem 1 3,3% 

Downov sindrom 4 13,3% 

Avtizem in (MDR) 4 13,3% 

Splošno globalni zaostanek 2 6,7% 

Mitohondrijska citopatija 3 10% 

Splošni razvojni zaostanek 2 6,7% 

hipotomija 1 3,3% 

Mišična atrofija 1 3,3% 

Ne ve 1 3,3% 

Skupaj 30 100% 

 

Pokretnost 

Hodeč 18 60% 

Nehodeč 12 40% 

Skupaj 30 100% 

 

Oblika šolanja, ki 
jo obiskuje brat 
ali sestra s 
posebnimi 
potrebami 

Posebni program vzgoje in 
izobraževanja 

15 50% 

Redna osnova šola 6 20% 

Prilagojen program z nižji 
izobrazbenim standardom 

4 13,3% 

Varstveno delovni center 2 6,7% 
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(Tabela 2:  Splošni podatki o bratu ali sestri s posebnimi potrebami) 

 

4.2. Opis postopka zbiranja podatkov 

 

Stik s starši sem vzpostavila preko lokalnih društev Sonček in Sožitje ter preko Zveze Sožitje, nekatere 

stike pa so mi pomagali poiskati starši drugih otrok s posebnimi potrebami, s katerimi se srečujemo 

na različnih dejavnostih in prireditvah.  

Zveza Sožitje je staršem poslala dopise, kjer smo jih obvestili namenu magistrskega dela ter o tem, da 

jih bom poklicala in prosila za morebitno sodelovanje. Predsednice in starši otrok, ki so mi pomagali 

pri iskanju morebitnih družin pa so le te najprej same poklicale ter jih povprašale po pripravljenosti za 

sodelovanje. Če so privolili, sem jih nato še sama poklicala in se dogovorila za srečanje.  

 

Ker smo podatke zbirali s pomočjo polstrukturiranega intervjuja, ki sem ga opravila neposredno s 

samimi sorojenci, sem posebno pozornost namenili vzpostavljanju stika, zaupnega prostora za 

pogovor ter anonimnosti samih sorojencev kakor tudi njihovih družin. 

 

Staršem in sorojencem sem dala možnost, da po želji prisostvovali intervjuju. Tako je pri 25 

intervjujih prisostoval tudi eden izmed staršev, navadno mama, 5 intervjujev pa je bilo izvedenih  s 

samim sorojencem oz.sorojenko. 5 intervjujev je bilo poslanih preko pošte oz. spletne pošte bodisi 

zaradi oddaljenosti kraja ali posebne želje sorojenca, saj jim je bilo zelo neprijetno odgovarjati 

neposredno spraševalcu (meni), 2 intervjuja pa sta bila opravljena preko telefonskega pogovora. 

Razen pri enem, ki ga je sorojenec izpolnil sam, so tudi pri intervjujih, ki so bili poslani preko pošte 

sodelovali starši. Vsem staršem in sorojencem sem že preko telefona in kasneje še osebno pred 

intervjujem predstavila namen magistrskega dela in obseg ter tematske sklope intervjuja, posebno 

pozorno sem namenila tudi temu, da sem na preprost način opisala kako bodo podatki obdelani in 

predstavljeni ter kako bo zagotovljena anonimnost podatkov. Vsem sorojencem sem tudi pojasnila, 

da ni pravilnih in nepravilnih odgovorov in da lahko kadarkoli med intervjujem kaj vprašajo ali prosijo 

za dodatno pojasnitev, če katerega vprašanja ne bodo razumeli.  

 

Institucionalno varstvo 1 3,3% 

Razvojni oddelek vrtca 1 3,3% 

Redni oddelek vrtca 1 3,3% 

Skupaj 30 100% 
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Intervjuji so bili v 22 primerih izvedeni na njihovem domu, v 3 primerih pa na drugem primernem 

mestu. Vse intervjuje sem izvedla avtorica pričujočega dela.  

 

Sorojenca sem najprej prosila, da prosto opišejo svojega brata ali sestro, kot bi jo opisali nekomu, ki 

ga še ni videl oz. kakor morajo v šoli opisati opis osebe. Namen tega vprašanja je bil namenjen 

delnemu vpogledu v informacije, ki jih ima sorojenec ter identifikaciji tistih značilnosti, ki jih 

sorojenec zaznava kot najpomembnejše.  

Nekaj težav so imeli sorojenci s vprašanjem o tem, kdaj so videli oz. spoznali, da je brat ali sestra s 

posebnimi potrebami drugačna od ostalih in kako so to razliko opazili. Nekateri so sicer navedli leta 

oz. so se spomnili, da so bili še zelo majhni in se spomnili celo let, pri drugih pa so vprašanje dopolnili 

starši.  

Vprašanje o tem, kaj si za brata ali sestro s posebnimi potrebami želijo, pa sem po predlogu ene 

izmed mam, predvsem pri manjših otrocih preoblikovala v vprašanje »Če bi imel(a) čarobno paličico 

kaj bi spremenila pri bratu ali sestri s posebnimi potrebami?«. Po obrazih in odzivih sem videla, da jim 

je bilo tako postavljeno vprašanje zelo všeč in načeloma so na to vprašanje hitro odgovorili in niso 

potrebovali časa za premislek.  

V veliko pomoč mi je bilo tudi to, da sem sama sorojenka in da živim v družini, ki ima otroka s 

posebnimi potrebami. Menim, da so me zato družine mnogo lažje in bolj odprto sprejele. Že med 

klicem med katerim sem jih prosila za sodelovanje sem mimogrede omenila, da sem tudi sama 

sorojenka in to je bilo praviloma prvo vprašanje staršev, ki so mi ga postavili starši. Ko sem potrdila je 

bil njihov odgovor »potem vi tudi veste kako to je« ali pa so takoj pristali na sodelovanje.  

V vseh domovih sem bila tudi zelo dobro sprejeta in zelo pogosto se je po intervjuju nadaljeval še 

pogovor s starši. Zbiranje podatkov oz. intervjuvanje sorojencev ter neposreden sitk z družinami je 

bila izjemna izkušnja, v kateri sem zelo uživala. 

V celotnem postopku pridobivanja podatkov smo upoštevali etiko raziskovalnega dela.  

 

4.3. Opis pripomočka 

 

Glavni vsebinski sklopi, ki so bili zaobjeti so: 

- skupna igra, 

- vrstniki, 

- skrb, 

- informacije, 

- pozitivne in negativne izkušnje in doživljanja. 
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Vsebinski sklopi so bili določeni na podlagi tem, ki se kot najpogostejše pojavljajo v literaturi o 

sorojencih s posebnimi potrebami. S tem smo želeli preveriti ali se tudi v našem prostoru sorojenci  

doživljajo podobne stvari in identificirati tista področja in težave s katerimi se spopadajo in na osnovi 

tega zastaviti oz. predlagati izhodišča za program pomoči.  

 

Intervju je sestavljen iz vnaprej oblikovanih bistvenih vprašanj, ki smo jih v skladu z raziskovalnimi cilji 

oblikovali sami. Ta vprašanja smo postavili vsakemu vpraševancu, preostala vprašanja pa so se 

oblikovala sproti med potekom intervjuja.  Za tak prožen postopek zbiranja podatkov smo se odločili 

predvsem zaradi mladosti intervjuvancev, saj smo pričakovali, da bomo za lažje razumevanje vprašanj 

in pridobivanje bolj poglobljenih in konkretnih odgovorov tekom intervjuja postavili podvprašanja, ki 

se bodo porajala sproti glede na specifično situacijo. 

 

4.4. Postopki obdelave podatkov 

 

Izhodišče analize so intervjuji, ki smo jih opravili s posameznim sorojencem.  Podatke smo obdelali s 

pomočjo kvalitativne analize in sicer s pomočjo odprtega kodiranja podatkov. Zapisane pogovore smo 

večkrat prebrali Vsakemu intervjuju smo najprej določili šifro (zaporedno številko). Ker so bili 

odgovori kratki smo v tabelo pod vsakim vprašanjem v tabelo po vrstnem redu vpisali odgovore 

vsakega sorojenca, tako da smo na koncu pod vsakim vprašanje dobili zbranih vseh 30 odgovorov 

sorojencev na dotično vprašanje. Nato smo pri vsakem vprašanju smo določili enote kodiranje in nato 

določili pojme. Sorodne pojme smo nato združili v kategorije (primer 2). Določene kategorije smo 

nato pripisali k vsakemu odgovoru. Pri nekaterih vprašanjih so bili pojmi podobni oz. isti kot 

kategorije (Primer 1). Kategorije smo nato kvantificirali ter te podatke vnesli v računalniškem 

program SPSS in grafično prikazali. Pri obdelavi podatkov smo  izračunali frekvence, strukturne 

odstotke in hi-kvadrat oz. Kullbackov test.  

 

PRIMER 1 

ODGOVOR ENOTE KODIRANJA POJMI /KODE KATEGORIJE 

Ima svetle lase in modre oči. Vedno 
se smeji in je dobre volje. Hodi v šolo 
v Maribor 

Ima svetle lase in modre 
oči. Vedno se smeji in je 
dobre volje. Hodi v šolo 
v Maribor 

Opis, osebnost, 
šola 

Opis 
Osebnost 
šola 
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PRIMER 2 

ODGOVOR ENOTE KODIRANJA POJMI/KODE KATEGORIJE 

In da sva se tepla, ko sva bila majhna. 
Jaz sem se vsedla nanj in ga začela 
vleči za lase, on pa mene ščipat. 

Sva se pretepala, vlekla 
sem ga za lase, on pa me 
je ščipal. 

Pretepanje med 
sorojencema 

Konflikti in 
moteče 
vedenje 

Pri bratu me moti to, da ko sem pri 
računalniku ali se kaj pogovarjam, 
pride zraven in kriči. 
Če smo zunaj včasih začne kričat 

Meto me, da kriči ko 
sem pri računalniku ali 
se pogovarjam. Če smo 
zunaj včasih začne 
kričat. 

Moti me kričanje 
brata 

Konflikti in 
moteče 
vedenja 

 

V določenem odgovoru sorojenca je bilo prepoznanih več kategorij. Kot primer navajamo sledeči 

odgovor: »Je moj mlajši brat. Ima svetle lase in modre oči. Veliko sva skup. Veliko se smeji in je dobre 

volje. Včasih se skregama, ampak se imama zelo rada. Dobro se razumema.« Kategorije v tem 

primeru so bile:  opis, osebnost in medsebojna naklonjenost, zato je skupno število kategorij večje od 

števila intervjuvancev.  

Ta način obdelave podatkov je prisoten v tabelah 4, 6, 8, 10, 11, 12, 14. 

Pridobljeni podatki bodo po zaključku zagovora magistrskega dela v celoti nedostopni. 
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5. REZULTATI  

 

Rezultati so predstavljeni tako, kakor so si vprašanja sledila tekom celotnega intervjuja. Pri opisih  

podatkov so zraven pripisani  odgovori, ki najbolje ponazorijo posamezno kategorijo ter odstotki. Pri 

vprašanjih, kjer seštevek prepoznanih kategorij presega število vseh sorojencev je v oklepaju zapisan 

odstotek odgovorov glede na vzorec sorojencev.  

 

Tabela 3: Prosti opisi brata ali sestre s posebnimi potrebami 

 SOROJENEC 
(N =30) 

KATEGORIJE Število vseh 
odgovorov 

Odstotek vseh 
odgovorov 

Odstotek 
odgovorov glede 
na vzorec 

Prosti opis brata 
ali sestre s 
posebnimi 
potrebami 

Osebnost 15 22,4% 50% 

Kaj ima rad(a) 13 19,4% 43,4% 

Opis 10 14,9% 33,3% 

Medsebojna 
naklonjenost 

6 9% 20% 

Posebne potrebe 5 7,5% 16,7% 

Moteče vedenje 4 6% 13,3% 

Obiskovanje določene 
šole 

3 4,5% 10% 

Zdravstvene težave 3 4,5% 10% 

Močna področja in 
znanja 

2 3% 6,7% 

Potreba po pomoči 2 3% 6,7% 

Skupno preživljanje časa 2 3% 6,7% 

Strategije obvladovanja 2 3% 6,7% 

Skupaj 67 100% 223,3% 

 

Največ sorojencev (15) pri prostem opisu brata ali sestre navaja njegove/njene osebnostne lastnosti 

(»Je vesela, rada se smeji, včasih je malo tečna.« »Rad se druži, vedno je dobre volje in zabaven.«), 

sledi navedba dejavnosti, ki jih ima brat ali sestra s posebnimi potrebami rad(a) (»Rad ima lučke, rad 

se vozi, guga, zelo rad se kopa.« »Rad posluša glasbo in poje.«). Deset sorojencev je podalo tudi nek 

splošen opis (»Ima rjave lase in modre oči.« »Ima črne lase, modre oči, njena lica so posuta s 

pegicami.«). Šest sorojencev je omenilo tudi medsebojno naklonjenost (»imama se zelo rada«) ali pa 

so poudarili, da se nikoli ne prepirajo. Le 5 sorojencev je omenilo posebne potrebe (»Ne more tak 

hitro hodit, ene stvari obvlada, druge ne.« »Težko govori in je na invalidskem vozičku.«). Štirje 

sorojenci so omenili moteče vedenje brata ali sestre s posebnimi potrebami (»Včasih se je ne da 

obvladati.« »Takrat se ponavadi začne gristi, skakat in dret.«), trije pa so navedli tudi obiskovanje 
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določene oz. druge šole (»Hodi na OŠPP.«), trije so omenili tudi zdravstvene težave sorojenca (»Še 

posebej zdaj, ko ima zdravstvene težave. Nogico ji vleče noter in jo boli.«). Dva sorojenca sta omenila 

tudi močna področja in znanja (»Zna veliko angleških besed.«), potrebo po pomoči (»Mu je treba pri 

vsem pomagati.«), skupno preživljanje časa (»Dosti časa sva skupaj.«) ter strategije obvladovanja 

(»Znam ga sama pomirit.«). 

 

5.1. Informacije v zvezi s stanjem brata ali sestre s posebnimi potrebami  

 

Trinajst sorojencev (36,1%) je samih opazilo, da je brat ali sestra drugačen od ostalih in 11 (30,6%) jih 

je glede tega samoiniciativno vprašalo svoje starše. Osmim (22,2%) sorojencem so starši sami 

povedali, preden so sploh vprašali. V večini teh primerov so jim starši povedali, še preden so brata ali 

sestro obiskali v porodnišnici, kjer se je zdravil oz. zdravila zaradi nedonošenosti ali drugih zapletov. 

Trije (8,3%) sorojenci so navedli, da se z drugačnostjo brata ali sestre s posebnimi potrebami niso 

posebej ukvarjali (»Od malega sem jo sprejel takšno, kot je, in se sploh ne spomnim, da bi bila 

drugačna.« »Takega poznam že od rojstva.« »Nikoli se mi ni zdelo čudno. Pač taka je.«). En (2,8%) 

sorojenec pa je navedel, da se tega ne spomni. 

Sorojenci, ki so sami opazili drugačnost/posebne potrebe, so le-te zaznali, ko so svojega brata ali 

sestro primerjali z drugimi (»Ko sem bil mlajši, smo šli na igrišče in tam sem videl, da ni tak kot ostali 

otroci.«), s seboj (»Sem pa videla v šoli in sama sem videla, da sem bolj hitra od njega, da mi kaj bolje 

gre kot njemu.«), po vedenju (»Že dolgo nazaj, saj stalno gleda ene in iste risanke … Včasih kriči, krili z 

rokami, rada je sama.«) ali stanju in zmanjšanih zmožnostih (»Sem videl, da je skoz na vozičku, in sem 

vprašal.« »Sem opazila, da sestra ne more sama hodit in da ne more govorit.«), ko so videli, da brat 

ali sestra s posebnimi potrebami hodi v drugo šolo (»Ko sem šla v šolo, sem videla, da ona hodi v 

drugačno šolo.«), ter zaradi posebnih obravnav oz. terapij (»Ko je začel hodit na fizioterapije, sem 

spraševala, zakaj ima žogo, zakaj rabi blazino.«). 

Čeprav se o starosti, pri kateri so sorojenci opazili posebne potrebe, ni spraševalo, so nekateri 

sorojenci in tudi njihovi starši omenili, da so sorojenci že v predšolskem obdobju (to je navedlo 8 

sorojencev oz. njihovih staršev ) oz. že pri dveh letih opazili nekatere razlike in začeli spraševati o 

tem.  
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Tabela 4:  Informacije v zvezi s stanjem brata ali sestre s posebnimi potrebami 

 SOROJENEC 
(N =30) 

KATEGORIJE Število 
odgovorov 

Odstotek vseh 
odgovorov 

Odstotek 
odgovorov glede 
na vzorec 

Kako si 
izvedel(a), da je 
brat oz. sestra 
drugačna? 

Sam(a) sem opazila. 13 36,1% 43,3% 

Starši so mi povedali, ko 
sem vprašal(a). 

11 30,6% 36,7% 

Starši so mi povedali. 8 22,2% 26,7% 

Ni zaznal(a). 3 8,3% 10% 

Se ne spomni. 1 2,8% 3,3% 

Skupaj  37 100% 120% 

 

Največ, 13 (43,3%) sorojencem sta vse o posebnih potrebah in stanju brata ali sestre s posebnimi 

potrebami povedala oba starša, 12 (40%) sorojencem mama, 2 (10%) starša in stara starša, 1 (3,3%) 

je vse sam ugotovil, 1 (3,3%) pa je slišal pogovor med staršema. Trinajst (43,3%) sorojencev o vsem 

kar jih zanima v zvezi z bratom ali sestro s posebnimi potrebami povpraša oba starša, 12 (40%) se jih 

obrne na mamo, 2 (6,7%) na starša in tudi stare starše, 1 (3,3%) je navedel(a), da ga oz. jo nič ne 

zanima in 1 (3,3%) sorojenec si večino informacij poišče na internetu. 

Petnajst (50%) sorojencev nima vprašanj o sorojencu, ki jih ne bi upali vprašati oz. 7 (23,3%) 

sorojencev vse kar jih zanima tudi vprašajo. 2 (6,7%) sorojencev je navedlo, da jim starši tako ali tako 

vse povedo. Trije (10%) sorojenci pa so navedli, da le imajo včasih vprašanja, ki jih ne upajo vprašat.  

