
 
 

  
 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TAMARA PASTORČIČ 

 

 



 
 

 

UNIVERZA V LJUBLJANI 

PEDAGOŠKA FAKULTETA 

ODDELEK ZA RAZREDNI POUK 

 

 

 

 

 

 

 

POZITIVNE KARAKTERISTIKE IN MOČNA PODROČJA 

UČENCEV Z MOTNJO ADHD, KI JIH JE POTREBNO 

SPODBUJATI PRI POUKU 

 

DIPLOMSKO DELO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentorica:                                                                   Kandidatka: 

izr. prof. dr. Mojca Juriševič                                       Tamara Pastorčič                                        

 

 

 

Ljubljana, junij 2016 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAHVALA 

 

Zahvaljujem se prof. dr. Mojci Juriševič za strokovno vodenje in pomoč pri ustvarjanju 

diplomskega dela. Zahvala tudi ravnateljem in učiteljem razrednega pouka, ki so mi 

omogočili pridobivanje podatkov za potrebe empiričnega dela diplomskega dela. 

 

Iskrena zahvala pa tudi vsej moji družini, posebej partnerju Eriku in sinu Svitu, za podporo, 

vzpodbude, razumevanje in pomoč pri nastanku tega diplomskega dela.   

 



 
 

 

POVZETEK 

 

V današnjem času se vse pogosteje srečujemo z učenci, ki imajo motnjo pozornosti in 

hiperaktivnosti (ADHD), so že od zgodnjega obdobja otroštva zelo zahtevni in imajo veliko 

težav na različnih področjih. Težave motnje ADHD začnejo intenzivneje izstopati v obdobju 

šolanja in se kažejo kot impulzivnost, dezorganiziranost, nasilnost do sovrstnikov, površnost, 

zasanjanost, pomanjkanje vztrajnosti, nemirnost, beganje med dejavnostmi, težave z branjem 

in pisanjem ter neupoštevanjem šolskih pravil. 

V teoretičnem delu diplomske naloge obravnavam osnovne opredelitve motnje ADHD, 

opišem različne vzroke za nastanek motnje ADHD, razložim naravo težav in posebnosti teh 

učencev, poudarim vpliv današnjih kulturnih trendov, ki vplivajo na učence z motnjo ADHD. 

Dotaknem se težav, ki jih imajo ti učenci v šolskem prostoru ter poudarim pozitivne 

karakteristike in močna področja teh učencev, ki jih je treba spodbujati pri pouku. 

Empirični del naloge predstavlja raziskavo, ki je bila izvedena na osnovnih šolah, kjer so 

učitelji od 1.do 5. razreda izpolnjevali anketni vprašalnik Pozitivne lastnosti in močna 

področja učencev z motnjo ADHD. V raziskavo je bilo vključenih 62 učiteljev iz sedmih 

osnovnih šol v Sloveniji. 

Rezultati so pokazali, da učitelji prepoznavajo številne pozitivne lastnosti in močna področja 

učencev z motnjo ADHD ter da učence na različne načine (s pohvalo, dotikom, nasmehom, z 

večjo pozornostjo itd.) spodbujajo, da pokažejo svoje potenciale in jih razvijajo. 

 

KLJUČNE BESEDE: hiperaktivnost, nemirnost, pozitivne lastnosti, močna področja, 

ADHD, učenci, učitelj, osnovna šola 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

Pupils suffering from Attention Deficit Disorder and Hyperactivity Disorder (ADHD) are not 

uncommon in modern society. Already in the early years of childhood they are very 

demanding and cause a lot of problems in different areas. The ADHD stands out intensively 

during the schooling period in the form of impulsiveness, disorientation, aggression to 

classmates, superficiality, reverie, lack of persistence, restlessness, continuous changing of 

activities, problems with reading, writing and disregarding of school rules. 

Theoretical part of the diploma work discusses basic definition of ADHD, different causes of 

ADHD and explains the nature and particularities of these pupils as well as current cultural 

trends which influence the pupils with ADHD disorder. It also points out problems these 

children experience in school system and highlights the positive characteristics and strengths 

of these children, which should be encouraged during the lessons. 

The empirical part of the diploma work took part in primary schools, where teachers from 1st 

to 5th grade filled in the questionnaire "Positive characteristics and strengths of pupils with 

ADHD". 62 teachers from 7 primary schools in Slovenia were involved in the research. 

Results revealed that teachers were able to recognize several positive characteristics and 

strengths of pupils with ADHD and encourage them to show and develop their potentials in 

several ways (praise, physical touch, smile, with greater attention, etc.) 

 

KEY WORDS: hyperactivity, restlessness, positive qualities, strengths, ADHD pupils, 

teacher, primary school 
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1 UVOD 
 

Dandanes se vedno več učiteljev in učencev v šolskem prostoru sooča z motnjo ADHD in s 

tem povezanimi težavami na področju pozornosti, nemirnosti in impulzivnosti. Omenjene 

težave ovirajo učence tako na učnem kot na socialnem področju, kar nakazuje bistvena 

odstopanja od običajne vedenjske slike vrstnikov. Težave se pri posameznikih kažejo na 

različne načine, v različnem obsegu in kombinacijah, z različno intenzivnostjo ob soočanju z 

zahtevami okolja. Ti učenci težko sledijo pouku, z nemirom motijo učitelje in vrstnike, se 

težje prilagajajo, so neorganizirani, neposlušni, raztreseni in imajo težave z vzpostavljanjem, 

vzdrževanjem socialnih stikov. 

Omenjene težave zato predstavljajo dejavnik tveganja za uspešnost oziroma neuspešnost 

učencev z motnjo ADHD tako v šolskem, domačem in kasneje delovnem okolju. 

 

Kot bodoča učiteljica razrednega pouka bi rada podrobneje raziskala področje motnje ADHD, 

natančneje učiteljevo prepoznavanje pozitivnih lastnosti in močnih področij teh učencev. Med 

pripravo diplomskega dela sem se srečala z relevantno literaturo s področja motnje ADHD ter 

z analizo empriričnih podatkov anketnega vprašalnika, ki so bili pridobljeni s strani učiteljev 

od 1. do 5. razreda različnih osnovnih šol. 

 

Učiteljevo delo z učenci z motnjo ADHD je zahtevno in naporno, zagotovo pa poteka veliko 

lažje, če je v poučevanje vključeno razumevanje in sprejemanje teh učencev, če se pouk 

prilagaja učencem, če učitelj pri učencih poleg težav prepozna tudi pozitivne lastnosti ter na 

različne načine spodbuja njihova močna področja delovanja. 

 

Pridobljeno znanje mi bo v nadaljnji pedagoški praksi omogočalo, da bom učence z motnjo 

ADHD bolje razumela, na njih gledala z večjim razumevanjem ter jim omogočala, da 

pokažejo svoje pozitivne lastnosti, in jih spodbujala, da v največji meri razvijejo svoja močna 

področja, da postanejo v življenju uspešni. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 
 

2.1 OSNOVNE OPREDELITVE MOTNJE ADHD 
 

Pulec Lah (2009) pravi, da je v današnjih časih hiperaktivnost pogosto zlorabljen pojem, saj 

se ga hitro uporabi za ožigosanje vedenja, ki je za okolico moteče. Hiperaktivnost v kliničnem 

pomenu predstavlja razvojno, nevrobiološko posebnost, ki je najpogosteje diagnosticirana 

motnja v zgodnjem obdobju otroštva in ovira posameznikovo funkcioniranje na različnih 

področjih (domače in šolsko okolje, socialno področje). 

  

»Pojem hiperkinetična motnja izhaja iz mednarodne diagnostične klasifikacije Svetovne 

zdravstvene organizacije MKB-10 in je za potrebe diagnosticiranja in statističnega 

dokumentiranja v različnih ustanovah za duševno zdravje v uporabi tudi v slovenskem 

prostoru. 

Pojem motnja pomanjkljive pozornosti in hiperaktivnosti pa izhaja iz mednarodne 

diagnostične klasifikacije Ameriške psihiatrične zveze DSM-IV in je široko uporabljen pojem 

za označevanje težav s pozornostjo, nemirnostjo in impulzivnostjo v svetovnem merilu. 

Akronim, ki izhaja iz angleškega poimenovanja Attention Deficit Hyperactivity Disorder – 

ADHD, je mednarodno prepoznaven in uporabljen tako v klinični, raziskovalni, strokovni in 

laični javnosti. Kratica ADHD je v zadnjih letih redno uporabljena in prepoznana kot pojem, 

ki označuje težave s pozornostjo, nemirnostjo in impulzivnostjo tudi v slovenskem kliničnem 

in šolskem prostoru« (Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011b, str. 162).    

 

Ameriška psihiatrična zveza (APA, 1994) definira motnjo ADHD kot razvojno motnjo, ki jo 

opredeljujejo znaki pomanjkljive pozornosti, hiperaktivnosti in impulzivnost, ki ovira 

posameznikovo funkcioniranje na učnem, socialnem in delovnem področju. Novejša dognanja 

pa poudarjajo številne nevrološko kognitivne posebnosti in osnove težav, ki temeljijo na 

vedenjskih znakih, zato motnjo ADHD uvrščajo med vedenjske motnje (Rotvejn Pajič in 

Pulec Lah, 2011b). 

 

»Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov MKB-10 

(Mednarodna klasifikacija bolezni in sorodnih zdravstevnih problemov 10, 1995) poimenuje 

težave s pozornostjo, nemirnostjo in impulzivnostjo kot hiperkinetično motnjo. Motnjo uvršča 
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v skupino vedenjskih in čustvenih motenj, ki se navadno začnejo v otroštvu in adolescenci« 

(Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011b, str. 167).    

 

Zaradi različnosti v poimenovanju in proučevanju ter številnih nejasnosti v povezavi z motnjo 

ADHD je mednarodna skupina več kot osemdeset priznanih kliničnih raziskovalcev leta 2002 

objavila mednarodno usklajeno opredelitev ADHD kot razvojno nevrobiološko motnjo, za 

katero so značilni primanjkljaji na področju psiholoških zmožnosti, ki se kažejo v neprimerni 

stopnji pozornosti, prekomerni aktivnosti in impulzivnosti (Barkley idr., 2002, v Pulec Lah, 

2013). 