 

Tabela 5: Informacije v zvezi s stanjem brata ali sestre s posebnimi potrebami 

 SOROJENEC 
(N = 30) 

KATEGORIJE  f Odstotki  

Kdo ti je povedal? Starša 13 43,3% 

Mami  12 40% 

Starša in stara starša 2 10% 

Sam(a) ugotovil(a). 1 3,3% 

Slišal(a) je pogovor. 1 3,3% 

Skupaj  30 100% 

Koga vprašaš, če te zanima kaj v 
zvezi z bratom ali sestro s PP? 

Starša 13 43,3% 

Mami 13 43,3% 

Starša in stara starša 2 6,7% 

Nič me ne zanima. 1 3,3% 

Pogledam na internetu. 1 3,3% 

Skupaj 30 100% 
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(Tabela 5: Informacije v zvezi s stanjem brata ali sestre s posebnimi potrebami) 

Ali te kdaj zanimajo kakšne stvari 
o bratu ali sestri pa ne upaš 
vprašat? 

Ne 15 50% 

Vse vprašam 7 23,3% 

Vse že vem. 3 10% 

Včasih 3 10% 

Vse si povemo. 2 6,7% 

Skupaj 30 100% 

 

5.2. Skupna igra 

 

Največ sorojencev (14; 18,9%) skupaj igra igre na računalniku, gleda televizijo ali posluša glasbo. 11 

(13,5%) jih skupaj igra različne družabne igre, 8 (10,8%) pa jih skupaj dela naloge. 6 (8,1%) jih je 

navedlo, da se večkrat skupaj cartajo ali spijo, prav toliko jih skupaj tudi bere oz. pogosteje so 

sorojenci navajali, da oni berejo bratu ali sestri s posebnimi potrebami. 5 (6,8%) se jih z bratom ali 

sestro s posebnimi potrebami pogovarja ali gredo na sprehod, prav toliko jih skupaj tudi riše ali 

barva. 5 (6,8%) se jih skupaj žoga (tudi košarko in nogomet). 4 (5,4%) se jih igra domišljijske igre kot 

so zdravniki, reševanje lutk iz gradu, šola, 4 (5,4%) se jih igre s kockami ali sestavlja sestavljanke ter 4 

(5,4) jih skupaj tudi kolesari. 3 (4,1%) se lovijo, igrajo skrivalnice in skačejo po trampolinu. 

 

Tabela 6: Kaj skupaj počneta 

 SOROJENEC 
(N =30) 

KATEGORIJA  Število 
odgovorov 

Odstotek vseh 
odgovorov 

Odstotek 
odgovorov glede 
na vzorec 

Kaj skupaj 
počneta? 

Računalnik, televizija, glasba 14 18,9% 48,3% 

Družabne igre 11 13,5% 34,5% 

Naloge  8 10,8 27,6 

Spanje in cartanje 6 8,1% 20,7% 

Branje  6 8,1% 20,7% 

Sprehod ali pogovor 5 6,8% 17,2% 

Risanje ali barvanje 5 6,8% 17,2% 

Žoganje 5 6,8% 17,2% 

Domišljijska igra 4 5,4% 13,8% 

Kocke ali sestavljanke 4 5,4% 13,8% 

Kolesarjenje 4 5,4% 13,8% 

Lovljenje, skrivalnice, 
trampolin 

3 4,1% 10,3% 

Skupaj 74 100% 255,2% 
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Enajst (36,7 %) sorojencev prilagodi igro ali dejavnost ter bratu ali sestri nudi fizično pomoč 

(»Računalniške igre igrava tako, da on pritiska enter, ker je ta tipka največja in jo najlažje zadene, jaz 

pa pritiskam ostale tipke. Skupaj tudi riševa. Jaz mu držim, da lažje riše.« »Držim ji karte, ona pa jih 

vleče ven, pri računalniških igrah pa ji držim prstek in skupaj vlečeva po ekranu.« »Pri človek ne jezi se 

sam meče kocko, jaz pa mu premikam možičke. Pri dominah pokaže na pravo domino, jaz jo 

postavim.«).  

Šest (20%) sorojencev igro in skupne dejavnosti usmeri v brata ali sestro s posebnimi potrebami, in 

sicer počnejo stvari, ki brata ali sestro s posebnimi potrebami zabavajo ali spodbudijo k interakciji 

(»Delam tisto, kar vem, da mu je všeč. Pomagam pri funkcionalnem učenju. Kako to delata? Mamici 

pomagam. Ona zadaj stoji, jaz pa mu podajam stvari«. »Včasih mi pusti, da mu berem, igrama se 

skrivalnice, se skrije in ga iščem. Ga tudi kaj učim ali mu pokažem na računalniku.« »Tudi med mojim 

obiskom sta se igrala. Sorojenec ga je spodbudil, da je zapel pesem o Nodiju, Pujsi Pepi in Polonci. 

Igrače je držal v roki in se zibal na žogi. Brat se je zibal z njim in pel. Nato mu je sestavljal stolp, ki ga 

je dogradil še z drugimi kockami. To je brata s posebnimi potrebami zelo zabavalo. Stolp je podrl, a 

mu je sorojenec naredil novega. Spodbujal ga je, da je poimenoval predmete v sobi.«).  

Pet (16,7%) sorojencev je navedlo, da so oni tisti, ki pripravijo igrače in material, ter izberejo, kaj se 

bodo igrali (»Jaz navadno pripravim za risanje. Ko se igrava šolo, sem jaz učiteljica in mu govorim, kaj 

naj riše, ampak mu hitro zmanjka potrpljenja.« »Ko sva bila še mala, sem jo oblekel v nogometaša in 

je bila golman, igrala sva se z vodnimi pištolami.«). Vsi 4 (13,3%) sorojenci igre ne prilagodijo in so 

povedali, da se igrajo tako kot ostali, le da bolj pazijo nanj oz. nanjo (»Tak ko vsi. Pazim pa na njega, 

da se mu kaj ne zgodi. Vsem ostalim prijateljem, ko se skupaj igramo, sem tudi rekel, da naj pazijo na 

njega.« »Nogomet in košarko igrava bolj nežno.«). Trije (10%) sorojenci so navedli, da ni prisotne 

skupne igre (»Ko sem bila mala, sem hotela, da bi se z menoj igral z barbikami, ampak se ni znal. 

Risanke sva gledala skup. Ni se hotel toliko igrat.« »Jaz ji predvajam glasbo in dam za gledat risanke. 

Vem, kaj rada gleda in kaj rabi. Drugega se ne moreva igrati,« »Ne igrama se kaj posebej. Rad jo 

spravljam v smeh. Naredim kaj smešnega in potem se ona smeji.«). Dva (6,7%) sorojenca pa sta 

navedla, da bratu ali sestri pomagata bolj pri učenju (»Največ pa delava za šolo. Naredila sem ji 

delovni zvezek z nalogami, da jih lahko rešuje. Razložim ji, kaj mora naredit, preverim, kaj ima za 

nalogo, ji kaj napišem, da prepiše.« »Poiščem mu moje stare zvezke in mu razložim snov, če ne 

razume.«). 
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Tabela 7: Način igre 

 
 

SOROJENEC 
(N =30) 

KATEGORIJE f Odstotki 

Kako se igrata? 
 

Prilagoditev igre ali fizična pomoč pri 
igri 

11 36,7% 

Igra usmerjena v brata ali sestro s 
posebnimi potrebami 

6 20% 

Sorojenec določa in vodi igro 5 16,7% 

Sorojenec bolj poskrbi za varnost pri igri 4 13,3% 

Ni skupne igre 3 10% 

Pomoč pri delu za šolo in učenje 2 6,7% 

Skupaj 30 100% 

 

5.3. Nega in skrb 

 

Kar 19 (28,8%) sorojencev je omenilo, da bratu ali sestri pomagajo pri osebni negi. K osebni negi smo 

šteli vse, kar se tiče umivanja, oblačenja, obuvanja in urejanja (»Pomagam pri umivanju zob, pri 

oblačenju, da mu povem, če se narobe obleče.« »Pomagam pri oblačenju, umivanju, previjanju, 

obuvanju.« »Skupaj greva pod tuš in jaz ga namilim, stuširam, včasih mu pomagam zapeti čevlje.«).  

Enajst (16,7%) sorojencev je navedlo, da varujejo svojega brata ali sestro s posebnimi potrebami in 10 

(15,2%) bratu ali sestri nudi asistenco v tem smislu, da mu pomagajo pri prenašanju in podajanju 

stvari, ga spremljajo iz šole, nameščanju v stolček, nudijo oporo pri hoji, pospremijo na kombi ali 

fizioterapijo, vozijo invalidski voziček ali nastavijo najljubšo risanko ali glasbo. 

Osem (12,1%) sorojencev je omenilo, da bratu ali sestri pomagajo pri delu za šolo (»Pri izdelavi 

izdelkov. Da ji kaj izrežem ali nalepim.« »Dostikrat me kaj vpraša, da mu razložim. Mu poiščem moje 

lanske zvezke in mu pokažem. Rabi več časa, da razume in se nauči.« in pri nalogah (»Vem vse, kar v 

šoli delajo.«). 

Osem (12,1%) sorojencev je povedalo, da bratu ali sestri pripravijo enostaven obrok (namažejo kruh) 

in mu prinesejo hrano ali pijačo. Posebej smo povprašali tudi po potrebi po hranjenju in sorojenci, 

katerih bratje in sestre s posebnimi potrebami potrebujejo pomoč pri hranjenju (tudi po stomi), le-te 

tudi hranijo. Takšni so bili štirje (6,1%). Štirje (&,1%) sorojenci so tudi navedli, da brata ali sestro 

pomirijo ali z njim spijo (»Grem k njej spat, ker noče sama spat.« »Pred spanjem mu dam lubčka, ga je 

včasih strah in ga potolažim.«).  
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Tabela 8: Nega in skrb, ki jo nudi sorojenec 

 SOROJENEC 
(N =30) 

KATEGORIJA  Število 
odgovorov 

Odstotek vseh 
odgovorov 

Odstotek 
odgovorov glede 
na vzorec 

Pri čem 
potrebuje tvojo 
pomoč? 

Osebna nega 19 28,8% 65,5% 

Varovanje 11 16,7% 37,9% 

Asistenca 10 15,2% 34,5% 

Učenje 8 12,1% 27,6% 

Postrežba in priprava hrane 8 12,1% 27,6% 

Hranjenje 4 6,1% 13,8% 

Pomirjanje in preverjanje 
počutja 

4 6,1% 13,8% 

Gospodinjska opravila 2 3% 6,9% 

Skupaj 66 100% 227,6% 

 

5.4. Sprejemanje brata ali sestre s posebnimi potrebami s strani 

sorojenčevih prijateljev in vrstnikov 

 

Kar 20 (66,7 %) sorojencev je navedlo, da so njihovi vrstniki, sošolci in prijatelji dobro sprejeli brata ali 

sestro s posebnimi potrebami. Štirje (13,3%) so navedli, da so ga postopoma sprejeli oz. da so ga na 

začetku zasmehovali (»Eni so jo v redu sprejeli, eni so se norčevali, a so se sčasoma sprijaznili in me 

razumeli.« »En sošolec se je delal ful norca iz mojega brata, ena prijateljica v vrtcu pa se ga je ful 

bala. Zdaj, ko so pa vsi že starejši, pa so ga v redu  sprejeli.«). Trije (10%) so povedali, da brata ali 

sestro s posebnimi potrebami ne sprejemajo predvsem njihovi vrstniki (»Sošolci ga večkrat izzivajo, 

vedno je on vse kriv.«). Dva (6,7%) pa sta povedala, da sta doživljala velike stiske, saj so vrstniki 

zasmehovali najprej brata oz. sestro s posebnimi potrebami, nato pa še njiju. V to so posegle 

učiteljice in rešile zadevo (»Učitelji so ukrepali, so jim vse razložili in potem je bilo ok.«). En (3,3%) 

sorojenec pa je tudi omenil, da če kdo ne sprejema njegovega brata, se tudi on z njim ne druži. 

 

Tabela 9: Sprejemanje brata ali sestre s strani sorojenčevih vrstnikov 

 SOROJENEC 
(N =30) 

KATEGORIJA f Odstotki  

Kako so tvojega brata ali 
sestro s posebnimi 
potrebami sprejeli tvoji 
prijatelji, sošolci? 

So ga sprejeli  20 66,7% 

Postopoma so ga sprejeli 4 13,3% 

Niso ga sprejeli 3 10% 

Sorojenca in brata ali 
sestro s posebnimi 
potrebami so zasmehovali 

2 6,7% 
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(Tabela 9: Sprejemanje brata ali sestre s strani sorojenčevih vrstnikov) 

 Izbira prijateljev 1 3,3% 

Skupaj 30 100% 

 

Enajst (34,4%) sorojencev je navedlo, da so jim njihovi vrstniki postavljali vprašanja, vendar nanje 

niso znali vedno odgovoriti (»Ko so bili mlajši, so me spraševali, zakaj je tak, kaj mu je, ali je bolan, ali 

zakaj ne hodi, ali bo kdaj hodil. In si znal odgovoriti? Vsega ne«). 9 (28,1%) sorojencev je navedlo, da 

so sicer vedeli kaj odgovorit, vendar so, ko smo jih povprašali o tem, kaj so jih spraševali povedali, da 

so jih povprašali po diagnozi in po osnovnih, predvsem vidnih posebnih potrebah in če se je brat ali 

sestra tak/takšna rodila (»Spraševali so me zakaj ne more hodit in zakaj je na vozičku. Pa sem jim 

povedal, da ima bolezen in da je v vozičku, da se lahko premika.«; »Jaz opišem, da ko se je rodila, je 

imela v možganih nekaj narobe in so se poškodovali in zdaj ne delujejo več dobro.«; »Spraševali so me 

kakšno bolezen ima. Sem povedala, da ima DS, da ne govori tak dobro, da ene stvari rabi dlje časa, da 

razume.«) 

Šest (18,8%) sorojencev je navedlo, da jim vrstniki niso postavljali nobenih vprašanj, 3 (9,4%) pa so 

navedli, da posebne potrebe opisali njihovi učitelji. Pri tem je ena sorojenka povedala, da je šla sama 

do učiteljice s katero sta se dobro razumeli in jo prosila za pomoč (tudi glede zasmehovanja) in potem 

je učiteljica sošolcem vse razložila.  

Pri 3 (9,4%) sorojencih je po tistem, ko so sovrstniki začeli postavljati vprašanja v bratu ali sestri s 

posebnimi potrebami imela njihova mama v šoli predstavitev in jim vse povedala. Pri eni sorojenki so 

sošolci prišli celo domov in spoznali sestro s posebnimi potrebami in njihovo življenje.  

 

Tabela 10: Postavljanje vprašanj s strani sovrstnikov sorojencev 

 SOROJENEC 
(N =30) 

KATEGORIJA  Število 
odgovorov 

Odstotek vseh 
odgovorov 

Odstotek 
odgovorov glede 
na vzorec 

Ko so ti 
postavljali 
kakšna 
vprašanja? 
Si vedel(a) 
odgovoriti? 

Nisem vedel(a) vse 
odgovorit. 

11 34,4% 36,7% 

Da 9 28,1% 30% 

Niso spraševali. 6 18,8% 20% 

Učitelji so jim povedali. 3 9,4% 10% 

Mama je predstavila 
posebne potrebe. 

3 9,4% 10% 

Skupaj 32 100% 106,7% 

 

 



 47 
 

5.5. Pozitivne in negativne izkušnje in doživljanja, ki jih imajo sorojenci v 

zvezi z bratom ali sestro s posebnimi potrebami. 

 

5.5.1. Pozitivne izkušnje in doživljanja  

 

Sorojenci so kot pozitiven vidik življenja z bratom ali sestro s posebnimi potrebami najpogosteje 

navajali dober odnos (8; 22,9%), ki so ga opisovali s stavki, kot so: »Rada se imava. Eni bratje in sestre 

se tepejo in prepirajo in grdo obnašajo drug do drugega. Midva pa se imava rada.« »Fajn mi je, ko se 

crkljava skupaj. Imava se zelo rada. Zelo rada sem z njim.« Nadalje so omenjali tudi ponos in 

občudovanje (7; 20%) brata ali sestre s posebnimi potrebami (»Vedno, ko nastopa, ga grem gledat. 

Zdi se mi zelo fajn. Med svojimi sošolci je samo on na vozičku in je zato zmeraj ta glavni.« »Vsaka mu 

čast, da je tak, kot je (dobre volje), glede na njegovo stanje. Jaz tega ne bi mogel.« »Včasih me 

premaga, pa si ne mislim, da me bo. Je zelo iznajdljiva in rada pomaga drugim. Včasih se počutim, kot 

da ni na vozičku, dela vse kot ostali.«). Kot pozitivno so omenili tudi to, da so spoznali druge 

sorojence (3; 8,6%). To so navajali predvsem sorojenci, ki se udeležujejo taborov, ki jih organizirata 

Zveza Sožitje in Zveza Sonček (»Spoznala sem prijatelje – sorojence. Z njim sem skupaj s starši hodila v 

Elerje.« »Dobila sem tudi druge prijatelje, ki imajo brate ali sestre s posebnimi potrebami, gremo 

skupaj na morje, v kolonijo in se srečujemo na piknikih.«), 4 (11,4%) pa sicer niso neposredno omenili 

druženja z drugimi sorojenci, so pa omenili tabore, ki jih obiskujejo skupaj z bratom ali sestro s 

posebnimi potrebami, ki jih organizira Zveza Sonček, ter seminarje v toplicah, ki jih organizira Zveza 

Sožitje.  Trije (8,6%) sorojenci sta navedla tudi večjo medsebojno družinsko oz. sorojenčevsko 

povezanost ter samostojnost (»Zelo smo povezani. Bolj samostojni smo.«). Dva (5,7%) sorojenca sta 

omenila še zahvalo za pomoč (»Skupaj hodiva jahat in mu pomagam konja očistit, potem me poboža 

in se mi zahvali.«) in cenjenje odnosa (»Fajn mi je, da imam sestro, čeprav se z njo ne morem igrati. 

Če je ne bi imel, še teh trenutkov ne bi imel.«). Dva (5,7%) sorojenca sta prav tako omenila ugodnosti 

zaradi statusa invalida (»Fajn je tudi to, da je mami doma.« »Nikoli ne  bom pozabila, ko smo bili v 

Egiptu in bi morali na letališču čakati eno uro in pol in so nas spustili naprej, ker smo imeli invalidski 

voziček.«). En (2,9%) sorojenec je kot pozitivno omenil to, da zna svojo sestro s posebnimi potrebami 

zelo nasmejati (»Zelo dobra izkušnja je, da jo jaz vem zelo, zelo nasmejati. Ko ji govorim stvari in se 

smejem, se tudi ona zelo rada na glas smeji.«), medtem ko je drugi omenil, da pri sestri ceni to, da 

povod za kakšno dobro igro (»Na primer, ko je zapadel sneg, sva skupaj naredila iglu in snežaka in se 

pokrivala s snegom.«), druga sorojenca pa je kot pozitivno izpostavila to, da se je že sedaj zelo veliko 

naučila o negi. 
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Tabela 11: Dobre izkušnje in doživljanja  

 SOROJENEC 
(N =30) 

KATEGORIJE Število 
odgovorov 

Odstotek vseh  
odgovorov 
 

Odstotek 
odgovorov 
glede na vzorec   

Kakšne so dobre 
izkušnje ali 
dogodki, ki so se 
ti zgodili (v zvezi 
z bratom ali 
sestro s 
posebnimi 
potrebami)? 
Lahko kar opišeš 
kakšno izkušnjo, 
dogodek. 
 

Dober odnos 8 22,9% 28,6% 

Ponos in občudovanje 7 20% 25% 

Skupni tabori in seminarji v 
toplicah 

4 11,4% 14,3% 

Skupna igra 3 8,6% 10,7% 

Spoznal(a) druge sorojence 3 8,6% 10,7% 

Medsebojna družinska 
povezanost in podpora ter 
samostojnost 

3 8,6% 10,7% 

Zahvala za pomoč in 
cenjenje odnosa 

2 5,7% 7,1% 

Ugodnosti zaradi statusa 
invalida 

2 5,7% 7,1% 

Jo znam nasmejati 1 2,9% 3,6% 

Veliko naučila o negi 1 2,9% 3,6% 

Cenjenje sposobnosti – 
povod za igro 

1 2,9% 3,6% 

Skupaj  35 100% 125% 

 

 

5.5.2. Slabe izkušnje in doživljanja 

 

Med najpogostejšimi negativnimi dogodki, ki jih navajajo sorojenci, so konflikti ali moteče vedenje 

brata ali sestre s posebnimi potrebami (10; 28,6%). (»Zelo me moti, da škripa z zobmi, predvsem pri 

kosilu. Komaj pojem.« »In da sva se tepla, ko sva bila majhna. Jaz sem se usedla nanj in ga začela 

vleči za lase, on pa mene ščipat.« »Pri bratu me moti to, da ko sem pri računalniku ali se kaj 

pogovarjam, pride zraven in kriči.« »Vrgla mi je lonec v glavo. V bazenu me je potunkala in nisem 

mogla dihat in sem skoraj umrla, ampak me je babi rešila.«). 

Devet (25,7%) sorojencev je navedlo, da jih moti predvsem zasmehovanje in strmenje tujih ljudi, 4 

(11,4%) pa so izrazili strah pred poškodbo ali operacijo brata ali sestre s posebnimi potrebami (»Strah 

me je, ko pade. Nazadnje, ko je padel in je moral z rešilnim v bolnišnico, sva se oba z atijem jokala.« 

»Ko je šla v bolnico in je bila operirana, me je bilo zelo strah. Napisala sem ji pismo in vsi, ki so ga 

prebrali, so jokali.«).  

Štirje (11,4%) sorojenci so omenili tudi omejitve zaradi posebnih potreb brata ali sestre s posebnimi 

potrebami. Le-te so se nanašale na finančne izdatke in omejitve pri potovanjih bodisi zaradi 
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nedostopnosti krajev za invalidski voziček, motečega vedenja brata (»V trgovini mi je nerodno, ko 

kriči in se grdo obnaša. Težko gremo kam z njim.« »Imamo veliko skrbi, drugačno hišo (prilagoditve).« 

»In tudi finančno nas precej stane, zanj kar dosti porabimo. Zato jaz tudi bolj šparam … me skrbi, da 

bomo imeli denar … Moji sošolci nimajo teh skrbi, si lahko več privoščijo, grejo kam hočejo.« »Ne 

moremo it kam, ko ne gre z vozičkom (npr. v Postojnsko jamo).«). 

Dva (5,7%) sorojenca sta omenila stisko, ki sta jo doživljala, ko je mama ob bratu ali sestri s posebnimi 

potrebami v bolnišnici, sorojenec pa doma (eden izmed sorojencev se je ob spominu na to začel 

jokati).   

Dva (5,7%) sorojenca sta navedla tudi neodobravanje ločitve od brata ali sestre s posebnimi 

potrebami (»Letos so naju v razredu ločili. Njega so dali v en razred in mene v drugega. To mi ni fajn.« 

»V koloniji, ko so me enkrat hoteli dati k drugim otrokom, vstran od njega in sem se zelo razjezila.«).  

Dva (5,7%) sorojenca sta omenila tudi sram, ki ga doživljata ob pojavljanju z bratom ali sestro s 

posebnimi  potrebami v javnosti (»V trgovini mi je nerodno, ko kriči in se grdo obnaša.« »Ko sem bila 

mala, mi je bilo ful neprijetno se z njim kazati v javnosti. Sram me je bilo.«). 

Dva (5,7%) sorojenca sta navedla neenako obravnavanje staršev (»Zakaj on lahko gleda risanke, jaz  

pa moram vadit.«). 

 

Tabela 12: Slabe izkušnje in doživljanja 

 SOROJENEC 
(N =30) 

KATEGORIJE Število 
odgovorov 

Odstotek vseh 
odgovorov 

Odstotek 
odgovorov 
glede na 
vzorec 

Kakšne so tvoje 
slabe izkušnje ali 
dogodki, ki so se 
ti zgodili (v zvezi 
z bratom ali 
sestro s 
posebnimi 
potrebami)? 
 

Konflikti in moteče vedenje 
brata ali sestre s posebnimi 
potrebami 

10 28,6% 40% 

Zasmehovanje in strmenje 9 25,7% 36% 

Strah pred poškodbo ali 
operacijo brata ali sestre s 
posebnimi potrebami 

4 11,4% 16% 

Omejitve zaradi posebnih 
potreb 

4 11,4% 16% 

Pomanjkanje pozornosti 
staršev 

2 5,7% 8% 

Ločitev od brata ali sestre s 
posebnimi potrebami 

2 5,7% 8% 

Sram 2 5,7% 8% 

Neenako obravnavanje 
staršev 

2 5,7% 8% 

Skupaj 35 100% 140% 
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5.5.3. Želje za brata ali sestro s posebnimi potrebami 

 
Največ sorojencev (7, tj. 23,3 %) si želi, da bi se bratu ali sestri s posebnimi potrebami izboljšala govor 

(»Da bi znal boljše govorit.« »Da bi se mu izboljšal govor. To bi bilo fantastično.«) in zdravstveno 

stanje  (»Upam, da bo zdaj po operacijah vse ok.« »Da bi bila zdrava.« »Da ne bi imela več 

napadov.«). Šest (20 %) sorojencev si želi, da bi se bratu ali sestri s posebnimi potrebami izboljšala 

hoja ali da bi shodili (»Da bi ji šlo na bolje in da bi shodila.« »Da bi razvili nekaj, da bi lažje hodil, da bi 

mu olajšali življenje.«). Dva (3,3%)  sorojenca sta omenila, da si želita, da bi bil brat ali sestra s 

posebnimi potrebami v šoli uspešen (»Da bi imel dobre ocene, da bi bila skupaj v razredu, da bi bil 

uspešen in bi imel dober poklic.« »Da bi končala šolo.«). 

Dva (3,3%) pa si prav tako želita, da bi brat ali sestra s posebnimi potrebami popolnoma ozdravel 

(»Ko sem bila mala, sem celo v šoli napisala spis, da si najbolj želim to, da bi iznašli eno zdravilo, da bi 

se on pozdravil. Zdaj vem, da to ni mogoče. Mogoče čez mnogo let bodo.« »Da bi ozdravela, da bi 

začela bolje hodit in govorit.«). 

Ostali sorojenci so navajali še željo po samostojnosti (»Da bi bil samostojen, kakor sem jaz.«), 

normalnosti (»Da ne bi bila invalid, da bi bila normalna mladenka, zdaj bi si že lahko ustvarila svojo 

družino, da bi lepše izgledala. To bi bil zelo srečen.«), da bi brat imel nekoga, ki bo skrbel zanj (»Da bi 

imel punco, ki bi zanj skrbela.«), zadovoljstvu (»Da bi bil vedno srečen in ne bi bil nikoli žalosten.«), 

želijo, da bi drugi lepo ravnali z njihovim bratom ali sestro s posebnimi potrebami (»Da bodo tudi 

drugi lepo ravnali z njim.«), in želijo izboljšanje njegovega oziroma njenega vedenja (»Da bi bil bolj 

miren, da ne bi kričal.«). 

 
Tabela 13: Želje za brata ali sestro s posebnimi potrebami 

 SOROJENEC 
(N =30) 

KATEGORIJE  f % 

Kaj si ti kot 
sorojenec/sorojenka 
želiš (za brata ali sestro 
s posebnimi 
potrebami)? 
 

Izboljšanje govora 7 23,3% 

Zdravje in zdravstveno izboljšanje 7 23,3% 

Pokretnost 6 20% 

Uspeh v šoli 2 6,7% 

Ozdravitev 2 6,7% 

Samostojnost 1 3,3% 

Da bi nekoč nekdo zanj skrbel 1 3,3% 

Normalnost 1 3,3% 

Zadovoljstvo 1 3,3% 

Lepo ravnanje s strani drugih 1 3,3% 

Izboljšanje vedenja 1 3,3% 

Skupaj 30 100% 
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5.5.4. Strahovi v prihodnosti 

 
Osem (25,8%) sorojencev v prihodnosti nima posebnih skrbi glede brata ali sestre s posebnimi 

potrebami. Pet (15,6%) jih je omenilo, da jih je v prihodnosti strah, kdo bo poskrbel za brata ali sestro 

(»Da ko bosta starša umrla, da ne bo dovolj dobro poskrbljeno zanj, da mu ne bo v redu, da ga ne 

bodo znali v redu nahranit in bo nekje gnil in ležal v postelji. Moji starši se zdaj res ful ukvarjajo z njim. 

Ima jahanje, plavanje, terapije, masaže. In tega pol več ne bo. Jaz pa se tudi ne morem celo življenje 

okoli njega vrtet.« »Ko atija in mamice več ne bo, kdo bo skrbel zanjo. Jaz bom v službi in ne bom 

mogla skrbeti.« »Da se ne bo znašel brez mene (da bo sam).«). Štirje (12,5%) sorojenci so omenili 

strah pred poškodbo (»Da bi se mu kaj zgodilo, bi se urezal ali kaj takega. Je zelo občutljiv.«) ter 4 

(12,5%) strah pred morebitno operacijo (»Takrat me je bilo zelo strah, da operacija ne bo v redu, da 

bo kaj narobe. Smo se doma pogovarjali o tem, ampak me je bilo vseeno zelo strah. Me je strah, če bo 

morala še kdaj it.«). 

 

Štirje (12,5%) sorojenci so na dodatno podvprašanje »Kaj pa, ko staršev ne bo več?« odgovorili, da so 

pripravljeni oni poskrbeti zanje (»Znam poskrbeti zanj in bi zanj poskrbel. Pri meni bi imel vse kar 

rabi«). Trije (9,4%) sorojenci so izrazili strah pred prezgodnjo smrtjo brata ali sestre s posebnimi 

potrebami, dva (6,2%) pa strah pred nastanitvijo v zavodu (»Da bo hitro umrla in da bo šla v dom.«). 

Dva (6,2%) sta navedla strah pred neuspešnostjo v šoli, ena (3,1%) sorojenka pa je izrazila tudi strah, 

da bi jo sestra s posebnimi potrebami poškodovala.  

 

Tabela 14: Strahovi v prihodnosti 

 SOROJENEC 
(N =30) 

KATEGORIJE Število 
vseh 
odgovorov 

Odstotek vseh 
odgovorov 

Odstotek 
odgovorov 
glede na vzorec 

Česa te je v 
prihodnosti 
strah? 
 

Ne  8 25% 26,7% 

Strah pred prihodnostjo 5 15,6% 16,7% 

Strah pred poškodbo 4 12,5% 13,3% 

Strah pred operacijo 4 12,5% 13,3% 

Prevzemanje skrbi zanj 4 12,5% 13,3% 

Strah pred smrtjo 3 9,4% 10% 

Strah pred nastanitvijo v zavodu 2 6,2% 6,7% 

Strah pred neuspešnostjo v šoli 2 6,2% 6,7% 

Strah, da bi sorojenca brat ali 
sestra s PP poškodovala 

1 3,1% 3,3% 

Skupaj 33 100% 110% 
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5.5.5. Povezave vključenosti v nego glede na spol sorojenca 

 

Tabela 15: Kontingenčna tabela vključenosti v nego glede na spol sorojenca 

 Spol sorojenca Skupaj 

moški ženski 

Osebna nega f 7 12 19 

% 25,9% 30,8% 28,8% 

Hranjenje f 0 4 4 

% 0,0% 10,3% 6,1% 

Postrežba hrane f 5 3 8 

%  18,5% 7,7% 12,1% 

Varovanje f 4 7 11 

% 14,8% 17,9% 16,7% 

Pomirjanje in preverjanje 
počutja 

f 1 3 4 

%  3,7% 7,7% 6,1% 

Asistenca f 6 4 10 

%  22,2% 10,3% 15,2% 

Učenje f 3 5 8 

% 11,1% 12,8% 12,1% 

Gospodinjska opravila f 1 1 2 

%  3,7% 2,6% 3,0% 

 Skupaj f 27 39 66 

%  100% 100% 100% 

(χ² = 7,971; p = 0,335) 

 

Nismo uspeli dokazati, da obstajajo razlike med spoloma sorojencev glede nege, ki jo nudijo bratu ali 

sestri s posebnimi potrebami (p(7)= 0,335; p>0,05). 

 

5.5.6. Povezava vključenosti v nego glede na vrstni red rojstev 

 
Tabela 16: Kontingenčna tabela vključenosti v nego glede na vrstni red rojstev 

 Vrstni red rojstev Skupaj 

Starejši sorojenec  Mlajši sorojenec 
Osebna nega f 8 11 19 

%  29,6% 28,2% 28,8% 
Hranjenje f 0 4 4 

%  0% 10,3% 6,1% 
Postrežba hrane f 4 4 8 

%  14,8% 10,3% 12,1% 
Varovanje f 5 6 11 

%  18,5% 15,4% 16,7% 
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(Tabela 16: Kontingenčna tabela vključenosti v nego glede na vrstni red rojstev) 

Pomirjanje in 
preverjanje počutja 

f 2 2 4 

%  7,4% 5,1% 6,1% 
Asistenca f 4 6 10 

%  14,8% 15,4% 15,2% 
Učenje f 3 5 8 

%  11,1% 12,8% 12,1% 
Gospodinjska 
opravila 

f 1 1 2 

%  3,7% 2,6% 3% 

Skupaj f 27 39 66 

%  100% 100% 100% 

(χ² = 4,826; p = 0,681) 

 

Nismo uspeli dokazati, da obstajajo razlike med spoloma sorojencev glede nege, ki jo nudijo bratu ali 

sestri s posebnimi potrebami (p(7)= 0,681; p>0,05). 

 

5.5.7. Povezava načina igre glede na spol sorojenca 

 

Tabela 17: Kontingenčna tabela načina igre glede na spol sorojenca 

 Spol sorojenca Skupaj 

Moški Ženski 

Prilagoditev ali fizična pomoč pri igri f 6 5 11 

%  46,2% 29,4% 36,7% 

Dominantna vloga sorojenca f 1 4 5 

%  7,7% 23,5% 16,7% 

Igra usmerjena v brata ali sestro s 

posebnimi potrebami 

f 2 4 6 

%  15,4% 23,5% 20% 

Pomoč pri delu za šolo in učenje f 0 2 2 

%  0% 11,8% 6,7% 

Ni skupne igre f 1 2 3 

%  7,7% 11,8% 10,0% 

Sorojenec skrbi za varnost f 3 0 3 

%  23,1% 0% 10% 

Skupaj f 13 17 30 

%  100% 100% 100% 

(χ² = 9,343; p = 0,093) 

 

Nismo uspeli dokazati, da obstajajo razlike med spoloma sorojencev glede načina igre (p(5)= 0,093; 

p>0,05). 
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5.5.8. Povezava načina igre glede na vrstni red rojstev 

 

Tabela 18: Kontingenčna tabela načina igre glede na vrstni red rojstev 

 Vrstni red rojstev Skupaj 

Starejši sorojenec Mlajši sorojenec 

Prilagoditev ali fizična pomoč 

pri igri 

f 1 10 11 

%  8,3% 55,6% 36,7% 

Dominantna vloga sorojenca f 3 2 5 

%  25,0% 11,1% 16,7% 

Igra usmerjena v brata ali sestro 

s posebnimi potrebami 

f 4 2 6 

%  33,3% 11,1% 20,0% 

Pomoč pri delu za šolo in učenje f 1 1 2 

%  8,3% 5,6% 6,7% 

Ni skupne igre f 0 3 3 

%  0% 16,7% 10% 

Sorojenec skrbi za varnost f 3 0 3 

%  25% 0,0% 10% 

Skupaj f 12 18 30 

%  100% 100% 100% 

(χ² = 16,538; p = 0,005) 

 

Obstajajo razlike glede na vrstni red rojstev in način igre med sorojencema (p(5)= 0,005; p< 0,05). 

Izmed vseh sorojencev (f=11), ki so poročali o tem, da prilagodijo ali nudijo fizično pomoč pri igri, je 

kar deset sorojencev, ki jo mlajši od brata ali sestre s posebnimi potrebami. Dominantnost pri igri so 

izkazovali tako starejši kakor tudi mlajši sorojenci. Starejši sorojenci so igro nekoliko bolj usmerili v 

brata ali sestro s posebnimi potrebami (f=4) kakor mlajši (f=2), pomoč pri delu za šolo nudijo tako 

starejši kakor tudi mlajši sorojenci. So pa mlajši sorojenci poročali o tem, da ni prisotne skupne igre 

(f=3), medtem ko starejši sorojenci bolj skrbijo za varnost brata ali sestre pri igri (f=3).  