 

Taylor navaja (Taylor idr., 2004, v Pulec Lah, 2011), da so bile leta 2004 izdane Evropske 

smernice za klinično obravnavo hiperkinetične motnje, ki naj bi evropskim državam 

omogočale prilagojene prakse klinične obravnave motenj ADHD. V teh smernicah je motnja 

ADHD definirana kot trajna in težka oviranost psihološkega razvoja zaradi nepozornosti, 

nemirnosti in impulzivnosti, ki se začne v zgodnjem obdobju otroštva in traja v obdobje 

adolescence in odraslosti. 

 

Pulec Lah (2013) prikaže še smernice Nacionalnega kolaborativnega centra za duševno 

zdravje (NCCMH, 2009) britanskega združenja psihologov in psihiatrov, ki združi 

pojmovanja in ADHD opredeli kot motnjo, ki temelji na neprilagojeno visoki stopnji 

impulzivnosti, hiperaktivnosti in nepozornosti v vedenju posameznika. 

 

Rotvejn Pajič (2015) nas opozori, da je bila motnja ADHD v preteklosti poznana kot 

minimalna cerebralna disfunkcija (MCD) ter da jo danes strokovno enakovredno različno 

poimenujemo: motnja pozornosti in hiperaktivnosti; motnja pomanjkanja pozornosti s 

hiperaktivnostjo ali brez nje; hiperkinetična motnja ali pa motnja ADHD.   

 

»Otroci z motnjo pozornosti in aktivnosti so velika in raznolika skupina. Nekateri imajo 

težave samo s pomanjkljivo pozornostjo, drugi pa še z impulzivnostjo in/ali hiperaktivnostjo. 

Kadar so opazne izrazite težave na vseh treh področjih (pomanjkljiva pozornost, 

hiperaktivnost, impulzivnost) v šolskem in domačem okolju, prisotne pa najmanj 6 mesecev, 

govorimo o motnji pozornosti in aktivnosti, ki jo prepoznajo in diagnosticirajo zdravnik – 

otroški psihiater, klinični psiholog in defektolg – specialni pedagog ter drugi strokovnjaki, ob 
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poročilih staršev, učiteljev ter procesni diagnostiki otroka« (Černe, 2016, str. 7). 

 

2.2 VZROKI ZA NASTANEK MOTNJE ADHD 
 

Kesič Dimic (Altherr idr., 2002, v Kesič Dimic, 2009) po različnih avtorjih navaja, da 

obstajajo ugibanja o vzrokih za nastanek motnje ADHD zaradi dedne obremenjenosti, zaradi 

drugačnega delovanja kemičnih reakcij v možganih, nepravilnega delovanja ščitnice, 

prenatalne izpostavljenosti alkoholu, medikamentom, drogam, strupom, zakasnelosti v 

mielinizaciji živčnih poti v možganih, poškodbe glave, prebolele otroške bolezni, alergije na 

določeno vrsto hrane, izpostavljenost težkim kovinam ipd. 

 

Elium (Elium, 2000, v Kesič Dimic, 2009) na osnovi raziskav doda ugotovitve, da imajo 

ljudje z motnjo ADHD na prednjem delu možganov biokemično disfunkcijo. Ta del 

možganov je zato neaktiven in ne more sodelovati pri odločanju in načinu vedenja. Avtor 

navaja tudi vzroke za povečanje pojavnosti motnje ADHD zaradi sprememb, ki se dogajajo v 

okolju (Jirakov, 2002, Hartmann, 2005); to utemeljuje z vedno bolj umetno prehrano in 

dodatki, večjo izpostavljenostjo zdravilom (pesticidom in kemikalijam), s pasivnejšimi 

oblikami varovanja otrok, številnimi dejavnostmi v sedečem položaju, s premalo gibalnih 

stimulacij, z nebivanjem v naravnem okolju, z novejšimi kulturnimi trendi in sodobno 

tehnologijo. 

 

Številne novejše raziskave pa nakazujejo na nevrofiziološke osnove težav, ki so lahko dedno 

(vpliv genetskih dejavnikov) ali okoljsko pogojene (bolezni matere v nosečnosti, obporodne 

težave, poškodbe glave, zastrupitve s težkimi kovinami ipd.) in vplivajo na nastenek motnje 

ADHD. 

 

»Nevrološke posebnosti se kažejo v kemičnem neravnotežju centralnega živčnega sistema, 

pomanjkljivi aktivnosti in strukturalnih razlikah v možganskih predelih, ki so odgovorni za 

vzdrževanje pozornosti, kontrolo motorične aktivnosti in impulzivnosti« (National 

Colaborating for Mental Health, 2009; Nigg, v Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011, str. 164). 

 

Rotvejn Pajič in Pulec Lah (2011b) poudarjata, da so psihodinamične teorije zavrnjene, ker 

nimajo trdnih empiričnih osnov, saj vzroke za nastanek motnje ADHD iščejo v dejavnikih 
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okolja (vzgojno ravnanje staršev in učiteljev). Avtorici se strinjata, da okolje (starši, drugi 

pomembni odrasli in vrstniki) z razumevanjem, prepričanji in ravnanjem lahko v veliki meri 

prispevajo, spodbujajo in blažijo vedenjske posebnosti posameznikov z motnjo ADHD. 

 

Dolgo časa je bila motnja ADHD tradicionalno poimenovana kot problem s pozornostjo 

zaradi nezmožnosti možganov, da bi učinkovito filtrirali senzorične dražljaje, kar pa se je 

izkazalo za napačno diagnosticiranje. Današnje raziskave nakazujejo, da imajo posamezniki z 

motnjo ADHD šibkosti v delovanju izvršilnih (eksekutivnih) funkcij, ki so odgovorne za 

načrtovanje, predvidevanje, preskok v mislih, priklic, dogovor, samoorganizacijo, 

samoregulacijo čustev, motivacijo, vznemirjenje, vedenje, kontrolo motorike ipd. (Rotvejn 

Pajič in Pulec Lah, 2011b). 

 

»Razvojni zaostanek sposobnosti inhibicije, zmožnost zaustaviti impulzivni odgovor in 

reakcijo glede na odzive okolja, ovira delovanje ključnih izvršilnih funkcij, ki so odvisne od 

te inhibicije in lahko učinkovito delujejo le, če je otrok zmožen zadržati impulzivni odgovor« 

(Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011b, str. 164–165). 

 

Avtorici (Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011b) po Barakleyjevem hibridnem modelu inhibicije 

vedenja razložita, da se posledice nezrele inhibicije in šibkosti v izvršilnih funkcijah kažejo 

kot težave ADHD v obliki slabega nadzora vedenja, slabe inhibicije nepomembnih odzivov, 

težav pri  vztrajanju, neobčutljivosti na povratne informacije, nefleksibilnosti vedenja ipd. 

 

»Obstaja pa tudi teza, da je možgansko dogajanje pri hiperkinetičnih otrocih pod ravnjo 

običajne vzburljivosti. Zato jo s hiperaktivnostjo sami sprožajo in spodbujajo, da bi tako 

izravnali ta čutni primanjkljaj. Raziskovalci Lou in sodelavci (1984) so v frontalni regiji 

možganov, zlasti v območju Nucleus caudatus, točneje v območju Nucleus accumbens, odkrili 

slabšo prekrvavitev in s tem v zvezi zmanjšano presnovo. Za to področje možganov velja, da 

ima zavirajočo (inhibirajočo) funkcijo na bazalne ganglije (avtomatski procesi, ki potekajo 

pod možgansko skorjo) in potek motoričnih dejavnosti. Istočasno to možgansko regijo 

opažajo kot stičišče med limbičnim sistemom (občutki, razpoloženje, počutje), možganskimi 

ganglji (motorika) in med kognitivnimi funkcijami skorje velikih možganov (inteligentnost, 

načrtovanje, motivacija). Verjetno se s tem lahko razloži, da motnja možganskega delovanja 

tega področja lahko izzove tako kognitivne kot čustvene ali motorične simptome. Z 
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raziskavami možganske presnove so ugotovili razlike med hiperkinetičnimi in normalnimi 

odraslimi osebami. S tem je prišlo tudi do premika v načinu razmišljanja: od čisto psihogeno 

pogojene motnje k možgansko-fiziološko razložljivi funkcionalni motnji« (Altherr, 1997, v 

Passolt, 2002, str. 18). 

 

2.3 NARAVA TEŽAV IN ZNAČILNOSTI MOTNJE ADHD 
 

Pulec Lah in Rotvejn Pajič (2011a) poudarita, da lahko posebnosti v otrokovem 

funkcioniranju zaznamo že v predšolskem obdobju, da pa učenci s svojim vedenjem resneje 

opozorijo nase šele ob vstopu v šolo, ko se težave stopnjujejo in diagnosticirajo. 

 

Kesič Dimic (2009) navaja, da imajo otroci z motnjo ADHD v zgodnjem obdobju otroštva 

lahko težave s sesanjem, veliko jokajo, so razdražljivi, ob napadih trme z glavo udarjajo ob 

predmete in lahko ogrožajo svoje življenje. Težave se kažejo predvsem na področju motorike, 

pozornosti, čustvovanja, socialnih interakcij, kognitivnih funkcij ter percepcije. 

 

Kremžar in Petelin (2000) opozorita, da otrok z motnjo ADHD že v zgodnjem obdobju 

otroštva izstopa med vrstniki z razdiralno in kratkotrajno igro, s težavami na področju 

motorike, kaže motnje telesne koordinacije in telesnega zaznavanja. 

 

Kesič (2007) doda, da se težave motnje ADHD iz obdobja zgodnjega otroštva kažejo tudi 

kasneje v šoli kot impulzivnost, razburjenost, nasilnost do sovrstnikov, prekomerno 

govorjenje, pomanjkanje vztrajnosti, dezorganiziranost, površnost, zasanjanost in otopelost. 