 

5.5.9. Povezava oblik iger in zaposlitev glede na spol sorojenca 

 

Tabela 19: Kontingenčna tabela oblik iger in zaposlitev glede na spol sorojenca 

 Spol sorojenca Skupaj 

Moški Ženski 

Sprehod f 4 1 5 

% 12,9% 2,3% 6,8% 

Družabne igre f 4 6 10 

%  12,9% 14,0% 13,5% 
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 (Tabela 2020: Kontingenčna tabela oblik iger in zaposlitev glede na spol sorojenca) 

Domišljijska igra f 1 3 4 

%  3,2% 7,0% 5,4% 

Računalnik, televizija, glasba f 6 8 14 

% 19,4% 18,6% 18,9% 

Spanje in ljubkovanje   f 2 4 6 

%  6,5% 9,3% 8,1% 

Branje f 2 4 6 

%  6,5% 9,3% 8,1% 

Risanje in barvanje f 1 4 5 

%  3,2% 9,3% 6,8% 

Sestavljanje kock in sestavljank f 4 0 4 

%  12,9% 0% 5,4% 

kolesarjenje f 2 2 4 

%  6,5% 4,7% 5,4% 

žoganje f 2 3 5 

%  6,5% 7,0% 6,8% 

Lovljenje, skrivalnice in trampolin f 1 2 3 

%  3,2% 4,7% 4,1% 

Naloge f 2 6 8 

%  6,5% 14% 10,8% 

Skupaj f 31 43 74 

%  100% 100% 100% 

(χ² = 13,175; p = 0,282) 

 

Nismo uspeli dokazati, da obstajajo razlike med spoloma sorojencev glede oblik iger in  zaposlitev 

(p11)= 0,282; p>0,05). 

 

5.5.10. Povezava oblik iger in zaposlitev glede na vrstni red rojstev 

 
Tabela 211: Kontingenčna tabela oblik iger in zaposlitev glede na vrstni red rojstev 

 vrstni_red Skupaj 

Starejši sorojenec Mlajši sorojenec 

Sprehod f 0 5 5 

%  0,0% 12,2% 6,8% 

Družabne igre f 5 5 10 

%  15,2% 12,2% 13,5% 

Domišljijska igra f 3 1 4 

%  9,1% 2,4% 5,4% 

Računalnik, televizija, glasba f 4 10 14 

%  12,1% 24,4% 18,9% 
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(Tabela 21: Kontingenčna tabela oblik iger in zaposlitev glede na vrstni red rojstev) 

Spanje in ljubkovanje   f 3 3 6 

% 9,1% 7,3% 8,1% 

Branje f 1 5 6 

%  3% 12,2% 8,1% 

Risanje in barvanje f 2 3 5 

%  6,1% 7,3% 6,8% 

Sestavljanje kock in sestavljank f 3 1 4 

%  9,1% 2,4% 5,4% 

Kolesarjenje f 1 3 4 

%  3% 7,3% 5,4% 

Žoganje f 4 1 5 

%  12,1% 2,4% 6,8% 

Lovljenje, skrivalnice in trampolin f 2 1 3 

%  6,1% 2,4% 4,1% 

Naloge f 5 3 8 

%  15,2% 7,3% 10,8% 

Skupaj 
f 33 41 74 

%  100% 100% 100% 

(χ² = 17,746; p = 0,088) 

Nismo uspeli dokazati, da obstajajo razlike med spoloma sorojencev glede oblik iger in zaposlitev  

(p11)= 0,088; p>0,05). 
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6. RAZPRAVA 

 

V magistrskem delu smo v polstrukturiranih intervjujih s sorojenci raziskovali položaj sorojencev, 

predvsem njihovo seznanjenost s posebnimi potrebami brata ali sestre, skupno igro, nego in pomoč, 

ki jo nudijo bratu ali sestri s posebnimi potrebami, sprejemanje vrstnikov ter pozitivne in negativne 

izkušnje življenja v družini z otrokom s posebnimi potrebami. Vprašanje, česa jih je strah v 

prihodnosti in kaj si želijo za brata ali sestro s posebnimi potrebami smo dodali zato, da bi dobili 

konkretnejšo sliko o tem, kaj razmišljajo in česa jih je strah. 

V nadaljevanju podatke, pridobljene v raziskavi, primerjamo z raziskavami, ki so jih naredili predvsem 

tuji raziskovalci. Na koncu podajamo predloge za področja, na katerih bi se lahko v prihodnje delalo 

oz. za katera menimo, da bi tam sorojenci potrebovali pomoč.  

 

6.1. Opis sorojenca  

 

Že mlajši sorojenci se ponavadi dobro zavedajo zmožnosti in posebnosti svojih bratov in sester s 

posebnimi potrebami, vendar jih ne razumejo vedno. Med sorojenci opazimo tudi velike razlike v 

vedenju in razumevanju posebnih potreb. Nekateri ne vedo ničesar, medtem ko drugi pokažejo 

poseben vpogled v potrebe in občutljivost za to (Lobato, 1990).  

 

V naši raziskavi je v prostem opisu kar polovica sorojencev navedla osebnostne lastnosti svojih bratov 

in sester s posebnimi potrebami, ki pa so bile predvsem pozitivne, 13 sorojencev je navedlo 

dejavnosti in stvari, ki jih ima brat ali sestra rad(a), kar kaže na dobro poznavanje lastnega brata ali 

sestre.  

Tudi Strohm (2008) navaja, da sorojenci  nudijo kritično podporo svojim bratom in sestram z 

motnjami v duševnem razvoju v vsej njihovi življenjski dobi. Sorojenci zelo dobro poznajo navade 

bratov in sester s posebnimi potrebami, njihove zdravstvene posebnosti, vedo, kaj imajo radi in česa 

ne. V življenju svojih bratov in sestre so dlje kot marsikdo drug in njihovo vedenje in znanje sta lahko 

za vse, ki delajo z njihovimi brati in sestrami, neprecenljiva.  

 

Posebne potrebe je omenilo le pet sorojencev in še pri teh se je opis posebnih potreb nanašal na 

težko hojo in onemogočeno gibanje. Ker pa sorojencev nismo neposredno povprašali glede posebnih 

potreb sorojenca, težko naredimo kakršen koli zaključek o tem, kako zaznavajo ali razumejo posebne 

potrebe.  
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Vseeno nas je zelo presenetilo dejstvo, da sorojenci v prostem opisu niso večkrat omenili posebnih 

potreb in težav brata ali sestre s posebnimi potrebami. Možnih razlogov je več, enega izmed njih 

navajajo v raziskavi Lobato, Barbour, Hall, Miller (1989, v Lobato, 1990), v kateri opisujejo dve skupini 

otrok, starih od tri do osem let, ki so jih prosili, da opišejo svoje zdrave sorojence ter sorojence s 

posebnimi potrebami ali kronično boleznijo. Ugotovili so, da v njihovih opisih ni pomembnih razlik in 

da samo na podlagi opisa ni mogoče razbrati, ali ima sorojenec motnjo ali ne, saj se sorojenci v svojih 

opisih niso nanašali na medicinske težave ali posebne potrebe. Zaključili so, da se otroci pri teh letih 

fokusirajo bolj na dejanja, izgled ter na svoje emocionalne odzive. To ne pomeni, da se sorojenci ne 

zavedajo in niso občutljivi za težave svojega brata ali sestre s posebnimi potrebami. To preprosto 

nakazuje to, da je intenziteta čustev, ki jih sorojenci čutijo drug do drugega v zgodnjem otroštvu, še 

neizmerljiva ter da jih sorojenčeva bolezen ali drugačnost še nista prizadeli oz. se jih dotaknili. 

Kakor Lobato (1990) smo tudi mi v svoji raziskavi ugotovili, da so sorojenci že pri treh letih opazili 

določene posebne potrebe brata ali sestre. V naši raziskavi je namreč 11 sorojencev ali njihovih 

staršev povedalo, da so sorojenci že v predšolskih letih opazili in tudi spraševali o posebnih potrebah 

brata ali sestre.  

 

6.2. Odličen uspeh 

 
Ker smo v literaturi zasledili, da se sorojenci pogosto trudijo biti zelo pridni in uspešni, smo jih 

povprašali tudi po njihovem učnem uspehu. Kar 19 jih je povedalo, da je njihov uspeh odličen, pri 

ostalih pa prav dober. Velika večina staršev je že v telefonskem pogovoru in kasneje med intervjujem 

pohvalila sorojence, da so zelo pridni in da z njimi res ni težav.  

 

Med pregledom literature sicer nismo našli nobenih raziskav, ki bi neposredno raziskovale to 

področje, vendar pa različni avtorji (Meyer in Vadasy, 1996; Strohm, 2002; Strohm, 2005; Meyer in 

Vadasy, 2008) omenjajo, da se sorojenci trudijo,  da bi dobili pozornost in potrditev staršev in tako 

poskušajo biti čim bolj popolni ali vsaj uspešni. Prav tako lahko čutijo pritisk, da morajo biti »dober« 

otrok v družini, ki staršem ne povzroča dodatnih skrbi. Lahko čutijo, da morajo uspeti na šolskem ali 

športnem področju zato, da nadomestijo omejitve otroka s posebnimi potrebami. Starši lahko 

zavedno ali nezavedno spodbujajo sorojence, da so uspešni in da nekako nadomestijo omejitve, ki jih 

ima brat ali sestra s posebnimi potrebami, ali pa si ta pritisk povzročajo sorojenci sami.  

Sorojenci pogosto dobijo sporočilo, da morajo biti srečni in zadovoljni, in temu sporočilu tudi 

verjamejo. Mislijo si, češ kakšni so njihovi problemi v primerjavi s problemi njihovih bratov in sester s 

posebnimi potrebami. To pri njih povzroči zadržanost do lastne bolečine in občutkov, zato ne vidijo 

potrebe, da bi poiskali ali potrebovali pomoč (Strohm, 2005).  
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S to ugotovitvijo želimo izpostaviti eno izmed značilnosti sorojencev, ki ni nujno slaba in negativna. Je 

le eno izmed področij, o katerem je treba spregovoriti. Lahko se namreč zgodi, da v prihodnosti, ko 

nastopi še puberteta, zahteve v šoli postajajo vedno večje, in če se temu pridružijo še dodatne 

zadolžitve pri negi in pomoči bratu ali sestri s posebnimi potrebami, je lahko to zanje preveč, kar 

lahko vodi do čustvenih in vedenjskih težav.  

Mogoče morajo sorojenci le slišati, da nihče ne zahteva od njih, da so popolni, da so v vsem uspešni. 

Menimo, da bi bilo v prihodnosti zelo koristno in nujno raziskati vzgibe, ki vodijo sorojence k uspehu. 

Enega izmed njih je v intervjuju navedel eden izmed sorojencev, ki je dejal: »Zaradi brata imam več 

motivacije za učenje. Rad bi bil čim bolj samostojen, da bom imel dober poklic in dovolj denarja, da 

bom lahko pomagal tudi bratu in dedku.«  

 
 

6.3. Informacije v zvezi s stanjem in boleznijo brata ali sestre s posebnimi 

potrebami  

 

Področja informiranosti o posebnih potrebah brata ali sestre s posebnimi potrebami smo se dotaknili 

prav zato, ker mnogo avtorjev opozarja na pomen informacij o bratu ali sestri s posebnimi potrebami.  

 

Informacije so izjemno pomembne, ker  pomagajo razumeti nastalo družinsko situacijo. Sorojenci so 

tudi navajali, da jim je pomagalo spoznati smisel stanja, če so imeli podatke o bolezni ali diagnozi 

svojih sorojencev, če so razumeli, kaj je povzročilo motnje in težave (Sloper, 2000). Veliko informacij 

lahko dobijo prav v skupinah in delavnicah za sorojence. Številne študije navajajo, da takšna srečanja 

povečujejo priložnost za sorojence, da pridobijo znanje o svojih sorojencih s posebnimi potrebami 

(Naylor in Prescott, 2004; D'arcy idr., 2005) in izboljšajo razumevanje posebnih potreb svojih bratov 

in sester (Dailey, 2014).  

Nujno moramo upoštevati, da se njihove potrebe po informacijah tudi spreminjajo. Mlajši sorojenci 

imajo drugačne potrebe kakor najstniki. Prepoznavanje njihovih spreminjajočih se potreb pomaga 

staršem in strokovnjakom pri zagotavljanju različnih in bolj prefinjenih virov informacij, ki jih v 

določenem obdobju potrebujejo (Gallagher idr., 2006).   

 

Njihova potreba po informiranosti je vzporedna s potrebo njihovih staršev, le da so njihovi starši v 

pomembni prednosti. Odrasli namreč na podlagi svojih izkušenj, znanja in razumevanja bolje 

razumejo določene informacije in pojave, prav tako pa imajo mnogo večji dostop do informacij o 
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otroku s posebnimi potrebami. Informacije potrebujejo, da lahko odgovorijo na vprašanja, ki si jih 

postavljajo sami, ki jim jih postavljajo drugi, ter da lahko načrtujejo svojo prihodnost (Mayer in 

Vadasy, 2008). 

 

Le trije sorojenci so navedli, da imajo včasih kakšno vprašanje o bratu ali sestri s posebnimi 

potrebami, ki ga ne upajo postaviti, medtem ko so drugi omenili, da nimajo vprašanj oz. da vse 

vprašajo, nekateri pa so tudi navedli, da že vse vedo.  

V delavnicah, ki so jih izvajali v tujini (Lobato, 1990; Naylor in Prescott, 2004; D’arcy idr., 2005), je bil 

eden izmed pomembnih ciljev prav informiranje sorojencev o različnih stanjih in boleznih ter 

posebnih potrebah.  

Starši sorojencev, ki so obiskovali skupine za samopomoč, so poročali, da so se zaradi tega laže 

pogovarjali s sorojencem o posebnih potrebah in diagnozi. Ko sodelujejo v skupini, sorojenci pogosto 

pridejo domov in sami pripovedujejo o temah, o katerih so se pogovarjali v skupini. Sorojenčeva 

odprtost in pripravljenost, da govori o teh stvareh, tudi staršem olajša začetne pogovore o bratu ali 

sestri s posebnimi potrebami (Lobato, 1990; Dailey, 2014).  

 

Avtorja v svoji knjigi tudi priporočata, da sorojence povabimo na določene sestanke in obravnave 

njihovega brata ali sestre s posebnimi potrebami. Vključeni sorojenci nam lahko namreč podajo 

koristne in pomembne informacije o bratu ali sestri s posebnimi potrebami  (Meyer in Vadasy, 2008).  

Še pomembneje pa je, da jim s tem dajemo pomembno sporočilo: da so enakovredni člani tima 

otroka s posebnimi potrebami. S tem poudarimo njihovo vlogo, ki jo imajo trenutno, in vse 

pomembne vloge, ki jih bodo imeli kot odrasli (Meyer in Vadasy, 2008). 

 

V naši raziskavi se je pokazalo, da so starši in v dveh primerih tudi stari starši edini vir informacij za 

sorojence. Zgolj en sorojenec je omenil, da informacije pridobi tudi na svetovnem spletu.  

 

Družine so bolj opolnomočene in lahko bolje pomagajo svojim otrokom, če imajo dostop do 

relevantnih informacij (Turnbull idr., 2006, v Seligman in Darling, 2007). Vseeno pa se nekateri starši 

neradi pogovarjajo s svojimi otroki (sorojenci) o posebnih potrebah njihovega brata ali sestre. 

Razlogov za to je lahko več. Morda jim je neprijetno in ne vedo, kako začeti pogovor, svojih otrok 

nočejo obremenjevati, jih želijo zaščititi ali pa menijo, da so te stvari skrb odraslih (Harris in Glasberg, 

2000, v Seligman in Darling, 2007).  

Staršem je včasih težko govoriti s sorojencem o njihovih čustvih in doživljanju, saj so obremenjeni že s 

svojimi čustvi ter vzdrževanjem družinskega in partnerskega odnosa. Včasih se soočajo tudi s svojim 

stresom, žalostjo ter sprejemanjem otroka s posebnimi potrebami, emocionalno so popolnoma 
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izčrpani in ne zmorejo prepoznati zgodnjih znakov stresa pri sorojencih, ki (da bi starše obvarovali 

pred dodatnim stresom) lahko skrivajo svoje prave občutke in čustva. Starši so pogosto 

preobremenjeni s skrbjo za otroka s posebnimi potrebami in ne prepoznajo težav sorojencev, zato ne 

vidijo potrebe, da bi sorojenci poiskali pomoč (Strohm, 2005).  

 

Tudi če so se starši pripravljeni pogovoriti, sorojenci pogosto ne postavijo vprašanj, saj s tem ne želijo 

še dodatno obremenjevati staršev in jih vznemirjati. Tako starši pogosto zmotno mislijo, da sorojenci 

nimajo vprašanj ali jih to ne zanima. Sorojenci, s katerimi smo se pogovarjali, so povedali, da morajo 

starši sami dati pobudo in ponuditi informacije (Meyer in Vadasy, 2008).  

 

Čeprav je res pomembno, da sorojenci informacije najprej slišijo od svojih staršev, menimo, da je za 

starše zalo zahtevno  in težko, da vso to podporo in informiranje sorojencev prevzamejo le oni. Kakor 

navajajo avtorji, so tudi sami starši v procesu iskanja informacij, premagovanja emocionalnih stisk in 

sprejemanja otroka s posebnimi potrebami in pogosto težko zagotovijo vse pomembne informacije. 

 

Še posebej če sorojenci doživljajo negativne občutke ali čustva, se pogosto počutijo bolj sproščene, če 

se pogovorijo z nekom izven družine (Strohm, 2005), še lažje pa se pogovorijo z vrstnikom, ki ima 

podobne težave.  

 

6.4. Skupna igra 

 

Igra je ena od najpomembnejših dejavnosti v otroštvu (Piaget, 1962, v Stoneman, Brody, Davis 1989), 

sorojenci pa imajo za igro seveda na razpolago drug drugega. Otroci z motnjami v duševnem razvoju 

imajo navadno omejene sposobnosti za igro, kar je lahko ovira v odnosu s sorojencem. Za sorojence 

je igra z igračami in ostalimi materiali najpogostejša domača dejavnost, ki jo sorojenci počnejo skupaj 

(Stoneman, Brody in MacKinnon, 1984), toda otroci z motnjo v duševnem razvoju in njihovi starejši 

sorojenci preživijo proporcionalno manj interakcij znotraj doma v igri s skupnimi predmeti (Stoneman 

idr., 1989). 

 
V naši raziskavi smo sorojence poprosili, da nam opišejo, kako se igrajo s svojim bratom ali sestro s 

posebnimi potrebami. Enajst jih je opisalo določeno prilagoditev pri igri ali fizično pomoč.  
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Raziskava, ki so jo izvedli (Stoneman, 1998; Stoneman in Berman, 1993 v Orsmond in Seltzer, 2000), 

je pokazala, da sorojenci kažejo višjo stopnjo socialnega angažiranja8, veliko časa preživijo s svojimi 

brati ali sestrami s posebnimi potrebami in so zelo spretni pri izbiri ustreznih igralnih materialov in 

dejavnosti. Sorojenci, ki imajo brata ali sestro s težko obliko oviranosti, so poročali, da se je zabavno 

igrati s svojimi brati in sestrami, izkazovali so močan občutek pripadnosti in so bili v vsakodnevni 

interakciji z njimi (Wilson idr., 1989, v Stoneman, 2001).  

 
V naši raziskavi je šest sorojencev navedlo, da je igra usmerjena v brata ali sestro s posebnimi 

potrebami, pri čemer so sorojenci tisti, ki dajo pobudo in spodbujajo brata ali sestro k igri. Pet 

sorojencev je navedlo, da tudi oni izberejo, kaj se bodo igrali, in vodijo igro. Štirje pa so navedli, da ni 

posebnih razlik pri igri, le nekoliko bolj pazijo na brata ali sestro s posebnimi potrebami.  

 

Podobne vloge so prepoznali tudi Brody idr. (1991), in sicer: 

- Upravitelj9: verbalno ali neverbalno usmerja drugo osebo, da naredi določeno stvar, in tako 

poskušati vplivati na vedenje drugega. 

- Učitelj: razloži ali predstavi določeno snov, ga uči.  

- Pomočnik: nudi pomoč ali asistenco. 

- Soigralec: vključevanje v skupno igro, kjer se uporabljajo predmeti ali igrače. 

 

 
Stoneman idr., (1989) so v svoji raziskavi ugotovili, da je bilo razmerje vlog med otroci z motnjami v 

duševnem razvoju in starejšimi sorojenci asimetrično, kjer so starejši sorojenci pogosto zavzeli vlogo 

učitelja, upravitelja in pomočnika. Med sorojenci so vsakdanje učenje še posebej izvajale starejše 

sestre Na pogostost prevzemanja vloge učitelja, upravitelja ali pomočnika nista vplivala ne jezik ne 

sposobnosti prilagajanja otrok z motnjo v duševnem razvoju. V skupinah in pri dejavnostih ni bilo 

zaznati razlik pri upravljanju mlajših sorojencev, pri njihovemu učenju ali pomoči. Učenje in pomoč 

sta bila pri mlajših sorojencih zelo redka. 

 

V naši raziskavi analiza podatkov ni pokazala statistično pomembnih razlik glede na spol in način igre 

ali glede na spol in obliko iger in dejavnosti. Sorojenke (f=6) so sicer v primerjavi s sorojenci (f=2) 

večkrat sodelovale pri delanju nalog in učenju brata ali sestre s posebnimi potrebami in sorojenci 

(f=4) so se pogosteje sprehajali s svojim bratom ali sestro s posebnimi potrebami kakor sorojenke 

(f=1), vendar te razlike niso bile statistično pomembne.  
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 social engagement 
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Tudi vrstni red rojstev ni pomembno vplival na to kakšno obliko iger ali zaposlitev izberejo sorojenci.  

 

Ob vsem tem velja opozoriti, da na način igre in dejavnosti najverjetneje vplivajo posebne potrebe 

oz. zmožnosti in sposobnosti brata ali sestre s posebnimi potrebami.  

 

Nekaj večjih odstopanj, ki pa še vedno niso bila statistično pomembna, se je pokazalo pri povezani 

načina igre ter spola sorojenca. Sicer so sorojenci kakor tudi sorojenke so v enaki meri prilagodili in 

fizično pomagali pri igri z bratom ali sestro s posebnimi potrebami. So pa sorojenke (f=4) v večji meri 

kot sorojenci (f=1) pokazale več dominantnosti pri igri. Sorojenke (f=4) so v primerjavi s sorojenci 

(f=2) tudi nekoliko bolj usmerjale igro v brata ali sestro s posebnimi potrebami. Med vsemi sorojenci, 

ki so poročali, da med igro le bolj pazijo na brata ali sestro s posebnimi potrebami, so to omenili le 

sorojenci moškega spola; vsi so bili starejši od brata ali sestre s posebnimi potrebami.  

So pa se pokazale razlike v načinu igre glede na vrstni red rojstev.  In sicer mlajši sorojenci v večji meri 

prilagajajo igro ali nudijo fizično pomoč pri igri. Dominantnost pri igri so izkazovali tako starejši kakor 

tudi mlajši sorojenci. Starejši sorojenci so igro nekoliko bolj usmerili v brata ali sestro s posebnimi 

potrebami. Pomoč pri delu za šolo nudijo tako starejši kakor tudi mlajši sorojenci. So pa mlajši 

sorojenci poročali o tem, da ni prisotne skupne igre, medtem ko starejši sorojenci bolj skrbijo za 

varnost brata ali sestre pri igri. 

 

Do podobnih ugotovitev so prišli tudi Brody idr. (1989). Njihova opazovanja so razkrila asimetrijo med 

razmerji vlog med otroci z motnjami v duševnem razvoju in njihovimi sorojenci. Starejši sorojenci so 

pogosto prevzeli vlogo učitelja, upravitelja in pomočnika. Starejše sestre so še posebej pogosto 

prevzele vlogo učiteljice, pri sorojencih z in brez posebnih potreb . Ker so omenjeni avtorji uporabili 

normativno skupini so prišli tudi do ugotovitve, da so mlajši sorojenci otrok z motnjami v duševnem 

razvoju so te dominantne vloge prevzeli pogosteje od normativnih mlajših sorojencev.  

Kakor se je pokazalo tudi v naši raziskavi, vedenje sorojencev ni bilo povezano s spolom. 

 

Čeprav so sorojenci pokazali določeno meri iznajdljivosti in interakcije pri igri, nas je zanimalo, ali 

sorojenci potrebujejo kakšne usmeritve ali pomoč pri igri z bratom ali sestro s posebnimi potrebami.  

Visoka raven interakcijske vloge med otroki z motnjo v duševnem razvoju in njihovimi starejšimi 

sorojenci (ki je vsebovala verbalno in neverbalno izmenjavo brez uporabe materialov za igranje) kaže, 

da motivacija za interakcijo obstaja, vendar se je tem sorojencem težko dlje časa skupaj igrati. 

Intervencijski pristopi, ki vsebujejo učenje kognitivnih in socialno-igralnih sposobnosti otrok z motnjo 

v duševnem razvoju, in tisti, ki vključujejo podporo pri igri med otroki z motnjo v duševnem razvoju in 

njihovimi vrstniki (Guralnick, 1986; McHale in Olley, 1982), so lahko v pomoč pri ustvarjanju igre med 
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temi otroki in sorojenci. Powell in Ogle (1985) navajata več primerov za starše, kako doma pomagati 

sorojencem pri igri (Stoneman idr., 1989; Lobato, 1990). 

   

Opolnomočenje sorojencev za spodbujanje in učenje interakcijskih spretnosti in veščin je povečalo 

igro med sorojenci, komunikacijo in uspešno interakcijo (Celiberti in Harris, 1993; Clark, Cunningham 

in Cunningham, 1989; James in Egel, 1986, v Arnold idr., 2012).  

 

Obstaja literatura, ki predpostavlja, da ima lahko učenje kognitivne koristi tudi za tistega otroka, ki 

izvaja učenje (Bargh in Shul, 1980, v Stoneman idr., 1989),  saj je prisotno učinkovito organiziranje 

informacij. Tako je lahko učenje, ki ga izvaja starejši sorojenec za otroka z motnjo v duševnem 

razvoju, obojestransko koristno. Te ugotovitve kažejo, da imajo otroci z motnjami v duševnem 

razvoju, ki imajo starejše sorojence istega spola, domačega učitelja, zraven pa tudi starše, ki jih vsak 

dan učijo interakcij. Več raziskovalcev je poskušalo uporabiti sorojence kot bolj formalne učitelje 

otrok z motnjami v duševnem razvoju, pogosto uspešno (Cash in Evans, 1975; Weinrott, 1974, v 

Stoneman idr., 1989; Lobato, 1990). Ti pristopi gradijo na naravni vlogi razmerij med sorojenci in se 

tako lahko izkažejo za dragocene. Obstajajo pa opozorila glede tega pristopa, saj so našli tudi 

povezavo med večjo odgovornostjo starejšega sorojenca za otroka z motnjami v duševnem razvoju in 

pogostostjo konfliktov med sorojenci. Intervencija s sorojencem v vlogi učitelja tako kaže potencial, 

vendar le pod pogojem, da ni uporabljena prepogosto (Stoneman idr., 1989). 

Zaključimo lahko, da bi sorojencem tekom delavnic predstavili določene pristope, načine in 

prilagoditve iger, ki jih bi lahko kasneje uporabili pri igri s svojim bratom ali sestro s posebnimi 

potrebami. Glede na to, da so sorojenci že do sedaj pokazali določeno mero iznajdljivosti, bi bilo 

koristno tudi, da bi si te informacije med seboj izmenjali sami sorojenci, ki imajo brata ali sestro s 

posebnimi potrebami.  

6.5. Nega in skrb 

 
Kar 19 sorojencev je poročalo, da pomagajo svojemu bratu ali sestri s posebnimi potrebami pri 

osebni negi, kamor smo šteli vse dejavnosti, ki so se navezovale na umivanje telesa in zob, oblačenje, 

obuvanje in urejanje. Enajst sorojencev je povedalo, da svojega brata ali sestro s posebnimi 

potrebami tudi varujejo. Sorojenci so pogosto navajali, da varujejo svojega brata ali sestro s 

posebnimi potrebami in mu nudijo asistenco v tem smislu, da mu pomagajo pri prenašanju in 

podajanju stvari, spremstvu iz šole, nameščanju v stolček, mu nudijo oporo pri hoji, pospremijo v 

kombi ali na fizioterapijo, vozijo invalidski voziček ali nastavijo najljubšo risanko ali glasbo. Osem 

sorojencev je omenilo, da bratu ali sestri pomagajo pri delu za šolo. Osem sorojencev je omenilo, da 
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bratu ali sestri pripravijo enostaven obrok (namažejo kruh) in mu prinesejo hrano ali pijačo. Posebej 

smo povprašali tudi po potrebi po hranjenju in sorojenci, katerih bratje in sestre s posebnimi 

potrebami potrebujejo pomoč pri hranjenju (tudi po stomi), le-te tudi hranijo. Takšni so bili štirje. 

Štirje sorojenci so tudi navedli, da brata ali sestro pomirijo ali z njim spijo.  

 

Do podobnih ugotovitev so prišli avtorji v drugih raziskavah, ki poročajo, da sorojenci, ki imajo brata 

ali sestro s težjo motnjo v duševnem razvoju, sodelujejo v dejavnostih, kot so poučevanje, oblačenje, 

hranjenje, varovanje in discipliniranje (Wilson, Blacher in Bake, 1989, v Hannah in Midlarsky, 2005).     

McHale in Gamble (1989) ter Boyce (1990) so ugotovili, da čeprav sorojenci (z bratom ali sestro s 

posebnimi potrebami ali brez njega) skupaj preživijo enako količino časa, sorojenci, ki imajo brata ali 

sestro z motnjo v duševnem razvoju, namenijo več časa negi (Hannah in Midlarsky, 2005).     

 

V naši raziskavi nismo ugotovili statistično pomembnih razlik v nudenju nege glede na spol ali vrstni 

red rojstev znotraj skupine sorojencev, ki imajo brata ali sestro s posebnimi potrebami. V naši 

raziskavi namreč nismo imeli normativne skupine, da bi lahko primerjali in ugotavljali, če sorojenci, ki 

imajo brata ali sestro s posebnimi potrebami le temu nudijo več nege kot sorojenci, ki nimajo brata 

ali sestre s posebnimi potrebami. Na tem mestu zato na kratko povzemamo ugotovitve tujih avtorjev. 

 

Podobne ugotovitve navajata tudi Cuskelly in Gunn (2003), ki sta ugotovili, da sorojenci oseb z 

Downovim sindromom ne glede na spol ali vrstni red rojstev prevzemajo več skrbniških dejavnosti 

kot normativni sorojenci, s katerimi se ujemajo v starosti, spolu in vrstnem redu rojstva. Odvisno od 

njihove starosti in starosti njihovega sorojenca so bratje in sestre v skupinah za pomoč pomagali pri 

previjanju, učenju, discipliniranju in varovanju otrok. Staršem so svetovali tudi glede primernosti 

oblačil in dejavnosti za prosti čas svojih sorojencev v prizadevanju, da bi pomagali pri socialni 

sprejemljivosti (Cuskelly in Gunn, 2003). 

 

6.5.1. Spol 

 
Podrobnejša analiza, ki je seveda ne moremo posploševati, je vseeno pokazala, da sorojenke v 

nekoliko večji meri pomagajo pri osebni negi brata ali sestre s posebnimi potrebami. Le sorojenke so 

hranile brata ali sestro s posebnimi potrebami in nudile več pomirjanja in preverjanja počutja. Glede 

spola je bilo v prejšnjih raziskavah (Stoneman in dr., 1991; McHale in Gamble, 1989, v Hannah in 

Mildlarsky, 2001) ugotovljeno, da se sestre bolj angažirajo pri oskrbi kot bratje in sorojenci otrok, ki 
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nimajo posebnih potreb, in v primerjavi z dečki nudijo več emocionalne podpore in splošne nege 

(Hannah in Midlarsky, 2001). 

  

Orsmond in Seltzer (2000) sta v svoji raziskavi ugotovila, da sorojenke nudijo več nege in tovarištva 

kot sorojenci in le-to povezala s t. i. »ženskim načelom«10 (Akiyama idr., 1996). Sorojenke so bile tudi 

bolj pozitivno naklonjene svojemu bratu ali sestri s posebnimi potrebami. Tudi v splošni populaciji se 

je pokazalo, da se to načelo odraža predvsem pri nudenju nege in tovarištva (druženja) z bratom ali 

sestro s posebnimi potrebami. Ta splošni vzorec je v skladu z naravo spola in družinske nege ter z 

vlogo ženske kot negovalke. V tej raziskavi so imele sorojenke bolj pogosto kot sorojenci stike s 

svojim bratom ali sestro z motnjami v duševnem razvoju, z njimi so počele več stvari, bile so bolj 

seznanjene s sposobnostmi in potrebami svojega brata ali sestre s posebnimi potrebami in so se s 

starši bolj pogosto pogovarjale o prihodnosti brata ali sestre s posebnimi potrebami. 

 

V naši raziskavi so sorojenci pogosteje od sorojenk sodelovali le pri postrežbi hrane in asistenci, torej 

so bratu ali sestri s posebnimi potrebami prinesli hrano in pijačo ali pripravili enostaven obrok 

(namazali kruh) ter mu oz. ji pomagali pri nošenju in podajanju stvari. Za primerjavo: Cuskelly in Gunn 

(1993, 2003) sta v svoji raziskavi ugotovili, da bratje prevzemajo prav toliko odgovornosti kot njihove 

sestre, medtem ko so Stoneman in dr. (1989) ugotovili, da se vključenost bratov ni razlikovala od 

primerjalne skupine bratov, ki nimajo brata ali sestre s posebnimi potrebami. 

 

6.5.2. Vrstni red rojstev 

 

V naši raziskavi tudi primerjava glede nege med starejšimi in mlajšimi sorojenci ni pokazala statistično 

pomembnih razlik. Vseeno pa podrobnejši pregled podatkov razkriva, da izmed vseh sedemnajstih 

sorojencev kar enajst mlajših sorojencev sodeluje pri osebni negi, brata ali sestro pa varuje šest 

mlajših sorojencev, štirje pa brata ali sestro tudi hranijo.  

V raziskavi sta Hannah in Midlarsky (2001) ugotovili, da starejši sorojenci večkrat sodelujejo pri negi, 

opozarjata pa, da to ne kaže, da breme skrbi ni naloženo mlajšim sorojencem. Pregled področja nege 

kaže, da se mlajši sorojenci bolj angažirajo pri negi, kot so se sorojenci, katerih bratje in sestre nimajo 

posebnih potreb. Podobno so ugotovili  Stoneman in dr. (1991): tudi mlajši sorojenci so veliko 

pomagali pri negi oseb z motnjami v duševnem razvoju in so imeli več odgovornosti pri varovanju kot 

mlajši sorojenci v primerjalni skupini.  
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V družinah, kjer so posebne potrebe otroka zahtevnejše, se lahko zgodi, da je potreba po negi tako 

velika, da starši zadolžijo sorojence za skrb ne glede na njihovo starost. V vsakem primeru so mlajši ali 

starejši sorojenci, ki imajo brata ali sestro s posebnimi potrebami, pomagali več kot primerjalni 

sorojenci. Te ugotovitve so skladne s predhodnimi (Stoneman idr., 1989), da čim nižja je raven 

prilagodljivega vedenja, ki ga kaže otrok s posebnimi potrebami, tem več pomoči dobi.  

 

Rezultati so pokazali, da mlajši sorojenci prevzemajo vloge, ki so predvidene za starejše sorojence. Ta 

vloga za mlajše sorojence pomeni, da varujejo svoje starejše sorojence z motnjami v duševnem 

razvoju in imajo večjo odgovornost pri negi in njihovi varnosti. Te dejavnosti ne samo da presegajo 

tiste, s katerimi se soočajo sorojenci v primerjalni skupini, ampak predstavljajo tudi nenormativno 

izkušnjo, ki je netipična za razmerje vlog11 v normalni populaciji. Čeprav so avtorji predvidevali, da bo 

dejstvo, da imajo mlajši sorojenci več dolžnosti glede nege in več odgovornosti, negativno vplivalo na 

odnos med sorojencema, se je izkazalo, da imajo ti sorojenci manj konfliktne interakcije (Stoneman 

idr., 1991).  

 

Nadalje nas je zanimalo, ali povečane skrbstvene dejavnosti negativno vplivajo na odnos med 

sorojenci. 

 

6.5.3. Vpliv nege na odnos 

 

Avtorji niso potrdili hipoteze, v kateri so predvidevali, da povečane zahteve po negi povečajo 

možnost negativnega odnosa med sorojencema. Dejansko se je pokazalo, da imajo mlajši sorojenci, ki 

pomagajo pri negi in imajo več odgovornosti pri skrbi kot njihovi vrstniki (kontrolna skupina), manj 

negativen odnos do svojih starejših bratov in sester z motnjami v duševnem razvoju (Stoneman idr., 

1991). 