 

Rotvejn Pajič in Pulec Lah (2011b) navajata, da se težave motnje ADHD pri posameznikih 

kažejo na različne načine, v različnem obsegu in kombinacijah ter z različno intenzivnostjo. 

Vedenjska slika težav je pri vsakem posamezniku specifična, saj je pogojena z osebnostnimi 

značilnostmi posameznika in njegovimi močnimi področji. Težave motnje ADHD se lahko 

kažejo kot težave pri učnih predmetih, nalogah, različnih oblikah dela ter v interakciji z 

različnimi ljudmi. 

 

Nemanič (2009) našteje poglavitne značilnosti motnje, kot so nemirnost, prekomerna 

aktivnost, motnje pozornosti, prekomerna čustvenost, impulzivnost ter težave z notranjo in 
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zunanjo motivacijo. 

 

»Težave motnje ADHD so interaktivno pogojene. Pomeni, da ima posameznik težave 

predvsem ob soočanju z zahtevami okolja, ki jih ne more zadovoljiti zaradi svojih posebnosti 

v odzivanju in ravnanju« (Rotvejn Pajič in Lah Pulec, 2011b, str. 163). 

 

Kremžar in Petelin (2001) opisujeta, da so otroci z motnjo ADHD opazni, da so pri gibanju 

neprilagodljivi, se zaletavajo, se velikokrat poškodujejo, mečejo stvari naokrog in se težje 

prilagodijo redu. Ne morejo počakati, mirno sedeti, stati ali upočasniti gibanja, težko 

vzpostavijo normalen tempo hoje ali tempo določenih opravil. Vedno hitijo, tečejo, drvijo in 

so storilnostno manj uspešni. 

 

Viola (Viola, 2004, v Kesič Dimic, 2009) otroke z motnjo ADHD deli na hiposenzibilne in 

hipersenzibilne. Hiposenzibilni so premalo stimulirani, stimulanse ustvarjajo sami s tem, da 

tečejo, brcajo, skačejo, se vrtijo. Ustrezajo jim močni dražljaji iz okolja, kot so intenzivne 

barve, hrup in gibanje. Hipersenzibilni otroci pa so v primerjavi s hiposenzibilnimi 

preobremenjeni z dražljaji iz okolja, zato se skušajo izogniti intenzivnim barvam, hrupu, 

močnim vonjem, množici ljudi, novim situacijam, zaprtim prostorom, določeni teksturi hrane 

in oblačil itd. 

 

Kesič Dimic (Kocijan-Hercigonja idr., 2004, v Kesič Dimic, 2009) se opre na ugotovitve 

hrvaških znanstvenic, ki trdijo, da imajo otroci z motnjo ADHD težave s percepcijo (težave z 

orientacijo v času in prostoru, težave s pisanjem in branjem), nevrološke težave (asimetrija 

refleksov, slabše razlikovanje zvočnih dražljajev, prisotnost škiljenja, nerodnost, nespretnost), 

težave na področju govora in komunikacije (jezikovni primanjkljaj, počasnejši razvoj govora, 

možnost fonetskih in slovničnih težav) in težave na področju motorike (nerodnost, pogosti tiki 

in grimase). Omenjene težave se nadaljujejo tekom šolanja in se kažejo kot težave z branjem, 

črkovanjem, pisanjem in računanjem, kot slaba organizacija, počasnost, upadanje zagona za 

delo, nezmožnost abstraktnega mišljenja, neorganizirano mišljenje, impulzivnost, 

eksplozivnost, slaba samokontrola in toleranca. 

 

Motnja ADHD je kombinacija prevelike aktivnosti, motenega, nenadzorovanega vedenja z 

jasno izraženo nepozornostjo, pomanjkanja vztrajnosti pri nalogah, ki zahtevajo spoznavno 
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dejavnost, težnje po prehajanju med različnimi dejavnostmi, dezorganiziranosti v gibalnih 

dejavnostih, pomanjkanja sposobnosti za usmerjanje gibalne dejavnosti, kar se kaže kot 

nenehno tekanje po prostoru, vstajanje, menjavanje prostora, težave z usklajevanjem gibov, 

čačkasta pisava, težave pri risanju, barvanju … Ti učenci stalno kršijo pravila, ker jih ne 

razumejo ali pa se jih ne morejo držati. Težavam branja, pisanja, računanja in težavam z 

motorično koordinacijo se često pridružijo še povečana agresivnost, disocialno vedenje, 

odrinjenost iz družbe, strah, potrtost, slaba samopodoba oziroma občutek manjvrednosti 

(Altherr, 1997, v Passolt 2002). 

 

Primarnim težavam motnje ADHD se navadno pridružijo še sekundarne težave na področju 

učenja (učenec ne more biti učinkovit v skladu s svojimi zmogljivostmi, dela pogoste napake, 

ki niso posledica neznanja, ne dokonča začetih nalog, je neorganiziran, ne sledi navodilom 

ipd.), na področju medosebnih odnosov (učenci so izolirani od vrstnikov, odrinjeni), na 

področju vedenja (so vedenjsko moteči, ne upoštevajo pravil) in čustvovanja (imajo nizko 

samopodobo, motnje razpoloženja, občutke krivde, doživljajo stiske). Učenci z motnjo ADHD 

imajo več znakov anksioznosti, depresivnosti ter slabše samospoštovanje (Graham idr., 1999, 

v Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011b). 

 

»Učenci s težavmi pozornosti in hiperaktivnostjo imajo v šolskem okolju raznolike težave na 

področju učne in socialne učinkovitosti. V prvih razredih je najbolj iztopajoče vedenje 

nemirnost in impulzivnost, zato so pogosteje prepoznani učenci, pri katerih prevladuje ta tip 

težav. Učenci, pri katerih prevladujejo težave s pozornostjo, pa so pogosto napačno razumljeni 

kot manj motivirani ali tudi manj sposobni. Starejši učenci imajo poleg osnovnih težav s 

pozornostjo in nemirnostjo tudi že obsežno zgodovino negativnih izkušenj, ki negativno 

vplivajo na vedenje in dosežke« (Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011b, str. 176). 

 

»Najpogostejše sopojavljajoče (komorbidne) motnje so vedenjske težave ter učne težave. Več 

kot 44 odstotkov učencev s to motnjo ima ob osnovnih težavah vsaj še eno od drugih motenj 

(npr. motnje vedenja, opozicionalno vedenje), 32 odstotkov ima še dve drugi motnji, pri 11-ih 

odstotkih pa se pojavljajo še tri motnje« (Alban-Metcalfe idr., 2001, v Rotvejn Pajič in Pulec 

Lah, 2011b, str. 164). 

 

Skrodzki (Skrodzki, 2002, v Kesič Dimic, 2009) navaja, da imajo učenci z motnjo ADHD v 
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šoli številne težave, saj skušajo spremeniti pravila po svojem okusu, vrstniki jih začno zaradi 

tega odklanjati. Učenci z motnjo ADHD so ponavadi čustveno labilni, napadalni, imajo 

pomanjkljiv občutek za strah, so eksplozivni, neučinkoviti, neorganizirani, imajo nižje 

samospoštovanje in samopodobo. Kažejo na težave z orientacijo, motnjo govora in 

klovnovsko vedenje. 

 

Učenci z motnjo ADHD se težko spoprijemajo z zvoki, vrstniki, šolskimi skrbmi in 

učiteljevimi informacijami. Hitro se zmedejo, možgani dobesedno ugasnjejo, procesi 

percepcije, selekcije in pozornosti se prenehajo. Dečki kričijo, postanejo bojeviti, deklice 

jokajo ali se umaknejo iz razreda. Spet drugi učenci z motnjo ADHD lahko delujejo 

zdolgočaseno, nezainteresirano in nespoštljivo (Goldfus, 2004, v Kesič Dimic, 2009). 

 

»Otroci z motnjo pozornosti in aktivnosti imajo primanjkljaje na področju regulacije 

pozornosti: usmerjanje, vzdževanje, selekcioniranje. Zmotijo jih avditivni (šumi, besede, 

nenadni zvoki, notranji govor), vizualni (slike, dogajanje pred očmi) ali kinestetični 

(intenzivno čustvovanje, notranje doživljanje, neugodnosti v telesu) dejavniki, ki so večkrat 

razlog, da predhodno zaključijo z učenjem, so na učno uro manj pripravljeni, ji ne sledijo in z 

vedenjem izogibanja razvijajo šibko šolsko samopodbo« (Černe, 2016, str. 8). 

 

Rotvejn Pajič in Pulec Lah (2011b) sta mnenja, da je motnja ADHD ena najbolj pogosto 

diagnosticiranih težav v obdobju otroštva in lahko pomembno vpliva na funkcioniranje 

posameznika na vseh področjih življenja (učnem, socialnem, šolskem in domačem). Težave se 

kažejo kot neprimerne oblike vedenja na področju pomanjkljive pozornosti, nemirnosti in 

impulzivnosti. Osnovnim težavam so pogosto pridruženi še znaki različnih drugih težav glede 

na razvojno obdobje, spol, značilnosti situacije in nalog, zato je prepoznavanje motnje ADHD 

in diagnostično ocenjevanje za šolske in klinične strokovnjake velik izziv. 

 

2.4 MOTNJA ADHD KOT CIVILIZACIJSKA MOTNJA 
 

Motnja ADHD je tudi kot posledica današnjega motenega načina življenja in različnih 

civilizacijskih vplivov odstiranje mikrostruktur sociokulturnih vplivov pri nastajanju 

psihomotornih motenj. V določenem času so vedno obstajali pomembni trendi, ko so postale 

nekatere prizadetosti aktualne. Socialni, politični in medicinski dosežki so vedno imeli 
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pomembno vlogo pri razširjanju določenih prizadetosti in motenj. Obseg in vrsta motenj sta 

torej podvržena zgodovinskim nihanjem, kar je povezano s civilizacijskimi dejavniki 

vplivanja (Luckert, 1997, v Passolt, 2002). 