Pri oskrbovanju in pomoči so sorojenci poročali, da so se počutili koristne in sposobne (Skotko in 

Levine, 2006); to je bilo povezano tudi z višjo stopnjo empatije (Cuskelly in Gunn, 2003).  Povedali so 

tudi, da so se počutili bolj odrasle in zrele kot njihovi vrstniki, ki nimajo brata ali sestre s posebnimi 

potrebami. Čeprav se bratom in sestram zdijo ti njihovi prispevki koristni, pogosto tudi navajajo, da 

naj bi bile skrbniške odgovornosti omejene. Na različnih točkah v svojem življenju bratje in sestre 

lahko občutijo preveč pritiska, ki si ga včasih naložijo sami – zlasti v šoli, ko starši niso dosegljivi – ali 

pa takrat, ko to pričakujejo njihovi starši. Starše bi morali spodbujati, da mislijo na to, kako so bratje 

in sestre najprej otroci in ne nadomestki za starše v družini. Sorojenci v skupinah za pomoč so 

                                                           
11

 role relationship 
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opozorili na to, da ne želijo biti vselej dosegljivi za čuvanje otrok, opravke in zabavo (Skotko in Levine, 

2006).  

Sklenemo lahko, da je zelo težko določiti, koliko nege je še sprejemljive in koliko je je preveč. 

Pomembno je tudi, da omenimo, da smo z našo raziskavo dobili le površinske podatke, saj so 

dejavnosti, kot sta igra in nega, tako vpete v vsakdanje življenje sorojencev, da so nekateri sorojenci 

pogosto kar nekaj časa razmišljali, preden so se spomnili vseh dejavnosti in pomoči, ki jih nudijo. K 

takšnemu razmišljanju nas je napeljal komentar ene izmed mam, ki je povedala, da je ob tem, ko sem 

ji povedala, da bom sorojenca spraševala o pomoči, ki jo nudi bratu oz. sestri s posebnimi potrebami, 

najprej pomislila, da sorojenec ne bo ničesar povedal. Ko pa je začela razmišljati o tem, je ugotovila, 

da je kar nekaj takšnih situacij, ko mlajši sorojenec mimogrede priskoči na pomoč, a je vse to že 

rutina in del vsakdanjika.  

Zavedati se moramo, da so predvsem mlajši sorojenci rojeni v takšen način življenja, to je njihova 

realnost in tako pač živijo. Vseeno je pomembno, da ozaveščamo tako starše kot strokovnjake o 

pomenu in deležu nege in pomoči, ki jo nudijo sorojenci, predvsem pa da prepoznamo in cenimo 

njihovo pomoč. Med drugim sta dva sorojenca v naši raziskavi omenila, da jima je zelo všeč, če se 

jima brat oz. sestra s posebnimi potrebami zahvali za pomoč. 

Zaključimo lahko, da je področje nege in pomoči, ki jo nudijo sorojenci, zelo pomembno področje, ki 

zahteva zelo dobro načrtovano in premišljeno raziskovanje. Predloge k temu bomo navedli na koncu 

dela.  

6.6. Asimetrija vloge 

 

Asimetrija vloge je ena izmed posebnih značilnosti sorojenčevskega odnosa, ki se lahko pri 

sorojencih, pri katerih ima eden od njih posebne potrebe, zelo razlikuje. 

V družinah, kjer je sorojenec mlajši od brata ali sestre s posebnimi potrebami (predvsem če gre še za 

motnje v duševnem razvoju), lahko pride do zamenjave vlog. S tem kompetence sorojenca postanejo 

enake ali celo večje od kompetenc brata ali sestre s posebnimi potrebami. Starši in tudi sami 

sorojenci prevzamejo vloge, ki so predvidene za starejšega sorojenca. Dodatne zahteve, ki jih pred 

družino postavlja otrok s posebnimi potrebami, povečajo možnosti, da mlajši sorojenci prevzamejo 

tudi več gospodinjskih opravil (Farber, 1960; Simeonsson in McHale, v Stoneman in dr., 1991). 

Pri mlajših sorojencih, ki so pogosteje varovali svoje brate in sestre z motnjami v duševnem razvoju, 

je še pogosteje prišlo do zamenjave vlog (prevzeli so nadrejeno vlogo starejšega sorojenca).  Vloga 

soigralca, ki nakazuje enakovreden odnos med sorojencema, je bila manj pogosta, če je bil mlajši od 
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sorojencev aktivneje vključen v vsakodnevno nego. Nadalje avtorji vseeno opozarjajo, da je prehitro 

predvidevati, da zahteve po negi in skrbi negativno vplivajo na igro med sorojenci. Bolj verjetno je, da 

zmanjšane funkcionalne sposobnosti brata ali sestre s posebnimi potrebami onemogočajo 

sorojencem, da jih dejavno vključijo v igro (Stoneman in dr., 1991).  

Mlajši sorojenci so prevzemali več nege in skrbi kot normativni, posebej sestre. Prav tako pa so tisti 

sorojenci, ki so imeli brata ali sestro z bolj neprilagojenim vedenjem, prevzemali več odgovornosti pri 

negi in skrbi (Stoneman in dr., 1991). 

Tudi Abramovitch in dr. (1987, v Gallagher idr., 2006) so ugotovili, da sorojenci, tudi če so mlajši, 

prevzamejo dominantno, vodilno vlogo in v odnosu do brata ali sestre s posebnimi potrebami 

pokažejo več negovalnega in ljubečega vedenja.  

Stoneman in dr. (1989) so ugotovili, da so eden izmed vzrokov za asimetrično vlogo zmanjšane 

kompetence, govorne sposobnosti in prilagoditvene veščine bratov in sester s posebnimi potrebami. 

Ti dejavniki/sposobnosti so vplivali tudi na to, koliko časa so se sorojenci igrali s svojim bratom ali 

sestro s posebnimi potrebami.  

Opazili so tudi spremembe v odnosu med sorojenci, predvsem ko je mlajši sorojenec na kognitivnem 

in socialnem področju prerastel svojega brata ali sestro z motnjami v duševnem razvoju. Odnos je 

postal bolj asimetričen in mlajši sorojenec je prevzel bolj dominantno vlogo, kar je v nasprotju z 

normativnimi vzorci (Brody in dr., 1991; Stoneman in dr., 1991).  

Stopnja asimetrije vlog med sorojenci se je povečevala s starostjo otrok z motnjo v duševnem razvoju 

(kot je predlagal Farber, 1960). Pri normativnih sorojencih pa se je nasprotno asimetrija vlog 

zmanjšala. Te ugotovitve kažejo na to, da s starostjo otroci z motnjo v duševnem razvoju in njihovi 

starejši sorojenci ne razvijejo enakovredno razmerja glede delitve vlog, ki ga tipično vsebujejo 

razmerja med starejšimi otroki in razmerja med odraslimi (Cicirelli, 1982, v Stoneman, idr., 1989). 

Čeprav lahko nadaljevanje tega asimetričnega razmerja ovira medsebojno podporo in deljenje 

odgovornosti, lahko tudi tlakuje pot do tega, da starejši sorojenci prevzamejo vlogo dobrotnika ali 

svetovalca, ko otrok z motnjami v duševnem razvoju odraste. Podpora sorojencev se je izkazala za 

zelo koristno pri odraslih z motnjo v duševnem razvoju, ko se ti preselijo stran od svoje družine in 

prevzamejo neodvisno (oziroma napol neodvisno) življenje v skupnosti (Zetlin, 1986, v Stoneman idr., 

1989). 

  

To se je pokazalo tudi v naši raziskavi. Vsi sorojenci (tudi mlajši) so dejavno sodelovali pri osebni negi 

brata ali sestre s posebnimi potrebami in pri igri zavzeli bodisi dominantno vlogo ali pa so igro 

usmerili v brata ali sestro s posebnimi potrebami.  
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6.7. Sprejemanje brata ali sestre s posebnimi potrebami s strani 

sorojenčevih prijateljev in vrstnikov 

 

Prijateljstvo je eno izmed pomembnejših razmerij, ki jih ima posameznik v življenju. Sorojenci se 

lahko srečujejo s stisko, kako sovrstnikom razložiti posebne potrebe brata ali sestre. Še večjo stisko 

pa lahko doživljajo takrat, ko se njihov brat ali sestra vedeta moteče in neprilagojeno.  

Sorojence pogosto skrbi, kako se bodo sošolci in vrstniki odzvali, obravnavali in sprejeli brata ali 

sestro s posebnimi potrebami. Lahko se celo zgodi, da jim tega niti ne povedo, saj jih je strah 

zavrnitve ali draženja (Gallagher idr., 2006). 

Prijateljstvo in odnosi z vrstniki so lahko tako zaščitni faktor kot potencialni faktor tveganja za 

sorojence otrok z motnjami v duševnem razvoju. Ta prijateljstva lahko nudijo kompenzacijsko 

psihosocialno podporo in podporo pri prilagajanju. Lahko pa tudi povečajo tveganje, ker so otroci, ki 

hodijo v šolo – stran od doma in s prijatelji – bolj izpostavljeni dogodkom v šoli in soseščini, še 

posebej ko otroci odraščajo in se vključujejo v več nenadzorovanih aktivnosti (Schuntermann, 2007). 

V naši raziskavi je kar 20 sorojencev navedlo, da so vrstniki dobro sprejeli brata ali sestro s posebnimi 

potrebami. Tri mame so k temu dodale, da so doma v majhni vasi, kjer so med seboj povezani in se 

dobro poznajo ter že zato ni bilo težav. Dve mami pa sta tudi navedli, da sorojenca med svoje 

vrstnike z velikim ponosom pripeljeta svojega brata ali sestro s posebnimi potrebami in ga potem tudi 

prijatelji odprto sprejmejo.  

Trije sorojenci so navedli, da so brata oz. sestro s posebnimi potrebami postopoma sprejeli, in trije, 

da ga niso sprejeli. Dva sorojenca pa sta v intervjuju izrazila veliko stisko zaradi zasmehovanja in 

draženja vrstnikov, ki je v enem primeru preraslo celo v fizično nasilje.  

Tudi v najboljših šolskih okoljih se zgodi, da so otroci s posebnimi potrebami tarče draženja s strani 

drugih otrok. Največkrat jih kličejo z žaljivkami ali se jim posmehujejo. Intenzivnost in pogostost 

draženja sta lahko različni, odvisni od starosti otrok, šolske klime ter odnosa učiteljev in zaposlenih. 

Sorojencem je zelo težko poslušati posmehovanje ter nesramne komentarje o njihovih bratih in 

sestrah s posebnimi potrebami. Kako naj se v tem primeru vedejo? Kako naj zaščitijo svojega brata ali 

sestro in hkrati ne tvegajo, da jih bodo vrstniki ali sošolci zavrnili (Gallagher idr., 2006) 

Če to povežemo z ugotovitvijo, da je kar 11 sorojencev navedlo, da niso znali odgovoriti na vsa 

vprašanja, ki so jim jih o bratu ali sestri zastavili vrstniki, lahko sklenemo, da je področje vrstnikov eno 

izmed področij, kjer sta intervencija in pomoč zelo pomembna. Sorojenci potrebujejo informacije o 

posebnih potrebah brata ali sestre in opremiti jih moramo tudi s tem, da znajo vrstnikom na preprost 

način pojasniti in razložiti vse posebnosti in značilnosti svojega brata ali sestre s posebnimi 

potrebami. Hkrati jih moramo tudi naučiti, kako ravnati, ko se soočijo z zasmehovanjem in 
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nesramnimi komentarji, da zmorejo sošolcem ali drugim vrstnikom na neposreden in jasen način 

povedati, da je to boleče in neprimerno. Ko se sorojenci naučijo teh strategij, jih lahko uporabijo v 

takšnih položajih. Na tem mestu lahko veliko pripomorejo tudi učitelji in vsi zaposleni v šoli, in sicer z 

demistificiranjem posebnih potreb in informiranjem o posebnih potrebah s plakati, lahko povabijo 

osebo s posebnim potrebami na šolo itd. (Gallagher idr., 2006). 

V naši raziskavi so trije sorojenci navedli, da so bili ravno učitelji tisti, ki so razložili in predstavili 

posebne potrebe celotnemu razredu. Eni so to sicer naredili že na začetku, v drugem primeru pa 

takrat, ko je bilo treba sorojence zaščititi pred zasmehovanjem in nasiljem.  

V treh primerih so bile celo mame tiste, ki so bodisi organizirale obisk sovrstnikov na domu ali v šoli 

naredile predstavitev o posebnih potrebah.  

Kate Strohm (2002) kot enega izmed dejavnikov, ki vpliva na to, kako se bo sorojenec prilagodil na 

situacijo, izpostavlja tudi interakcijo z drugimi. Hkrati izpostavlja, da je to področje eno izmed 

pomembnih področij, na katere moramo biti pozorni.  

Širša družina, prijatelji, sošolci, šola, skupnost imajo namreč vpliv na to, kako sorojenec vidi sebe in 

svojo družino. Sporočila, ki jih dajejo drugi, pa so lahko tudi konfliktna. Po eni strani se čutijo 

posebne, ker imajo tako posebnega otroka v družini, po drugi strani pa se lahko soočajo s strmenjem 

in draženjem (Strohm, 2002). 

Sorojenci so lahko v stiski tudi, ko pridejo prijatelji in sošolci k njim domov. Skrbi jih, kako se bodo 

odzvali na brata ali sestro s posebnimi potrebami in ali bosta brat ali sestra naredila kaj takšnega, kar 

bi jih osramotilo pred prijatelji. Pogosto je koristno, če prijatelje pred prihodom na obisk 

seznanimo/seznanijo s posebnimi potrebami brata ali sestre (Meyer in Vadasy, 1996). Zato je 

pomembno, da sorojenci znajo to povedati, znajo opisati brata ali sestro – da predstavijo tudi močna 

področja: kaj zna in kaj zmore (Gallagher idr., 2006). 

 

6.8. Pozitivne in negativne izkušnje in doživljanja, ki jih imajo sorojenci v 

zvezi z bratom ali sestro s posebnimi potrebami. 

 

Največ sorojencev ( f=8; 22,9%) je kot pozitivno stvar izpostavilo dober in ljubeč odnos, ki ga ima z 

bratom ali sestro s posebnimi potrebami. Podobno s svojih raziskavah ugotavljajo tudi drugi avtorji, ki 

slednjo ugotovitev glede ocenjujejo kot nepričakovano (Abramovitch idr., 1987; Byrne in dr., 

1988; McHale in Gamble, 1989; Lobato idr., 1991; Gargiulo idr., 1992; Roeyers in Mycke, 1995; 

Fisman idr., 1996; Purcell in Floyd 1999 v Cuskelly in Gunn, 2000; ). To ugotovitev so raziskovali  skozi 

različna zbiranja podatkov: z opazovanjem interakcij med sorojenci (Abramovitch idr., 1987; Lobato 

in dr., 1991], poročila staršev (Byrne idr., 1988;. McHale in Gamble, 1989), ter poročila sorojencev 
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(McHale in Gamble, 1989; Gargiulo idr., 1992; Roeyers in Mycke, 1995; Fisman idr., 1996; Purcell in 

Floyd, 199 v  Cuskelly in Gunn, 2000; Stoneman, 2001) 

Cuskelly and Gunn (2003) sta nadalje to tezo potrdili tudi v svoji raziskavi, kjer sta ugotovili, da brat 

ali sestra z Downovim sindromom pozitivno vpliva na sorojenca, posebej so poročali o več empatije 

med sorojencema. Podobno so ugotovili (Fisman idr., 2000 v Skotko in Levine, 2006), kjer so starši 

poročali o manj konfliktih, večji toplini v odnosu med sorojencem in bratom ali sestro s posebnimi 

potrebami. Obe študiji sta vključevali kontrolni skupini, ki sta se ujemali po rasi, spolu, vrstnem redu 

rojstev.  

Sedem sorojencev je navedlo tudi kako ponosni so na svojega brata ali sestro s posebnimi potrebami 

in kako ga tudi občudujejo ter prepoznajo in tudi cenijo njihove sposobnosti. Tudi drugi avtorji  

(Kaminsky & Dewey, 2001; Roeyers & Mycke, 1995 v Smith idr., 2013) ugotavljajo, da sorojenci v 

svoje brata in sestre s posebnimi potrebami celo bolj občudujejo in cenijo kakor sorojenci v 

normativnih parih.   

Sorojenci namreč zelo dobro poznajo spretnosti in močna področja svojega brata ali sestre s 

posebnimi potrebami. Vsakodnevno ga spremljajo in dobro vedo, koliko truda in predanosti morajo 

vložiti, da usvojijo in obvladajo določeno stvar, in na to so zelo ponosni (Meyer in Vadasy, 1996; 

Meyer in Vadasy, 2008).  

Ponos, ki ga čutijo sorojenci ob dosežkih svojega brata ali sestre s posebnimi potrebami še dodatno 

potrjuje ugotovitev, ki se je izkazala že pri prostem opisu brata ali sestre s posebnimi potrebami – da 

imajo sorojenci dober vpogled v zmožnosti in močna področja svojega brata ali sestre s posebnimi 

potrebami.  

Tekom naše raziskave pa se je potrdila tudi teza o pomenu in pozitivnih izkušnjah, ki jih dobijo 

sorojenci, ko spoznajo in se družijo s drugimi sorojenci, ki imajo podobne izkušnje kot je njihova 

lastna. Nekateri sorojenci, ki so se že udeležili različnih seminarjev in taborov, ki jih organizirata 

bodisi  Zveza Sožitje ali Zveza Sonček, so trije neposredno omenili, da je njihova pozitivna izkušnja to, 

da so spoznali druge sorojence, štirje pa so izpostavili kot pozitivno izkušnjo možnost, da so lahko šli 

na tabor ali v toplice skupaj z bratom ali sestro s posebnimi potrebami in se tam zabavali. Vsi ti 

sorojenci niso bili posebej deležni kakšnih delavnic namenjenim sorojencem, a so vseeno že zaznali 

pomen in pozitivne učinke druženja z drugimi sorojenci.  

V raziskavah, v katerih so raziskovali vplive in učinke delavnic ter podpornih skupin na sorojence oseb 

s posebnimi potrebami, so ugotovili, da so delavnice in podporne skupine pozitivno vplivale tudi na 

čustva sorojencev do bratov ali sester s posebnimi potrebami (Johnson in Sandal, 2005 v Meyer in 

Vadasy, 2007) povečala se je njihova samozavest in zvišala kakovost življenja (Naylor in Prescott, 

2004), naučili so se strategij za obvladovanje (Johnson in Sandal, 2005; Naylor in Prescott, 2004), 

povečalo se je njihovo znanje in razumevanje bolezni ter potreb brata ali sestre s posebnimi 
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potrebami (Naylor in Prescott, 2004; Burke, 2004; Dailey, 2014). Starši sorojencev so poročali, da se 

sorojenci več igrajo in ukvarjajo s svojim bratom ali sestro s posebnimi potrebami, da so postali bolj 

razumevajoči do svojih bratov in sester s posebnimi potrebami in so se počutili manj osamljene 

(Burke, 2004), prav tako pa so delavnice omogočile, da so se počutili na poseben način priznane 

(Dailey, 2014). Na koncu so sorojenci izrazili željo, da se želijo po končanih delavnicah ponovno 

srečati, delavnice pa so ocenili kot »odlične« in »imenitne« (D'arcy idr., 2005). 