 

Sodobni način življenja, za katerega je značilno vedno manj gibalne aktivnosti in vedno več 

sedenja, pogojuje različne negativne posledice na človeku. Zaradi hitrega življenjskega tempa 

starši pozabijo na trenutke in dejavnosti, ki družino sprostijo in napolnijo z energijo (Švagelj, 

2013). 

 

V današnjem času se pojavijo spremembe stanovanjskih razmer zaradi gradnje modernih 

stanovanjskih sosesk. Otroci vedno več časa preživijo zaprti v stanovanjskih prostorih. 

Otroške sobe predstavljajo najmanjšo bivalno površino stanovanja, to pa predstavlja 

zmanjšanje gibalnih možnosti za otroka. Današnje zunanje igralne površine v mestih so 

načrtovane na način, da nudijo izredno malo vzpodbudnih potencialov in malo raznolikih 

dejavnosti. Igrala so tovarniško izdelana in stehnizirana, dejavnosti predhodno strukturirane, 

pobuda za lastno gibanje pa je vedno manjša. Otroci so omejeni zgolj na bivalni in šolski 

prostor, kar omogoča panoramsko doživljanje prostora, ne pa lastnih aktivnosti in izkušenj z 

okoljem. Današnji vse večji vpliv medijev (televizija, računalnik, telefon) zavira otrokovo 

kreativnost, spodbuja pasivnost otrok, nedružabnost ter omejuje njihovo lastno dejavnost 

(Rolff in Zimmermann, 1985, v Passolt, 2002). 

 

»Razvojne potrebe današnjih otrok po igri na prostem se niso spremenile, spremenili smo se 

odrasli; vse več je strahu zaradi nevarnosti naraščajočega prometa, navzočnosti drog in drugih 

družbeno motečih dejavnikov. Ne smemo pozabiti na sodobne medije (televizija, video, 

računalnik), ki otroke (že v rani mladosti) močno odtegujejo od igre na prostem« (Švagelj, 

2013, str. 27). 

 

Današnje življenje v večjih mestih je dobilo novo obliko, primerja se lahko z življenjem na 

več otokih. Stanovanjski objekt je izhodiščni otok do vrtčevega, pozneje do šolskega otoka. Z 

izhodiščnega bivalnega otoka se preide do nakupovalnega otoka, stanovanja prijatelja ali na 

otok prostočasne popoldanske dejavnosti. Oddaljenost od enega do drugega otoka se prevozi s 

prevoznimi sredstvi. Pri tem se izgublja otroško doživljanje prostora med posameznimi otoki, 

kar postaja le vmesni prostor, ki ga je potrebno premostiti. Današnje panoramsko doživljanje 
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prostora je tako obremenjeno z modernimi stanovanjskimi soseskami, prometnimi sredstvi in 

televizijo. Značilna je nezmožnost koncentracije zaradi hitro menjajočih dražljajev, ki se nam 

vsiljujejo. Med lastno dejavnostjo in nekontroliranim zaznavanjem okolja se težko vzpostavi 

kaka zveza. Hiperaktivnost si lahko razložimo in jo razumemo kot samostimulacijo, 

nadomestilo za manjkajoče celostne izkušnje iz okolja (Luckert, 1997, v Passolt, 2002). 

 

Sodobne digitalne tehnologije pomembno vplivajo na kakovost današnjega življenja. Socialna 

omrežja, pametni telefoni, računalniki, nasilne in nenasilne video igre, virtualna realnost, 

veščine rokovanja z vedno novimi napravami so dejavniki, ki vplivajo pozitivno in negativno 

na socialno vedenje učencev (Štrafela, 2015). 

 

Gledanje televizije zmanjša gibalno dejavnost posameznika in prizadene predvsem področje 

oči. Pri tem so vizualne zaznave omejene in popolnoma izključeni čuti vonja, okusa, tipa in 

ravnotežja. Različna čutna področja se pri tem ne morejo povezovati, izključena pa je tudi 

lastna dejavnost posameznika (ob gledanju se upočasni možgansko delovanje) (Luckert, 1997, 

v Passolt, 2002). 

 

Spremenjene družinske razmere, bivalne okoliščine in otroška igra, perfekcioniranje vzgoje, 

enoličnost čutnega okolja in pasivnost, razpršenost zaznavanja okolja (zaradi avdiovizualnih 

medijev) lahko enačimo s pomanjkanjem čutnih in socialnih vzpodbud, omejeno lastno 

dejavnostjo ter pomanjkanjem čutnih izkušenj posameznika. Opisani sociokulturni dejavniki 

veljajo danes kot civilizacijske motnje, ki prispevajo k pojavu različnih psihomotoričnih 

težav. 

 

»Seveda pa vse to ni zadovoljiva razlaga za simptome odvrnljivosti, sprejemljivosti za 

dražljaje, motenj koncentracije, čustvene labilnosti in nemira v vsakem posameznem primeru. 

Pedagoškim in terapevtskim strokovnjakom pa morda takšni načini razmišljanja pomagajo, da 

težav hiperaktivnih otrok ne razumejo kot izolirane, enovzročne, čiste medicinske fenomene, 

pač pa prepoznajo odvisnost od otrokovega vsakdanjika, s tem pa dobijo možnost vplivanja 

na otrokov razvoj s pomočjo preživljanja vsakega dneva posebej. Ko vse to upoštevamo, 

lahko razmišljamo o negovanju čutov in spodbujanju razvoja tudi ob navadnem 

vsakodnevnem življenju« (Luckert, 1997, v Passolt, 2002, str. 31). 
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»Nikdar v vsej zgodovini ni človek tako usodno posegal v obstoj planeta Zemlja in v zdravje 

človeka kot v zadnjih desetletjih. Naše okolje, prostor, v katerem živimo, nam postaja vedno 

bolj sovražno in škodljivo. Vse dni smo izpostavljeni onesnaževanju iz vode (pesticidi), iz 

hrane (konzervansi) in celo iz zraka (izpušni plini), ki ga vdihavamo. Prav zaradi globalnega 

onesnaževanja je bolezni, ki so posledica presnovnih motenj v celicah, vedno več. Zato tudi ni 

čudno, da se pojavljajo "nove bolezni"« (Zafran, 2011, str. 17). 

 

Živila v kombinaciji z onesnaženostjo prsti in vode, težke kovine, ki se pojavljajo v visokih 

koncentracijah, visoko strupena okolja, ki jih povzročajo proizvodnje kemikalij, industrijski 

procesi z odplakami v reke in morja, onesnaževanje ozračja z avtomobilskimi izpušnimi plini, 

rudarski revirji, farmacevtska industrija – vsi ti okoljski dejavniki vplivajo na zdravje ljudi in 

na pojav številnih novodobnih bolezni (Zafran, 2011). 

 

»Če bi se teze o psihomotoričnih učinkih dodatkov v živilskih proizvodih potrdile, ne bi bil 

močan pojav hiperaktivnih vedenjskih motenj nobeno presenečenje, prav tako ne, če bi bilo 

kaj resnice o domnevah škodljivih učinkov umetne luči. Obstajajo utemeljene domneve, da 

umetna luč lahko izzove celo vrsto bolezni, od splošnih stanj izčrpanosti do imunskih motenj 

in čezmerne aktivnosti« (Mander, 1979, v Passolt, 2002, str. 25) . 

 

Cilj današnje vzgoje je perfekten otrok, pri katerem so vse pomanjkljivosti popravljene in vse 

zasnove razvite. Družine med seboj tekmujejo, se primerjajo, v resnici pa je celotna družina 

pod nekakšnim vzgojnim pritiskom, otroci pa se odzivajo s simptomi stresa, z nervoznostjo in 

nemirnostjo (Luckert, 1997, v Passolt, 2002). 

 

Današnjim otrokom manjka spodbud in podpore sorojencev ter čustvena pozornost staršev in 

svojcev. Družinske razmere ne upoštevajo stabilnih odnosov, predvidljivih dejavnosti in 

dnevnega ritma, ki so za otroka nujni. Otroci imajo vedno manj varovanega prostora, kjer bi 

se lahko mirno razvijali (Luckert, 1997, v Passolt, 2002). 

 

Viola (Viola, 2004, v Kesič Dimic, 2009, str. 32) za povečanje motnje ADHD navaja 

naslednje dejavnike: »višja pričakovanja staršev do otrok, nesoglasja v družini, višja 

pričakovanja v šoli, prisotnost obremenjujočih stresnih situacij, nov način prehranjevanja, 

manj gibanja, prisotnost farmacevtske industrije, preveč gledanja visokostimulativnih 
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televizijskih oddaj in računalniških igric«. 

 

2.5 UČENEC Z MOTNJO ADHD V ŠOLSKEM PROSTORU 
 

Pulec Lah (2009) razloži, da je obdobje šolanja za učenca z motnjo ADHD pogosto najbolj 

težavno in ranljivo obdobje življenja. Šolski prostor je tisti, ki otroku postavlja zahteve 

(organiziranost, sistematičnost, osredotočenost miselnega napora, vztrajnost, upoštevanje 

pravil, reflektivnost, samokontrola), ki pa jih učenec z motnjo ADHD zaradi svojih 

značilnosti funkcioniranja ne more uspešno zadovoljiti. Učenec tako občuti, da ni dovolj 

dober in da zaradi vedenjskih in učnih posebnosti ni po meri šole. Učenec z motnjo ADHD ne 

dobi dovolj spodbud in priložnosti, da bi lahko razvil svoja močna področja in izkazal 

naučene spretnosti in znanja. Pulec Lah (2009) potrdi, da je po ugotovitvah raziskav razkorak 

med sposobnostmi in dosežki teh otrok med 10 do 30 odstotkov. 

 

Passolt (2002) potrdi, da so težave učencev z motnjo ADHD najhujše v šoli, saj tam odstopajo 

s svojimi slabšimi zmogljivostmi prilagajanja standardom vedenja, ki jih predpisuje šolski 

sistem. 