 

Drugi avtorji dodajajo še, da če sorojenci dobijo podporo in informacije v času odraščanja, obstaja 

večja verjetnost, da bodo izbrali ljubečo vključenost v življenje svojih bratov in sester s posebnimi 

potrebami tudi takrat, ko njihovi starši tega ne bodo več zmogli (Meyer in Vadasy, 2007). 

 

Nadalje so sorojenci kot pozitivno izpostavili medsebojno družinsko povezanost in samostojnost, 

veseli so bili, če je bila tudi njihova pomoč bratu ali sestri prepoznana, posebej pa so prepoznali tudi 

olajšave, ki jih prinaša status osebe s posebnimi potrebami. Pogovor o pozitivnih izkušnjah, ki jih 

prinaša življenje z bratom ali sestro s posebnimi potrebami je pomemben prav zato, da dobimo 

vpogled v to, kaj je tisto, kar sorojencem pomaga, da obvladujejo situacijo in na kaj so ponosni. S tem 

ko jim pomagamo, da izpostavijo pozitivne izkušnje posredno opolnomočimo sorojence in jih 

spomnimo na to, da življenje z bratom ali sestro prinaša tudi pozitivne izkušnje in lepe trenutke.  

 

Sorojenci so kot najpogostejšo negativno izkušnje oz. doživljanje navajalo prav konflikte ter moteče 

vedenje brata ali sestre s posebnimi potrebami (f=10; 28,6%). Konflikti med sorojenci so pogosta in 

običajna stvar, lahko pa pride v odnosi, kjer ima eden izmed sorojencev posebne potrebe do 

določenih posebnosti.  

Sorojenci so lahko zaradi posebnih potreb brata ali sestre bolj prizanesljivi in mirno prenašajo tako 

moteče vedenje kakor tudi nasilje/agresijo brata ali sestre s posebnimi potrebami. Če jih okarajo ali 

udarijo nazaj lahko kasneje občutijo krivdo, pogosto pa tudi s strani staršev slišijo, da so oni starejši, 

močnejši, da bolje razumejo…Tako sorojenci ne dobijo priložnosti, da izrazijo jezo in skozi konflikt 

razrešijo spor. Ob enem pa so konflikti pomemben del socialnega razvoja, ki je pomemben tudi za 

osebe s posebnimi potrebami. Prav konflikti s sorojenci so tisti, ki omogočajo, da se otroci v relativno 

varnem družinskem okolju naučijo razreševanja konfliktov in prilagajanja ter spoštovanja drugih 

(Meyer in Vadasy, 2008). 

Vseeno pa so določena vedenja oseb s posebnimi potrebami specifična in sorojencem lahko 

pomagamo tudi tako, da jih naučimo določenih  strategij obvladovanja motečega in nezaželenega 

vedenja. Colnerič in Žiberna (2014) opisujeta t.i. podporo pozitivnemu vedenju. Sorojencem lahko 

tako na razumljiv način predstavimo načela podpore pozitivnega vedenja, ki se nanašajo na učenje 
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učinkovitih strategij komunikacije z osebami s posebnimi potrebami in na reševanje težavnih situacij. 

Seznanimo jih lahko s pomenom odstranjevanja motečih dejavnikov in uporabo krepilcev pozornosti 

(očesni kontakt, dotik). Razložimo jim kaj v določeni situaciji pomeni vedenje, ki ga kaže oseba s 

posebnimi potrebami in kaj z njim sporoča (zatiskanje ušes, kričanje, stereotipna vedenja). Naučimo 

jih, kako lahko nastopajo kot model ustreznega socialnega vedenja ter kako bratu ali sestri s 

posebnimi potrebami pomagajo pri umirjanju.   

 

Kot druga najpogostejša slaba izkušnja je bilo strmenje in zasmehovanje brata ali sestre s posebnimi 

potrebami (f=9; 25,7%). Sorojenci so sicer povedali, da jim ob strmenju »ni fajn« nekateri pa so 

omenili, da začutijo jezo (»Včasih, ko pridemo kaj na novo jo ljudje gledajo in to me zelo razjezi. Saj je 

samo na vozičku, ker ne more hodit. Drugače pa je taka kot mi.«) 

V primeru zasmehovanja pa sta dva sorojenca poročala tudi o tem, da sta verbalno branila brata pred 

zasmehovanjem.  

Avtorja (Meyer in Vadasy, 2008) priporočata nekaj strategij, ki lahko sorojencem pomagajo prebroditi 

to stisko. Najprej je potrebno najti vzrok oz. kaj je tisto, kar jih spravlja v nelagodje. Določne 

vedenjske težave se lahko skozi vedenjski program pri katerem sodeluje vsa družina, ki se nauči kako 

obvladovat neprimerno ali moteče vedenja brata ali sestre s posebnimi potrebami 

Meyer in Vadasy (1996), Strohm (2002),  Meyer in Vadasy, (2008) navajajo, da lahko sorojence sram 

zaradi izgleda in vedenja brata in sestre s posebnimi potrebami, predvsem ko se skupaj z njim 

pojavijo v javnosti in ljudje v njih strmijo, lahko pa se tudi zgodi, da jih ljudje na cesti kar ogovorijo in 

sprašujejo po težavah brata ali sestre s posebnimi potrebami.  

Če je drugačen izgled tisti, ki sorojence spravlja v sram, se moramo zavedati, da gredo otroci čez 

različna obdobja, predvsem v puberteti, ki jim je neprijetno, če jih vidijo s starši, kaj šele z bratom ali 

sestro s posebnimi potrebami. V tem primeru je dobro, da damo sorojencem priložnost, da se 

umaknejo (gredo po nakupih s kom drugim). Pogosto se tako zgodi, da to obdobje mine in sorojenci 

to fazo nekako prerastejo. O slednjem je pripovedovala sorojenka v naši raziskavi: »Ko sem bila mala, 

mi je bilo ful neprijetno se z njim kazati v javnosti. Sram me je bilo. Zdaj, ko sem dojela, da to ni nič 

takega. Me ne moti več. Vseeno je moj brat«. 

Sorojenci so omenili tudi pomanjkanje pozornosti staršev in sicer le v dveh primerih, ter neenako 

obravnavanje staršev (tudi v dveh primerih) čeprav je to tema, ki se zelo pogosto omenja v literaturi 

in za katero smo nekako tudi pričakovali, da se bo v večji meri izrazila tudi v naši raziskavi. Možnosti 

sta dve. Ali starših sorojencev, ki so bili vključeni v raziskavo dejansko uspejo nekako uravnotežiti 

pozornost med vse otroke v družini ali pa sorojenci to pomanjkanje pozornosti sprejmejo oz. vidijo, 

da os starši že tako ali tako zelo obremenjeni s skrbjo za brata ali sestro s posebnimi potrebami zato 

jih nočejo še dodatno obremenjevati in zahtevati pozornosti še zase. 



 75 
 

Slednje dobro oriše naslednji citat sorojenca v Blendor (1990 v Meyer in Vadasy, 2008): »Najhuje pri 

vsej tej jezi, ki jo čutiš v sebi je, da ni nikogar, ki bi ga lahko krivil.« Sorojenci se zavedajo in vidijo, da 

so starši v velikem stresu, da brat ali sestra potrebujeta veliko nege in da starši pogosto ne zmorejo 

vsega. Zato se pogosto zgodi, da sorojenci to jezo obrnejo navznoter in jo potlačijo.  

Življenje z otrokom s posebnimi potrebami zahteva poleg večjih emocionalnih virov tudi večje 

finančne zahteve in izdatke, če pa je otrok še dodatno gibalno oviran je celotna družina omejena tudi 

pri izletih.  

Pri slabih izkušnjah so omenjali tudi strah pred poškodbo ali operacijo brata ali sestre s posebnimi 

potrebami. Ti dve temi bomo podrobneje predelali v sklopu skrbi sorojencev.  

 

6.9. Skrbi sorojencev 

 

Skrbi glede prihodnosti so prisotne že pri 10- in 12-letnih otrocih. Zavedajo se, da starši ne bodo 

mogli večno skrbeti za brata ali sestro s posebnimi potrebami, sami pa menijo, da te skrbi ne bodo 

zmogli (Harland in Cuskelly, 2000 v Meyer in Vadasy, 2008), medtem ko se najstniki že sprašujejo, ali 

je bolezen oz. stanje njihovega brata ali sestre dedna in ali lahko tudi oni dobijo otroka s posebnimi 

potrebami (Seligman in Darling, 2007). 

V naši raziskavi je že 9-letni sorojenec izrazil skrb pred prihodnostjo oz. tem, kdo bo skrbel za brata 

oz. sestro s posebnimi potrebami.  Ta sorojenec je sicer bil bolj izjema, vsi ostali sorojenci, ki so izrazili 

te skrbi, so bili stari 13 in 14 let.  

Trije sorojenci so tudi jasno povedali, da bodo oni tisti, ki bodo skrbeli zanj, ko staršev ne bo več, in v 

tem niso videli popolnoma nič obremenjujočega.  

Tudi drugi avtorji ugotavljajo, da ni nenavadno, da osnovnošolski otroci izrazijo prepričanje, da bodo 

skrbeli za brata ali sestro s posebnimi potrebami, ko bodo odrasli, medtem ko najstniki že začnejo 

razmišljati o življenju onkraj družine. Vsekakor pa se večina sorojencev, ki ima brata ali sestro s 

posebnimi potrebami, sčasoma počuti, da je njihova prihodnost omejena. Gledajo na to, s kom se 

bodo družili in ne nazadnje celo poročili (te osebe morajo sprejemati njihovega brata ali sestro) ter 

kje bodo živeli (blizu brata ali sestre s posebnimi potrebami). Sorojenci nam pogosto povedo, da se v 

družini o prihodnosti redko pogovarjajo. Starši se mogoče še ne zavedajo teh skrbi sorojencev in jim 

ne povedo, kakšne predstave imajo o prihodnosti svojega otroka s posebnimi potrebami (Meyer in 

Vadasy, 2008). 

Zaključimo lahko, da sorojenci potrebujejo pogovor o prihodnosti, potrebujejo vedenje o tem, kako si 

starši predstavljajo življenje njihovega brata ali sestre s posebnimi potrebami ter kaj je in kaj ni 

njihova vloga in odgovornost.  Vendar moramo biti na tem področju zelo pazljivi. Sorojencev ne 
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smemo siliti ali na silo ločiti od njihovega brata ali sestre s posebnimi potrebami, ker menimo, da bi 

jih bilo dobro razbremeniti. Dva sorojenca, ki se jima je to zgodilo, sta to izkušnjo takoj opredelila kot 

negativno in sta se tudi burno in prizadeto odzvala na ločitev. Sorojenci potrebujejo čas in podporo, 

da to spoznajo in sami uvidijo, da so si mogoče naložili preveč, in da začnejo spreminjati svoje želje o 

tem, kako bodo v prihodnosti skrbeli za brata ali sestro. Menimo, da se na njihove predstave in želje 

glede prihodnosti nikakor ne smemo odzvati s stališča odraslih, ki imajo vse odgovore, in jim zgolj 

predavati in dopovedovati, da tako pač ne bo šlo. Spoštovati moramo njihove poglede in želje. 

Ločevanje in vsiljevanje lastnega videnja bo najverjetneje sprožilo zgolj odpor, izgubili bomo njihovo 

zaupanje in sodelovanje. Vez med sorojenci je namreč močnejša, kot si to lahko predstavljajo in 

uvidijo marsikateri strokovnjaki in celo starši. Do tega moramo pristopiti s spoštovanjem. Slišati 

moramo njihovo mnenje, jim najprej dati priložnost, da ubesedijo svoje doživljanje, da se počutijo 

slišani, ter spoštovati njihov pogled brez opredeljevanja. Vse, pri čemer jim lahko pomagamo, je to, 

da skupaj z njimi raziščemo, od kod izvirajo njihovi občutki. In ko kasneje izrazijo skrbi glede 

prihodnosti, potrebujejo informacije o tem, kje lahko osebe s posebnimi potrebami živijo, kako je 

zanje poskrbljeno v odrasli dobi. Mogoče si lahko ogledamo kakšno stanovanjsko skupino ali zavod ali 

povabimo na pogovor starejše sorojence, ki so že šli skozi ta proces, in jim tako pomagamo, da se 

razblinijo njihovi strahovi in predstave.  

In tudi če brat ali sestra v odrasli dobi ne živi skupaj s sorojencem, se le-ti vseeno čutijo dolžne, da 

bodo finančno podpirali in poskrbeli za dobro počutje in preskrbljenost svojih bratov in sester. Veliko 

študij je potrdilo, da sorojenci v odrasli dobi zagotavljajo veliko emocionalne podpore svojim bratom 

in sestram (Harland in Cuskelly, 2000; Krauss, Seltzer, Gordon in Friedman, 1996; Seltzer, Begun in 

Krauss, 1991, v Meyer in Vadasy, 2008). Ker si predvsem najstniki in mladi odrasli že lahko 

predstavljajo nadaljnje življenje, potrebujejo dodatne informacije glede prihodnosti brata ali sestre s 

posebnimi potrebami in vloge, ki jo bodo imeli v prihodnosti. Pomembno je torej, da dobijo 

priložnost, da izrazijo svoje strahove in vprašanja ter da jih tako starši kot strokovnjaki vključijo v 

načrtovanje prihodnosti in jim predstavijo možnosti (nastanitve, oskrbe …) (Meyer in Vadasy, 2008). 

Kar nekaj sorojencev je izrazilo strah pred poškodbo, operacijo ali celo smrtjo brata ali sestre s 

posebnimi potrebami. To je velik in hud strah. Tukaj se ponovno pokaže pomen informiranosti. 

Avtorji navajajo, da so sorojenci pogosto postavljeni v čakalnico, saj jih starši nočejo obremenjevati s 

tako težkimi temami. Vendar pogosto podcenjujemo zmožnosti razumevanja sorojencev, zato je zelo 

pomembno, da sorojenci tako v družini kakor tudi iz drugih virov dobijo njihovemu razumevanju in 

starosti primerne informacije.  

V naši raziskavi sta le dva sorojenca izpostavila strah pred nastanitvijo v zavodu, ena izmed njiju je 

celo poudarila, da čeprav sestra kriči in jim dela skrbi, jo ima vseeno raje doma. Na to temo smo 

postali pozorni tudi zato, ker smo s strani strokovnjakov, ki delajo z družinami, staršev in samih 
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sorojencev že nekajkrat slišali, da so bili prav sorojenci tisti, ki so zelo težko, v bistvu še težje od 

staršev sprejeli dejstvo, da bo treba brata ali sestro nastaniti v zavodu. Menimo, da to področje skriva 

še veliko neraziskanih skrbi, občutkov in čustev sorojencev, ki bi jih bilo treba v prihodnosti raziskati 

in razgrniti.  

 
 

6.10. Želje sorojencev 

 
 
Izkazalo se je, da si največ sorojencev (f=7; 23,3 %) želi, da bi brat ali sestra s posebnimi potrebami 

bolje govorila. Featherstone (1980, v Strohm, 2005) pripoveduje o frustraciji in izolaciji, ki ju čutijo 

sorojenci, ker se ne morejo pogovarjati s svojim bratom ali sestro s posebnimi potrebami. Sorojenci 

hrepenijo po enakopravnem odnosu z nekom, s katerim se lahko igrajo, si zaupajo skrivnosti, delijo 

poglede na odrasli svet. Tako se lahko sorojenci, predvsem če sta v družini le dva otroka, počutijo 

zelo osamljene.  

 

Smith, Romski in Sevick (2013) so ugotovili, da sorojenci prilagodijo pogovor in govor 

komunikacijskim zmožnostim brata ali sestre s posebnimi potrebami. Nadalje so ugotovili tudi, da 

omejene govorne sposobnosti niso vplivale na bližino in naklonjenost med sorojencema. Sorojenci so 

ne glede na zmožnosti in količino komunikacije svoj odnos z bratom ali sestro opisovali kot 

nekonflikten in topel. Vseeno so sklepali, da bi bilo z vidika boljše medsebojne interakcije smiselno 

starejše sorojence skozi trening usposobiti za učinkovitejšo komunikacijo z bratom ali sestro s 

posebnimi potrebami. Učenje novih komunikacijskih veščin sorojencev otrok s posebnimi potrebami 

lahko potencialno poveča interakcijo med sorojenci.  

Učenje komunikacijskih veščin bi torej lahko bila ena izmed pomembnih tem, ki bi jo lahko vključili v 

delavnice za sorojence.  

 

Kot je bilo pričakovano, so sorojenci pogosto navajali željo, da bi se bratu ali sestri s posebnimi 

potrebami izboljšalo zdravje in zdravstveno stanje, predvsem pa so si želeli, da bi shodil(a) oz. da bi 

lahko bolje hodil(a). Ker nam je ena izmed sorojenk zaupala, da je v mlajših letih upala in celo verjela 

v ozdravitev brata s posebnimi potrebami, smo postali pozorni tudi na dejansko uresničljivost 

njihovih želja (na podlagi diagnoze in starosti brata ali sestre s posebnimi potrebami). Popolna 

ozdravitev motnje avtističnega spektra ter hoja pri bratu ali sestri, ki je težko gibalno oviran, je skoraj 

nemogoča. Ampak vsi imamo želje in vsi imajo upanje in tudi sorojenci imajo pravico do tega.  
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To področje odpira potrebo po podpori, ki jo tako kot starši potrebujejo tudi sorojenci, in to v 

trenutkih, ko razvoj otroka s posebnimi potrebami ne napreduje tako, kot smo si želeli in pričakovali. 

Starši pripovedujejo, kako težko in boleče je bilo spoznanje, da bodo morali otroka prešolati v drug 

program in kako dolgo so potrebovali, da so se sprijaznili s tem. Enako boleče in težko je to tudi za 

sorojence. Morebiti je lahko to obdobje zanje še težje, saj pogosto nimajo informacij in težko 

razumejo in si predstavljajo, kaj je posebni program in kaj to pomeni za prihodnost brata ali sestre s 

posebnimi potrebami.  