 

Rotvejn Pajič in Pulec Lah (2011b) dodajata, da učenci z motnjo ADHD težko sledijo pouku, 

s svojim nemirom motijo učitelje in sošolce, se težko prilagajajo, so neorganizirani in 

raztreseni, so slabo pozorni na navodila, ne zmorejo dokončati začetnih nalog in hitro 

pozabljajo. Zaradi pomanjkanja samokontrole imajo učenci z motnjo ADHD tudi težave z 

vzpostavljanjem in vzdrževanjem socialnih odnosov z vrstniki in odraslimi. 

 

Goldstein idr. (Goldstein idr., 1990, v Rotvejn Pajič in Pulec Lah, 2011) dodaja, da je vedenje 

učencev z ADHD pogosto nepredvidljivo, neželeno in nesprejemljivo z vidika socialnih 

pričakovanj okolja, kar lahko vodi v odklanjanje s strani vrstnikov in odraslih. V odnosu do 

odraslih so učenci z motnjo ADHD neposredni in brez potrebne mere pazljivosti, zadržanosti, 

kar je posledica pogostih negativnih povratnih informacij ter večje kontrole namesto 

pozitivnih spodbud. 

 

Nemanič (2009) poudari, da se težave učencev z motnjo ADHD pokažejo že v prvih razredih 

osnovne šole, ko učenci ne morejo zbrano sedeti pri miru, slediti učiteljevi razlagi in biti kos 
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šolskim pravilom. Učenci z motnjo ADHD imajo po mnenju Nemaničeve zelo kratkotrajno 

pozornost, izkazujejo neobvladljivo impulzivnost in čustveno nestabilnost, kar jim otežuje, da 

bi se prilagodili zahtevam šolskega okolja. 

 

Učenci z motnjo ADHD vsakodnevno dobivajo iz okolice s strani staršev, učiteljev, vrstnikov 

negativna sporočila (nisi priden, nisi dober, nisi vzgojen ...), kar zagotovo ni spodbudno za 

oblikovanje pozitivne samopodobe in samozavesti. 

 

Zentall (Zentall, 1993, v Pulec Lah in Rotvejn Pajič, 2011a) navaja, da učenci z motnjo 

ADHD dosegajo nižje ocene, da pogosteje kot vrstniki zaradi neuspešnosti ponavljajo razred 

in prejemajo različne oblike učne in strokovne pomoči. 

 

Nemanič (2009) opiše, da učenci z motnjo ADHD skorajda ne poznajo občutka strahu, so 

impulzivni, njihova pozornost je kratkotrajna, šolskega dela se navadno lotijo z veseljem, a ga 

ponavadi ne dokončajo, med delom so pogosto odsotni, utrujeni, depresivni in izčrpani, ne 

morejo upoštevati pravil, ne prenesejo poraza ter ne obvladujejo jeze. 

 

Starešinič (2009) pojasni, da učenci z motnjo ADHD v šoli  opozorijo nase z vpadljivim 

motoričnim vedenjem (cepetanje z nogami, nezmožnost sedenja pri miru, vstajanje s stola 

brez razloga, zibanje na stolu v različnih položajih, klečanje na stolu, na pol ležanje na mizi, 

tekanje po razredu, metanje stvari v koš, šiljenje svinčnika v nedogled itd.). Avtorica doda, da 

ti učenci kljub veliki aktivnosti niso motorično spretni, njihovo gibanje je nerodno in togo, 

imajo težave s samoobvladanjem telesa ter usklajevanjem energije in tempa. 

 

Starešinič (2009) opiše, da imajo učenci z motnjo ADHD težave s fino motoriko, kar se kaže 

v okorni pisavi in nesorazmernosti črk, težko berljivih besedah in s tem povezanimi napori pri 

učenju. Težave imajo tudi s pozornostjo, začetih nalog navadno ne dokončajo, pri delu jih 

vedno motijo zunanji dražljaji, ki jih odvrnejo od aktivnosti, kar vpliva na kakovost končnega 

izdelka. Kopičijo se napake, naloga je narejena pomanjkljivo, določeni segmenti so 

spregledani ali manjkajo. Ti učenci imajo tudi težave pri reševanju problemov, kar je 

posledica velike impulzivnosti. Največkrat pride do prehitrih in nepremišljenih postopkov 

reševanja nalog, kar je posledica izgube motivacije in volje do dela. Avtorica opozarja, da 

učenci z motnjo ADHD potrebujejo natančna in neposredna navodila, kako se lotiti naloge. V 
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razredni skupnosti ti učenci zaradi impulzivnih reakcij in nezadostne motorične samokontrole 

prehitro reagirajo in so agresivni. Ne prepoznajo, da lahko vrstnike okrog sebe emocionalno 

ali fizično prizadanejo, težko počakajo, da pridejo na vrsto, se ne držijo dogovorjenih pravil, 

zato jih začnejo vrstniki sčasoma izločati. 

 

Učenci z motnjo ADHD imajo slabe sposobnosti za načrtovanje dela in za gibalno učenje. 

Navadno nimajo zadostnega pregleda nad položajem, zato ne prepoznajo ali predvidijo 

nevarnosti. Imajo veliko potrebo po čutnih dražljajih, niso sposobni počakati in potlačiti 

trenutnih impulzov, so pa nenehno v gibanju in čezmerni gibalni dejavnosti. Ti otroci se 

navadno spopadajo s čustvenimi problemi, kot so strah, potrtost, slaba samopodoba in 

manjvrednostni občutek (Altherr, 1997, v Passolt, 2002). 

 

»Otrok ne sedi dolgo pri miru, se obrača na stolu, hodi po razredu, ne sledi navodilom, 

pozablja pripomočke, jih pogosto izgublja, pozablja domače naloge in vsakodnevne 

zadolžitve, se dolgočasi ter moti druge, pogosto klepeta in je impulziven – reagira hitro brez 

premisleka, težje razume pravila ter jih prireja, težje razpoznava ter upošteva svoje čustveno-

socialne potrebe ter potrebe drugih, zato pogosteje prihaja v konflikt z okolico« (Černe, 2016, 

str. 8). 

 

2.6 UČITELJEVE PRILAGODITVE DELA Z UČENCEM Z MOTNJO 

ADHD 
 

Učenec z motnjo ADHD vsekakor potrebuje spodbudno okolje, ki razume naravo njegovih 

posebnosti oziroma težav, dober model strukturiranosti dela, umirjenosti in predvidljivosti. 

Tako starši kot učitelji morajo razumeti, katere težave izhajajo iz nezmožnosti in katere iz 

uporništva. Pomembno je, da tako starši kot učitelji postavijo učencu z motnjo ADHD trdne 

meje, določijo jasna in kratka navodila, smiselna in dosledna pravila ter mu nudijo okolje, 

kjer se bo počutil sprejetega in razumljenega (Pulec Lah, 2009). 

 

Pulec Lah (2009) po svojih ugotovitvah raziskav poudari, da učiteljem manjkata vpogled in 

razumevanje v naravo težav motnje ADHD, da se učitelji ne čutijo dovolj usposobljene za 

poučevanje otrok, ki imajo čustvene, vedenjske in učne težave. Učitelji ostajajo brez podpore 

s strani vodstva, počutijo se nemočne in nesposobne. Tako kot učenci z motnjo ADHD bi tudi 
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učitelji morali imeti možnosti in priložnosti, da pokažejo, kaj znajo, da izkoristijo svoje vire 

ter imajo razumevanje in podporo (vodstva, sodelavcev, strokovnega tima). 

 

Pulec Lah (2009, str. 8) pravi, da naš šolski sistem »formalno ponuja kar nekaj možnosti 

podpore oziroma pomoči učencem z učnimi in drugimi težavami: od načela individualizacije, 

diferenciacije, dopolnilnega pouka, individualnih in skupinskih oblik pomoči, pomoči šolske 

svetovalne službe, možnosti dodatne strokovne pomoči, ki so zaradi izrazitosti posebnih 

potreb usmerjeni, sprejet je koncept dela z otroki z učnimi težavami. Dejstvo pa je, da je 

»ponudba« oziroma izvedba formalne »ponudbe« od šole do šole zelo različna«. 

 

Starešinič (2009) doda, da je navadno manj težav z učenci z motnjo ADHD pri dobro 

strukturirani učni uri ter več težav pri monotonih in dolgočasnih situacijah, kjer se naloge in 

obveznosti ponavljajo. 

 

Nemanič (2009) poudari, da je za učenca z motnjo ADHD zelo pomemben odnos z učiteljem, 

učiteljeva naklonjenost do otroka, strpnost ter učiteljeva pripravljenost, da upošteva otrokove 

posebnosti, vključno z dobrimi in slabimi dnevi. Pomembno je, da učitelj učenca spodbuja pri 

samostojnosti ter dosledno s pohvalo nagradi dobro opravljeno delo ali primerno vedenje. 

 

Starešinič (2009) navaja naslednje prilagoditve za učence z motnjo ADHD: 

 Učenec naj sedi v bližini učitelja oziroma tam, kjer se ta največ zadržuje. Neposredna 

bližina mu omogoča, da ostane bolj zbran in pozoren. 

 Učenec naj sedi vedno na istem prostoru, prostorske spremembne nanj ne vplivajo 

dobro. 

 Učenec naj ne sedi preblizu oken, vtičnic, vrat, kar bi lahko motilo njegovo pozornost. 

 Učenec naj sedi poleg vzornega učenca. 

 Učenec naj ima na mizi le stvari, ki jih potrebuje pri določeni uri. 

 V razredu mora biti primerna osvetlitev in primerna sobna temperatura. 

 V razredu morajo biti na vidnem mestu pozitvno formulirana pravila, ki jasno 

določajo, kaj se od učencev pričakuje. 

 Učenci morajo jasno vedeti, kakšne so posledice kršenja pravil. 

 Pri pouku je treba vzdrževati mir. 
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 Pri pouku je za vzpodbudo pomemben očesni kontakt z učenci, pri mlajših fizični    

            kontakt (dotik, prijem). 