To je še en razlog več, da v teh trenutkih potrebujejo nekoga, ki ga bodo lahko vprašali, nekoga, ki jim 

bo stvari razložil na njim razumljiv in predstavljiv način. To v nekaterih primerih ne bodo starši, ki se 

lahko sami težko soočajo s tem in jih sorojenci ne upajo vprašati, temveč empatičen strokovnjak ali 

sovrstnik, ki je sam sorojenec in je sam preživljal nekaj podobnega.   

 

Smo pa glede na to, da je deset sorojencev pri negativnih izkušnjah omenilo konflikte in moteče 

vedenje brata ali sestre s posebnimi potrebami, pričakovali, da bodo navajali, da si želijo izboljšanje 

vedenja in manj konfliktov. Tako pa si je izboljšanje vedenja zaželel le en sorojenec oz. sorojenka. 

Vzrok za to je lahko vprašanje, ki je bilo nekoliko bolj usmerjeno v brata ali sestro s posebnimi 

potrebami, ali pa so druga področja, kot je zdravje, za sorojence bolj pomembna. Moramo pa se 

zavedati, da je določena raven konfliktov značilna za vsak odnos, tudi za sorojenčevski, in četudi ima 

eden izmed sorojencev posebne potrebe, je to v prvi vrsti še vedno običajen sorojenčevski odnos, v 

okviru katerega so konflikti običajni.  

Starejši sorojenci se niso razlikovali glede efektivne kvalitete njihovih interakcij z mlajšimi sorojenci, 

četudi so se otroci z motnjo v duševnem razvoju obnašali bolj negativno do svojih bratov in sester kot 

normativni mlajši sorojenci. Crnic in Leconte (1986 v Stoneman idr., 1989) na podlagi pregleda 

literature predlagata, da so sorojenci otrok z motnjo v duševnem razvoju manj pripravljeni odprto 

izražati sovražnost do svojih bratov in sester zaradi občutkov krivde ali zaradi negativnega odziva 

staršev na njihovo izražanje jeze do otroka z motnjo v duševnem razvoju. 
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6.11. Možne teme in področja dela s sorojenci 

 

Glede na izpostavljene dileme in probleme se katerimi se soočajo sorojenci smo izpostavili tista 

področja in možne teme, ki bi jih v prihodnje vključili v podporne skupine ali delavnice s sorojenci. 

 

 

Ta področja in teme so:  

- Informacije o stanju in boleznih brata ali sestre s posebnimi potrebami (opis diagnoze, vzroki 

za nastanek, zmožnosti in sposobnosti brata ali sestre s posebnimi potrebami…) 

 

- Podpora in informacije ob kritičnih trenutkih kot so prešolanje, prihajajoča operacija ali 

rehabilitacija 

 

- Trening komunikacijskih veščin in sicer predvsem za sorojence katerih bratje ali sestre imajo 

določene govorno-jezikovne motnje ali ne govorijo 

 

- Opomnomočenje sorojencev, da znajo izraziti svoje strahove in skrbi 

 

- Načini kako ravnati v primeru zasmehovanja in strmenja v brata ali sestro s posebnimi  

potrebami 

 

- Podpora pri igri z bratom ali sestro s posebnimi potrebami v smislu seznanjanja z različnimi 

materiali in igrami, ki so primerne za otroke s posebnimi potrebami 

 

- Medsebojna izmenjava izkušenj in prilagoditev pri igri 

 

- Pogovor o pozitivnih in negativnih izkušnjah in občutkih, ki jih doživljajo ob bratu ali sestri s 

posebnimi potrebami 
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7. ZAKLJUČEK 

 

Sorojenci imajo navadno najdaljši medosebni in meddružinski odnos in igrajo ključno vlogo v 

posameznikovem razvoju. Sorojenci lahko veliko prispevajo in tudi sami pridobijo, če so aktivno 

vključeni.  

 

Otroci s posebnimi potrebami, njihovi starši in sorojenci so v življenju postavljeni pred velike izzive. Za 

lažje premagovanje teh izzivov pa tako kakor starši tudi sorojenci potrebujejo podporo in pomoč. 

Odnos med sorojenci je navadno najdlje trajajoč družinski odnos. Izjemno pomemben je za zdrav 

razvoj sorojencev na vseh področjih, prav tako pa v veliki meri vpliva na dobrobit cele družine. 

Sorojenci otrok s posebnimi potrebami v razvoju prevzemajo različne vloge. So partnerji pri igri, 

skupaj se učijo socialnih in drugih veščin, so prijatelji, zavezniki, vzorniki, pogosto pa tudi zaščitniki. 

Omenjene vloge pogosto prevzemajo tudi v kasnejših življenjskih obdobjih, ob tem pa se lahko 

soočajo s številnimi čustvenimi stiskami (jezo, občutki zapostavljenosti, krivde in sramu, 

ljubosumjem, pretiranim občutkom odgovornosti, skrbmi glede prihodnosti ipd.). Vendar pa ima 

lahko ta izkušnja tudi pozitivne učinke. Sorojenci postanejo odgovornejši, bolj cenijo dragocenost 

življenja, naučijo se veščin in oblik vedenja, ki jim pomagajo skozi življenje. Iz te izkušnje lahko 

zrastejo kot močnejši, bolj občutljivi in samozavestnejši ljudje.   

 

Da se lahko uspešno soočijo in prilagodijo na življenje ob bratu ali sestri s posebnimi potrebami, 

sorojenci potrebujejo pomoč in podporo, da se lahko v varnem in zaupnem ter razumevajočem 

okolju soočijo z negativnimi občutki, strahovi, da dobijo odgovore na vprašanja, ki jih zanimajo,  ter 

da lahko pripovedujejo tudi o lepih dogodkih in posebni ljubezni, ki jo čutijo do brata ali sestre s 

posebnimi potrebami.  

Kot bodoči snovalci programov in delavnic moramo vedeti, katera so področja, ki sorojence v njihovi 

starosti zanimajo, in s kakšnimi težavami se soočajo. Prav zato smo se v tem  magistrskem delu 

osredotočili na raziskovanje položaja sorojencev in opravili intervjuje neposredno z njimi.  

 

Ugotovili smo, da sorojenci dobro poznajo svoje brate ali sestre s posebnimi potrebami; v prostih 

opisih so se osredotočali predvsem na opis njihove osebnosti in tega, kaj ima brat ali sestra s 

posebnimi potrebami rada. Kar 24 od 30 sorojencev je samih opazilo posebne potrebe svojega brata 

ali sestre s posebnimi potrebami oz. kasneje tudi o tem povprašalo svoje starše. Edini vir informacij 

sorojencem predstavljajo le starši, sorojenci pa so navedli, da sicer nimajo vprašanj o bratu ali sestri s 

posebnimi potrebami, ki jih ne bi upali zastaviti. V analizi odgovorov smo identificirali 6 različnih 
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načinov igre med sorojenci. Izkazalo se je, da skoraj polovica sorojencev prilagodi igro posebnim 

potrebam brata ali sestre, nekateri le-to usmerijo v brata ali sestro s posebnimi potrebami oz. ga/jo 

poskušajo na nek način spodbuditi k igri, prav tako pa so sorojenci tisti, ki določajo in vodijo igro ter v 

določenih primerih poskrbijo za večjo varnost ter bolj pazijo na brata ali sestro s posebnimi 

potrebami. Sorojenci pomagajo pri osebni negi, varovanju,  asistenci (prinašanje in podajanje stvari, 

spremstvo v šolo, nameščanje v stolček) ter pri učenju in pri postrežbi hrane in hranjenju. Glede 

pomoči, ki jo nudijo sorojenci, in igre, smo izvedli tudi nadaljnjo statistično analizo, ki pa je pokazala, 

da glede nege ni statistično pomembnih razlik glede na spol sorojencev ali vrstni red rojstev. Prav 

tako nismo ugotovili razlik v načinu igre glede na to, ali je sorojenec starejši ali mlajši od brata ali 

sestre s posebnimi potrebami. Sorojenci tako – tudi če so mlajši od brata ali sestre s posebnimi 

potrebami – le-temu nudijo določeno nego, asistenco ter ga hranijo in tolažijo. To že nakazuje na 

morebitno asimetrijo vloge, ki je značilna lastnost odnosa med sorojenci, v katerem ima eden izmed 

njih posebne potrebe. Dvajset sorojencev je navedlo, da so njihovi vrstniki sprejeli brata ali sestro s 

posebnimi potrebami, ostali pa so ob tem imeli manjše ali večje težave. Vrstniki so jim o bratu ali 

sestri s posebnimi potrebami postavljali vprašanja in na nekatere sorojenci niso znali odgovoriti. Kot 

dobre izkušnje in doživljanja, ki jih prinese življenje z bratom ali sestro s posebnimi potrebami, so 

izpostavili predvsem dober odnos ter ponos in občudovanje brata ali sestre s posebnimi potrebami. 

Med slabimi izkušnjami in doživljanji pa so navajali moteče vedenje brata ali sestre s posebnimi 

potrebami ter zasmehovanje in strmenje ljudi. Največ sorojencev si želi, da bi njihov brat oz. njihova 

sestra bolje govoril/a, da bi se mu/ji izboljšalo zdravje in zdravstveno stanje ter da bi bil/a bolj 

pokreten oz. pokretna. Sorojenci so izrazili tudi različne strahove, ki so povezani s prihodnostjo, in 

sicer strah pred tem, kdo bo skrbel za brata ali sestro s posebnimi potrebami; strah jih je morebitne 

operacije ali poškodbe ali celo smrti. Izrazili so tudi strah pred neuspešnostjo brata ali sestre s šoli ter 

pred nastanitvijo v zavodu. 

Na podlagi tega smo tako zapisali morebitne teme in področja, ki bi jih lahko vključili v delavnice, 

namenjene sorojencem, ki imajo brata ali sestro s posebnimi potrebami.  

 

Omenjena študija pa kljub temu vnaša nekatere omejitve, ki jih je treba upoštevati pri interpretaciji 

in posploševanju ugotovitev.  
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7.1. Prednosti in pomanjkljivosti dela 

 
Čeprav je bilo za intervjuje porabljenega ogromno časa ter organizacije, menimo, da se je tak način 

zbiranja podatkov izkazal za najboljšega, saj smo morali v intervjuju postavljati kratka podvprašanja, 

tako starše kakor tudi sorojence (predvsem starejše) pa je zanimal tudi način, kako bodo podatki 

uporabljeni. Osebno menim, da so sorojenci s tem, ko so me spoznali in ko sem s starši in z njimi 

predhodno imela kratek sproščen pogovor, lažje vstopali v pogovor, bolj zaupali in so se bili 

pripravljeni bolj odkrito pogovoriti. Prav tako sem spoznala njihove brate ali sestre s posebnimi 

potrebami ter dobila določen vpogled v delovanje družine in odnos med sorojencema.  

Eno izmed pomembnih dejstev, ki ga moramo upoštevati, ko beremo to raziskavo, je tudi to, da smo 

prišli v stik z družinami, ki se dokaj aktivno vključujejo v dejavnosti društev (seminarji, letovanja), kjer 

se pogovarjajo o različnih temah in kjer so se starši in posledično tudi sorojenci že prilagodili ali pa so 

v fazi prilagajanja na življenje z otrokom s posebnimi potrebami. Na to nas je opozorila ena izmed 

strokovnih delavk, ko smo iskali družine oz. sorojence, ki bi sodelovali v raziskavi. Dejala je: »Jaz imam 

pomisleke o tem, če bi ti dala te družine za raziskavo. Zelo so občutljivi in menim, da bi bilo to preveč 

zanje, da bi jih preveč vznemirili.« 

Podoben pomislek navaja tudi Unurh (1992), ki navaja, da se v večini raziskav pojavljajo družine, ki se 

prostovoljno javijo in so večkrat prisotne na klinikah, torej aktivno iščejo pomoč, kar pomeni, da se 

zavedajo določenih težav in so se pripravljene spopadati z njimi. V obeh primerih je težko dognati, ali 

so rezultati primerljivi s sorojenci otrok s posebnimi potrebami v  splošni populaciji.  

 

V naši raziskavi so sodelovali tudi sorojenci, ki imajo brata ali sestro z različnimi oblikami stanj. Vrsta 

motnje oz. stanja je eden izmed pomembnih dejavnikov, ki lahko pomembno vplivajo na odnos in 

prilagoditev sorojenca na življenje ob bratu ali sestri s posebnimi potrebami (predvsem na igro in 

potrebe po negi). Čeprav nismo dokazali statistično pomembnih razlik med pokretnostjo oz. 

nepokretnostjo brata ali sestre s posebnimi potrebami in igro ter nego, bi bilo mogoče v prihodnosti 

bolje zožiti ter raziskovati le določeno stanje. Na to opozarjajo tudi tuji avtorji, npr. Cuskelly  (1999), 

ki priporoča, da se raziskovalci osredotočijo na eno vrsto motenj. V raziskavah, ki so proučevale vpliv 

motnje na odnos med sorojenci, je bilo namreč ugotovljeno, da so sorojenci, ki imajo brata ali sestro 

z motnjami avtističnega spektra, poročali o manj intimnosti, pozornosti in prosocialnem vedenju v 

primerjavi s sorojenci, ki imajo brata ali sestro z Downovim sindromom (Kaminsky in Dewey, 2001, v 

Roper in Allred, 2014). Poleg tega bratje in sestre otrok z Downovim sindromom poročajo o več 

empatije in prijaznosti/naklonjenosti (Cuskelly in Gunn, 2003). 
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Vendar pa moramo upoštevati tudi to, da bi se s tem, ko bi zaobjeli le sorojence, ki imajo brata ali 

sestro bodisi z Downovim sindromom ali motnjami avtističnega spektra, soočili z velikimi težavami 

glede velikosti vzorca. 

 

V naši raziskavi smo posebno pozornost posvetili temu, da bomo intervjuje opravili prav s sorojenci. 

Večina študij se namreč osredotoča na podatke, ki jih posredujejo starši, predvsem matere. Slednje 

navaja tudi  Cuskelly (1999). Čeprav je to ugotovitev zapisala že pred leti, na tem področju vse do 

danes ni bistvenih sprememb.  

 

Najbolj idealno bi seveda bilo, če bi podatke zbrali tako od staršev kakor od samih sorojencev  ter 

celo od učiteljev oz. drugih strokovnjakov, ki so v rednem stiku z družino. Takšna triangulacija virov 

podatkov bi bila idealna, vendar bi morali predvsem v našem primeru zožiti število intervjuvancev, saj 

bi bila raziskava preobsežna. Prav tako bi bilo zelo na mestu, da bi vključili tudi kontrolno skupino 

sorojencev, ki nimajo brata ali sestre s posebnimi potrebami, saj bi tako dobili dobro primerjavo med 

položajem in izkušnjami sorojencev, ki imajo brata ali sestro s posebnimi potrebami, in tistimi brez. 

Stoneman in dr. (1989) priporočajo, da se kontrolna skupina seveda ujema s prvotno glede spola, 

vrstnega reda rojstev, razlike v letih med sorojencema, številu družinskih članov ter zakonskem 

statusu staršev.  

 

Menimo, da je bila omejitev na določeno starost sorojencev zelo ustrezna, saj smo v tem primeru 

pomembno zožili preveliko variabilnost informacij, na kar opozarja tudi Cuskelly (1999). Sorojenci se 

v določenem obdobju (predšolsko, šolsko, čas pubertete ter odraslosti) soočajo z različnimi dilemami 

in vprašanji (Meyer in Vadasy, 2008), zato je ustrezno, da tudi v delavnice vključimo sorojence 

določene starosti, saj tako kar najbolje zadostimo potrebam sorojencev v določenem obdobju. 

Čeprav je bilo z mlajšimi sorojenci težje vzpostaviti stik, menimo, da je izjemno pomembno, da smo 

intervjuvali prav njih, saj smo tako izločili tista področja, ki so za sorojence v njihovih letih 

najpomembnejša. Če bi že odrasle sorojence spraševali o njihovem doživljanju v šolskih letih, bi bilo 

le-to lahko zavajajoče. Spomin je namreč vezan na to, da selektivno zbere informacije in ohrani to, 

česar se bomo spominjali (Unurh, 1992). Odrasli sorojenci največkrat določene izkušnje med 

odraščanjem že predelajo, predvsem pa mnogo lažje razumejo, kar lahko vpliva na njihovo percepcijo 

takratne situacije. Menimo torej, da je izjemno pomembno, da so v raziskovanje neposredno 

vključeni sorojenci, ki nas v danem trenutku zanimajo, saj le tako dobimo najboljšo sliko njihovega 

položaja in težav ter dilem, s katerimi se soočajo tukaj in zdaj.  
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7.2. Predlogi za nadaljnja raziskovanja 

 
 

Med potekom naše raziskave se je pokazalo, da so imeli sorojenci največ težav pri odgovarjanju na 

vprašanja glede igre in nege. Menimo, da bi bilo mogoče v prihodnosti predvsem za področje igre 

uporabiti metodo opazovanja, kakor so to v svojih raziskavah že uporabili nekateri raziskovalci 

(Stoneman idr., 1989).  

 

Prav tako bi bilo mogoče pri vprašanjih na področju nege in pomoči smiselno oblikovati določene 

postavke, zato da bi sorojenci in njihovi starši lahko izbirali med že ponujenimi odgovori. Na to nas je 

napeljala misel mame, ki je ob moji napovedi, da bom spraševala o pomoči, ki jo nudijo, najprej 

pomislila: »Saj ni nič posebnega, kaj pa ji bo lahko povedal? Potem pa sem začela razmišljati in 

ugotovila, da je precej stvari, ki pa so kar malo samoumevne.« 

In najverjetneje je ravno to razlog, zakaj je bilo sorojencem težje razmišljati o tem. Zanje in tudi za 

njihove starše sta določen način igre in nega, ki jo nudijo, del njihovega življenja. Še posebej mlajši 

sorojenci poznajo ta način življenja, ki je za vsako družino lasten in tak, kakršnega družina zmore, in 

na to so se prilagodili. To je njihova realnost.  

 

Glede na to, da določeni avtorji poudarjajo pomen sorojencev pri osebah s posebnimi potrebami v 

odraslosti (Conway in Meyer, 2008) in njihovo vlogo na področju zagovorništva (Meyer in Vadasy, 

2008) ter tudi predlagajo, da bi bilo treba sorojence bolj vključiti v načrtovanje in delo organizacij, bi 

bilo zelo zanimivo raziskati, kako zavodi in različne organizacije vidijo in prepoznavajo pomen pomoči 

sorojencev.  
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