 Pri pouku je potrebna neposredna informacija za učence ter podkrepitev pozitivnega  

            vedenja. 

 Pri pouku je smiselna vključitev učencev pri vsakodnevnih opravilih (brisanje table,  

            praznjenje košev, pomoč pri razdeljevanju ...). 

 Pri mlajših učencih je smiseln sistem nagrajevanja. 

 Učenčeve napredke je treba pozitivno podkrepiti kot uspeh. 

 Učenci potrebujejo pohvale, naklonjenost, razumevanje, spoštovanje in zaupanje. 

 Pri pouku je potrebna vsakdonevna rutina za učence, nenapovedane spremembe lahko  

            učence zmedejo. 

 Pri pouku je priporočljivo uporabljati vizualne opore (slike, risbe na tabli). 

 Navodila naj bodo preprosta in razumljiva. 

 Učitelj naj obsežnejše naloge razdeli na manjše in preglednejše korake. 

 Delovni listi naj bodo za učence prilagojeni s podčrtanjem pomembnih segmentov, z  

            odebeljeno pisavo ali z okvirčki. 

 Vaje naj si sledijo od lažje k težji, da učenec že na začetku ne izgubi delovne  

            motivacije. 

 Navodila za delo (npr. za domačo nalogo) naj bodo na tabli napisana vedno na istem  

            mestu, po istem principu. 

 Učenci so nagnjeni k pozabljivosti, zato je treba določena navodila in pravila večkrat  

            ponoviti. 

 Učenci naj uporabljajo poseben zvezek kot beležko za zapisovanje vsakodnevnih  

            obveznosti. 

 Ker pisanje učencem navadno povzroča težave, naj učitelj uporablja tudi alternativne  

            možnosti poučevanja: računalnik, ustno spraševanje, naloge izbirnega tipa. 

 Učitelj naj pri pouku vključuje različna avdiovizualna sredstva (npr. glasba, barvni  

            papir, plakate, posterje). 

 Poučevanje naj bo ekspresivno, z entuziazmom, občutkom za humor in naj poteka na  

            igriv način.    

 

»Učitelj naj upošteva prilagoditve ter aktivnosti, ki so lahko vsem otrokom v pomoč ter 
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smiselne glede na razvojno obdobje, v katerem se ti otroci nahajajo, ter glede na intenzivnost 

in pojavnost motenj« (Černe, 2016, str. 53). 

 

Učitelji morajo razumeti, da učenci z motnjo ADHD pouka ne motijo nalašč, da se zaradi 

raztresenosti težje zberejo pri pouku ter da so bolj razdražljivi v primerjavi z vrstniki. 

Kritiziranje učence izziva, kazenske naloge pa jih stigmatizirajo in poženejo v fazo, v kateri 

se težje obvladujejo (Neuhaus, 1997, v Passolt, 2002). 

 

Černe (2016) pravi, da se za učence z motnjo ADHD priporoča aktivno preživljanje prostega 

časa tako v naravi kot pri opazovanju naravnih pojavov, premagovanje športnih naporov, kar 

tem otrokom omogoča doživljanje veselja ob premagovanju ovir in ob napredku. Usmerjene 

športne  in glasbene dejavnosti (petje, igranje inštrumenta) razvijajo pri učencih z motnjo 

ADHD vztrajnost, pozornost, koncentracijo. Učenci se učijo obvladovati svoje misli, želje in 

impulzivnost. Ob tem naj se otrok počuti sprejetega in enkratnega. Učiteljevo podajanje snovi 

naj bo prilagodljivo, učljivo, dinamično ter hkrati mirno, dosledno in organizirano. 

 

»Ker motnje pozornosti, nemirnosti in impulzivnosti lahko predstavljajo pomemben dejavnik 

tveganja za uspešnost učenca v šolskem in domačem okolju ter v šolskem obdobju in kasneje, 

je pomembno, da šolski strokovni delavci ozavestijo njihov pomen in se usposobijo za 

pravočasno odkrivanje znakov težav. Pravočasno prepoznavanje in celostno ocenjevanje 

učenčevega funkcioniranja, z namenom načrtovanja učinkovite pomoči in podpore, lahko 

pomembno pripomore k ugodnejšemu razvojnemu izidu težav pri učencih z motnjami 

pozornosti in hiperaktivnosti ter spodbujanju njihovih močnih področji in dosežkov« (Rotvejn 

Pajič in Pulec Lah, 2011b, str. 185). 

 

2.7 POZITIVNE KARAKTERISTIKE IN MOČNA PODROČJA ADHD 

UČENCEV 
 

Učence z motnjo ADHD moramo sprejeti takšne, kot so, delovati v okviru njihovih zmožnosti 

ter v njih iskati tiste pozitivne lastnosti, na katerih bodo gradili svoje napredovanje (Nemanič, 

2009). 

Pomembno je, da učitelj prepozna v učencu otroka z običajnimi razvojnimi značilnostmi, da 

prepozna njegova močna področja in se ne osredotoča zgolj na učenčeve šibkosti. Učenec 
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mora imeti občutek, da je sprejet, da se lahko učitelju zaupa in da lahko od njega pričakuje 

pomoč. Učitelj pa je tisti, ki mora razmišljati in skušati ugotoviti, kaj učencu z motnjo ADHD 

povzroča težave, predstavlja ovire ali izzive, in te situacije modificirati, odstraniti moteče 

dejavnike ter vpeljati ustrezne prilagoditve in omogočati priložnosti za učenje. Šolsko okolje 

naj vključuje vsakodnevno rutino, smiselna pravila, kratka in jasna navodila, predvidljivost 

dogodkov ter učiteljevo fleksibilnost. Poleg tega so pomembni tudi dober učiteljev vzor, 

njegova umirjenost in potrpežljivost (Pulec Lah, 2009). 

 

Strniša (2001/2002) pravi, da če želimo učencem z motnjo ADHD pomagati, jih moramo 

poznati in razumeti, v njih iskati pozitivne lastnosti, jih krepiti ter v njih razvijati močna 

področja. 

 

»Otrok, ki nima trdne opore v družinskem okolju, ki ne razume, zakaj je takšen, kot je, ki 

nima priložnosti, da bi odkril in razvijal svoja močna področja, bo ob vseh neuspehih, s 

katerimi se sooča, zelo verjetno razvil občutja manjvrednosti. Morda se bo zaprl vase ali pa se 

bo nasprotno začel aktivno boriti s svetom, ki ga bo doživljal kot sovražnega. Morda bo 

izgubil voljo in motivacijo za kakršnokoli prizadevanje ali pa se bo skušal prikazati na manj 

primeren način (z nastopaštvom, zlorabo drog, promiskuiteto, delikventnostjo in podobno). V 

obdobju mladostništva se pri velikem deležu otrok razvijejo depresija in druge čustvene 

stiske« (Pulec Lah, 2009, str.7). 

 

»V okviru sprejemanja je treba nujno opozoriti na to, da imajo ti otroci tudi zelo veliko 

pozitivnih lastnosti, pogosto so zelo prisrčni in v temeljnem razpoloženju veseli, optimistični 

in zabavni in imajo smisel za humor. Pripravljeni so pomagati, če opazijo, da kdo pomoč 

potrebuje, so zelo skrbni in v določenih mejah tudi sposobni. Mnogi otroci imajo izredno 

dober občutek za orientacijo, v kaki situaciji lahko reagirajo bliskovito hitro in imajo dober 

pregled nad položajem. Praviloma so živahni in pametni, vedoželjni, ustvarjalni, pogosto 

imajo dobro domišljijo, sami od sebe radi poprimejo za fizično delo. Praviloma niso 

maščevalni in skopi. Mnogi imajo izjemno radi živali in se zanimajo za naravo« (Neuhaus, 

1997, v Passolt, 2002, str. 115). 

 

Učenci z motnjo ADHD imajo veliko pozitivnih lastnosti. Walker (Walker, 2004, v Kesič 

Dimic, 2009, str. 39) navaja precej pozitivnih plati oseb z motnjo ADHD: 
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 poseben šarm 

 smisel za humor 

 zmožnost popolne usmerjenosti, če jih kaj zanima 

 empatičnost, čustvenost (sočustvovanje), srčnost 

 hitro pozabijo – ne zamerijo 

 veliko idej 

 povezovanje dejstev v izhodiščni obliki 

 drugačne rešitve 

 ljubezen do narave, posebno do živali 

 veliko energije 

 delajo več stvari naenkrat 

 pustolovskost 

 

Reid (Reid, 2006, v Černe, 2016) je mnenja, da se je treba z otrokom pogovoriti o njegovih 

močnih in šibkih področjih, o veselju in skrbeh, ki so povezane s šolo in vsakdanjim 

življenjem. Otroku je treba nuditi občutek varnosti in povezanosti tako ob njegovem uspehu 

kot neuspehu. Vedno je treba pohvaliti otrokovo dobro vedenje in trud, spodbujati ga je treba, 

da bo verjel vase in da bo oblikoval dobro šolsko samopodobo. 

 

Rotvejn Pajič (2015) poudari, da je treba pri učencu z motnjo ADHD razvijati njegova močna 

področja, kjer se lahko izkaže in je uspešen kljub svoji nemirnosti. 

 

Strong in Flanagan (2011) trdita, da motnja ADHD ne predstavlja vedno samo ovir, temveč da 

so pozitivne prednosti motnje ADHD ustvarjalnost, velika energičnost in drznost. Avtorja 

poudarjata, da se je treba teh lastnosti zavedati in jih obrniti sebi v prid, kar lahko učencem z 

motnjo ADHD prinese večji uspeh v življenju. S prepoznavanjem svojega sloga dela lahko 

učenci z motnjo ADHD na ta način ostajajo zbrani, motivirani in uspešni pri delu. 

 

Pogosta poteza učencev z motnjo ADHD je ustvarjalnost, ki se kaže kot ustvarjalno mišljenje 

(številne različne zamisli, ideje, rešitve) in lahko predstavlja velik talent. Veliko ljudi z motnjo 

ADHD je zmožnih obvladovati kaos okoli sebe ali pa ga lahko celo potrebujejo, da so lahko 



21 
 

ustvarjalni, zato popolnoma urejeno in organizirano okolje pri učencih z motnjo ADHD ni 

vedno najboljša rešitev. Energičnost je lahko zelo pozitivna, če se učenci naučijo usmerjati 

energijo v zadovoljujoče in konstruktivne dejavnosti ter so pri tem uspešni. Drznost je 

običajna lastnost učencev z motnjo ADHD, kar pa je lahko prednost in pozitivna lastnost za te 

učence. Zmožnost brezskrbnega tveganja brez oklevanja, brez pretirane previdnosti lahko za 

učence pomeni, da preizkusijo svoje zamisli in dosežejo stvari, ki si jih drugi ne upajo niti 

poskusiti. Nekateri učenci z motnjo ADHD so zelo ambiciozni, zlahka se zapičijo v cilj, sicer 

ponavadi brez stvarnega pogleda na to, kaj je za dosego tega cilja potrebno. Ambicioznost je 

lahko dobra, če jo poganja entuziazem in spremljajo realistični cilji ter pameten načrt 

delovanja. Učenci z motnjo ADHD imajo navadno tudi zmožnost empatičnosti, sočutja do 

drugih ljudi, so pogosto zelo prilagodljivi in energični, kar lahko s pozitivno usmeritvijo 

prinese tudi odlikovanja na športnem področju. Negovanje vseh teh pozitivnih lastnosti in 

krepitev samovrednotenja lahko pomaga tem učencem, da dosežejo svoje potenciale ter se na 

ta način znebijo občutka neuspešnosti (Strong in Flanagan, 2011).       

 

Černe (2016) spodbuja starše, učitelje, svetovalne delavce, da bi videli učence z motnjo 

ADHD v realni luči kot enkratne osebe, z vsemi šibkostimi in potenciali. V učence je treba 

verjeti, jim prisluhniti, slišati njihove otroške želje in pri njih prepoznati posebne vzgojno-

izobraževalne potrebe ter jim omogočiti, da doživijo polnost in raznolikost življenja skozi 

uspehe in neuspehe. 

 

Učenci z motnjo ADHD so prisrčni, veseli, optimistični, zabavni, vedoželjni, ustvarjalni, zato 

jih je treba sprejeti kot otroke z običajnimi razvojnimi značilnostimi. Pomembno je, da pri teh 

učencih iščemo pozitivne lastnosti in spodbujamo njihova močna področja delovanja, na 

katerih bodo lahko gradili napredovanje, ter se ne osredotočamo zgolj na njihove šibkosti in 

težave. Spodbujati in nagrajevati je treba pozitivno vedenje teh učencev, jim omogočati 

oblikovanje dobre šolske samopodobe, na podlagi katere bodo lahko gradili svoje življenjske 

uspehe.   
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3 EMPIRIČNI DEL 
 

3.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 

V redni praksi ima beseda ADHD velikokrat negativen prizvok, na motnjo se gleda z distanco 

in z negativnega vidika, porajajo se neprijetni občutki, zastavljajo se številna vprašanja, kako 

se soočiti s poučevanjem učencev z motnjo ADHD. Kljub naštetim težavam, ki jih imajo 

učenci z motnjo ADHD, pa imajo ti učenci tudi veliko pozitivnih lastnosti (karakteristik) in 

lahko razvijejo svoja močna področja delovanja, če je za to dovolj predispozicij in 

spodbudnega okolja. 

  

Glavni namen tega diplomskega dela je, da bomo s pridobljenimi podatki dobili vpogled, 

katere pozitivne karakteristike in močna področja prepoznajo učitelji pri učencu z motnjo 

ADHD ter katere priložnosti nudijo učitelji tem učencem, da lahko pokažejo svoje kvalitete in 

uresničijo svoje potenciale. 

 

3.1.1 Cilji raziskave 
 

V diplomskem delu nameravam: 

 

• raziskati, katere pozitivne karakteristike in močna področja prepoznavajo učitelji  pri 

učencih z motnjo ADHD; 

• raziskati, katere priložnosti nudijo učitelji učencem z motnjo ADHD, da lahko 

razvijejo svoja močna področja, in kako pogosto. 

 

3.1.2 Raziskovalna vprašanja 
 

• Katere pozitivne karakteristike in močna področja prepoznavajo učitelji pri učencih z 

motnjo ADHD? 

• Koliko priložnosti imajo učenci z motnjo ADHD, da lahko razvijejo svoja močna 

področja? 

•  
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3.2 RAZISKOVALNA METODA 
 

3.2.1 Opis vzorca 
 

Pri anketnem vprašalniku je sodelovalo 62 učiteljev od 1. do 5. razreda sedmih različnih 

osnovnih šol v Sloveniji (podatki o sodelujočih šolah so shranjeni v dokumentaciji tega dela). 

Med njimi je bilo 57 učiteljev ženskega in 5 moškega spola. Večina anketiranih je bilo starih 

od 30 do 40 let (n = 35), nekaj vprašanih je bilo starih od 40 do 50 let (n = 13), nekaj je bilo 

starih več kot 50 let (n = 10), najmanj vprašanih je bilo starih od 20 do 30 let (n = 4). Glede na 

izobrazbo so to bili učitelji razrednega pouka (n = 48), vzgojitelji predšolskih otrok (n = 8), 1 

socialni delavec in 5 drugih (športni pedagog, socialni pedagog, svetovalni delavec). Več kot 

10 let delovnih izkušenj je imelo (n = 32) vprašanih, (n = 18) anketiranih je imelo več kot 20 

let delovnih izkušenj, 6 do 10 let delovnih izkušenj je imelo (n = 8) vprašanih, (n = 4) pa je  

imelo od 0 do 5 let delovnih izkušenj. 

 

3.2.2 Instrument 
 

Rezultati so bili pridobljeni z anketnim vprašalnikom, ki je bil sestavljen na podlagi 14 

vprašanj s štirimi začetnimi demografskimi vprašanji. Vprašalnik je vključeval sedem 

vprašanj zaprtega tipa, kjer so anketiranci lahko izbirali med navedenimi odgovori, deseto 

vprašanje je anketirancem omogočalo zaprti ali odprti tip odgovora, preostalih sedem vprašanj 

pa je bilo odprtega tipa. Vprašanja so se nanašala na delo z učenci z motnjo ADHD in na 

učiteljevo prepoznavanje pozitivnih lastnosti in močnih področij teh učencev. 

 

3.2.3 Postopek zbiranja podatkov 
 

Izpolnjevanje vprašalnikov je potekalo po predhodnem dogovoru in dovoljenju vodstva šol, 

da se lahko pridobijo podatki za namen diplomskega dela. Anonimni vprašalniki so bili 

razdeljeni v začetku meseca aprila (4. 4. 2016) in vrnjeni do 20. 4. 2016. Na posamezni 

osnovni šoli je bilo razdeljenih deset anketnih vprašalnikov (skupno 70), vrnjenih je bilo 62 

vprašalnikov. 
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3.2.4 Obdelava podatkov 
 

Podatke sem analizirala kvantitativno s pomočjo programa SPSS (izračun osnovnih statistik). 

Odgovore na odprti tip vprašanja sem vsebinsko analizirala, pri čemer sem za oblikovanje 

vsebinskih kategorij uporabila odprto kodiranje. Podatki so predstavljeni opisno in 

tabelarično. 

 

3.3 REZULTATI 
 

Z anketnim vprašalnikom smo želeli ugotoviti, katere pozitivne karakteristike in močna 

področja prepoznavajo učitelji pri učencih z motnjo ADHD ter koliko priložnosti imajo učenci 

z motnjo ADHD, da lahko razvijejo svoja močna področja. Pridobljeni podatki kažejo, da 

učitelji pri delu z učenci z motnjo ADHD prepoznavajo pozitivne karakteristike in učence 

označijo kot pozitivno naravnane (veseli, prijazni, nasmejani, pozitivni, prisrčni, pravični, 

imajo smisel za humor …), empatične (sočutje, pripravljenost pomagati, čustvenost), 

družabne (zgovornost, imajo radi prijatelje, radi pripovedujejo, se radi pogovarjajo, radi 

nastopajo …) in kot kreativne (bogata domišljija, iznajdljivost, edinstvenost …). Učitelji pri 

učencih z motnjo ADHD prepoznavajo številna močna področja delovanja na gibalnem, 

likovnem, glasbenem, jezikovnem, tehničnem, matematičnem področju ter na področju 

zanimanja za naravo in vsakodnevna opravila. So pa učitelji različnih mnenj glede priložnosti, 

ki jih imajo učenci z motnjo ADHD, da razvijejo svoja močna področja. 38 % vprašanih je 

mnenja, da imajo ti učenci občasno nekaj možnosti in spodbud, 32 % jih meni, da imajo ti 

učenci premalo možnosti in spodbud, 27 % jih trdi, da imajo ti učenci dovolj možnosti in 

spodbud, 3 % pa so odgovorili, da učenci z motnjo ADHD sploh nimajo možnosti in spodbud, 

da lahko razvijejo svoja močna področja. 

 

3.3.1 Poučevanje učencev z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo (ADHD) 
 

V današnjem času se vedno več učiteljev pri poučevanju v osnovni šoli sooča z motnjo 

pozornosti in hiperaktivnostjo. Zanimalo nas je, ali so se učitelji že kdaj srečali s 

poučevanjem učenca z motnjo ADHD. 
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Tabela 1: Poučevanje učencev z motnjo ADHD 

 

Poučevanje učencev z 

motnjo ADHD: 
ƒ ƒ % 

Da 54 87 

Ne 8 13 

Skupaj 62 100 
 

Iz rezultatov je razvidno, da se je 87 % anketiranih pri poučevanju v OŠ že srečalo z učencem 

z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo (ADHD), 13 % anketiranih pa se s temi učenci pri 

poučevanju še ni srečalo. 

 

3.3.2 Trenutno poučevanje učenca z motnjo ADHD 
 

Težave z motnjo ADHD se začnejo intenzivneje kazati že v prvih razredih OŠ, kjer učenci 

izstopajo s svojim vedenjem, nemirnostjo, dezorganiziranostjo, beganjem med dejavnostmi 

itd. Zanimalo nas je, ali imajo učitelji trenutno v razredu kakšnega učenca z motnjo ADHD. 

 

Tabela 2: Trenutno poučevanje učencev z motnjo ADHD v razredu 

 

Učenec z motnjo ADHD v 

razredu: 
ƒ ƒ % 

Da 22 35 

Ne 40 65 

Skupaj 62 100 
 

65 % anketiranih je odgovorilo, da trenutno nimajo v razredu učenca z motnjo ADHD, 35 % 

anketiranih pa je odgovorilo, da imajo trenutno v razredu učenca z motnjo ADHD. 

 

3.3.3 Pojavnost motnje ADHD 
 

Veliko učiteljev se v OŠ srečuje s poučevanjem učencev z motnjo ADHD. Zanimalo nas je, 

kako pogost je po učiteljevem mnenju pojav motnje ADHD v OŠ. 
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Tabela 3: Pojavnost motnje ADHD 

 

Pojavnost motnje ADHD: ƒ ƒ % 

Zelo pogosta 5 8 

Pogosta 17 27,5 

Zmerna 31 50 

Redka 9 14,5 

Je ni 0 0 

Skupaj 62 100 

 

Iz pridobljenih rezultatov lahko vidimo, da je 8 % anketiranih mnenja, da je pojav motnje 

ADHD v OŠ zelo pogost, 27,5 % vprašanih pravi, da je pojav motnje ADHD pogost, 50 % jih 

meni, da je pojav motnje ADHD v OŠ zmeren, 14, 5 % vprašanih   trdi, da je pojav motnje 

ADHD redek, nihče od vprašanih pa ni odgovoril, da se motnja ADHD v OŠ sploh ne pojavlja 

(0 %). 

 

3.3.4 Težave učencev z motnjo ADHD 
 

Učenci z motnjo ADHD opozarjajo nase z eksplozivnim vedenjem, s svojo nemirnostjo, 

neorganiziranostjo, z beganjem med dejavnostmi, z učnimi težavami, težavami na področju 

socialnih odnosov itd.. Zanimalo nas je, katere so po učiteljevem mnenju težave, s katerimi se 

soočajo učenci z motnjo ADHD. 

 

Tabela 4: Težave učencev z motnjo ADHD 

 

Kodi/pojmi Kategorije ƒ 

- Težave s poslušanjem in 

opazovanjem 
- Težave pri dokončanju 

zadane naloge 
- Težave pri usvajanju učne 

snovi 
- Težave s koncentracijo 

Učne težave 21 
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- Težave pri sledenju pouku 
- Težave z branjem in 

pisanjem 
- Težave pri reševanju nalog 
- Kratkotrajna pozornost 
- Neurejen delovni prostor 
- Pomanjkanje vztrajnosti 
- Slabi učni rezultati 
- Motnja pozornosti 
- Težave z organizacijo 
- Težave z iskanjem svojih 

stvari (šolskih pripomočkov) 
- Nezaupanje v šolski sistem 
- Nemotiviranost 
- Prehitro menjavanje 
dejavnosti 

- Ne zmorejo mirno sedeti. 
- Nemirnost 
- Ne zmorejo delati brez 
prekinitve. 
- Sprehajanje po razredu 
- Težje se umirijo. 
- Nezmožnost čakanja, da 

pridejo na vrsto. 
- Klepetanje med poukom 
- Med poukom so moteči za 

ostale. 
- Norijo med odmori (tekajo 
in vpijejo). 
- Težave z omejitvijo gibanja 

Nemirnost 14 

- Pogosto poslušajo 

negativne prizvoke. 
- Težave zaradi 

nerazumevanja njihovih 
drugačnih potreb in 

posebnosti 

Nerazumevanje 
okolice 

2 

- Imajo težave pri sklepanju 

prijateljstev. 
- Imajo težave pri 

vzpostavljanju in ohranjanju 
socialnih stikov. 
- Težave s socializacijo 
- Imajo malo prijateljev. 
- Prepiri med sošolci 
- Izogibanje skupinskemu 
delu 

Težave na 

področju socialnih 

odnosov 

14 

- Težave pri usvajanju in Vedenjske težave 11 
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upoštevanju pravil 
- Težave s sprejemanjem 

šolske organizacije in 
strukture 
- Strah pred neznanim 
- Izgubljanje stvari 
- Nekontrolirano vedenje do 
sebe in drugih 
- Težave s sprejemanjem 

avtoritete 
- Težave zaradi prevelikega 

števila otrok v razredu 
- Hiperaktivnost 
- Impulzivnost 
- Razdražljivost 
- Agresivnost 
- Slaba samopodoba 
- Zaprti vase 
- Vpadanje v besedo 
- Močni izbruhi jeze (fizično 

/ verbalno) 
- Introvertiranost 
 - Občutljivost 
- Netolerantnost 
- Imajo težave pri prehodu v 

novo okolje. 
- Težave pri sprejemanju 

sprememb 
- Nesprejemanje drugih 
otrok 

 

Po mnenju anketiranih se učenci z motnjo ADHD pri vstopu v šolsko okolje najbolj (ƒ = 21) 

soočajo z učnimi težavami (težave s koncentracijo, zbranostjo, učnim uspehom, težave z 

branjem, pisanjem). Poleg tega so vprašani mnenja, da se ti učenci soočajo s težavami na 

področju socialnih odnosov (ƒ = 14) (imajo malo prijateljev, se prepirajo, težave s 

socializacijo) ter s težavo nemirnosti (ƒ = 14), kar pomeni, da težko sedijo pri miru, motijo 

ostale učence, klepetajo, tekajo in norijo po hodnikih itd. Kar nekaj anketiranih (ƒ = 11) meni, 

da se učenci z motnjo ADHD v šolskem okolju soočajo tudi z vedenjskimi težavami 

(neupoštevanje pravil, agresivnost, introvertiranost), majhen delež (ƒ = 2) pa jih trdi, da se ti 

učenci soočajo tudi z nerazumevanjem okolice (nerazumevanje drugačnosti). 
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3.3.5 Učenci z motnjo ADHD v odnosu do vrstnikov 
 

Učenci z motnjo ADHD imajo težave na socialnem področju. Navadno z vrstniki težje 

sklepajo in ohranjajo prijateljstva, v odnosih delujejo bolj konfliktno, so vedenjsko moteči in 

navadno izločeni iz igre. Zanimalo nas je, kako učitelji vidijo učence z motnjo ADHD v 

odnosu do vrstnikov. 

 

Tabela 5: Učenci z motnjo ADHD v odnosu do vrstnikov 

 

Učenci z motnjo ADHD v 

odnosu do vrstnikov: 
ƒ ƒ % Skupaj: 

So hitro 
zamerljivi 

Niso 
zamerljivi 

42 20 68 32 100 

Zaprti vase 
introvertirani 

Odprti za 
ljudi 

ekstravertir
ani 

24 39 37 63 100 

Imajo 
občutek za 

empatijo 

Nimajo 
občutka za 

empatijo 

18 44 29 71 100 

Pripravljeni 
pomagati 
vrstnikom 

Vrstnikom 
ne 

pomagajo 

24 38 39 61 100 

Smešni in 

zabavni 
Resni in 

zamorjeni 
52 10 84 16 100 

Imajo 
poseben 
smisel za 

humor 

Nimajo 
smisla za 

humor 

51 11 82 18 100 

Imajo veliko 
prijateljev 

Nimajo 
veliko 

prijateljev 

16 46 26 74 100 

Imajo veliko 
energije 

So brez 
energije 

59 3 95 5 100 

Vedno 
pripravljeni 

na igro z 
vrstniki 

Redko se 
igrajo z 
vrstniki 

37 25 60 40 100 

Izkazujejo 
poseben 

Ne 
izkazujejo 

38 24 61 39 100 
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šarm posebnega 
šarma 

Skupaj: 62 100 
 

Rezultati kažejo, da je 68 % anketiranih mnenja, da so učenci z motnjo ADHD hitro 

zamerljivi, da so odprti za ljudi (ekstravertirani) (63 %), da nimajo občutka za empatijo (71 

%), niso pripravljeni pomagati vrstnikom (61 %), so smešni in zabavni (84 %), imajo poseben 

smisel za humor (82 %), nimajo veliko prijateljev (74 %), imajo veliko energije (95 %), so 

vedno pripravljeni na igro z vrstniki (60 %) in izkazujejo poseben šarm (61 %). 

 

3.3.6 Sodelovanje učencev z motnjo ADHD 
 

Šolsko delo je naporno in zahtevno, saj se od učencev zahteva veliko truda, zbranosti in 

organiziranosti. Zanimalo nas je, kako po učiteljevem mnenju učenci z motnjo ADHD 

sodelujejo pri šolskem delu. 

 

Tabela 6: Sodelovanje učencev z motnjo ADHD 

 

Učenci z motnjo ADHD pri 

šolskem delu: 
ƒ ƒ % Skupaj: 

So organizirani So 
neorganizirani 

2 62 3 97 100 

Kažejo 

zanimanje za 
določeno 

znanje (npr. 
tehnično 

znanje) 

Ne kažejo 

zanimanja za 
določeno 

znanje 

51 11 82 18 100 

Lahko počnejo 

več stvari 

naenkrat 

Lahko počnejo 

samo eno stvar 
naenkrat 

26 36 42 58 100 

Kažejo 

zanimanje in 
sočutje do 

živali in narave 

Ne kažejo 

zanimanja za 
živali, naravo 

45 17 73 27 100 

Imajo dobro 
domišljijo 

Nimajo 
domišljije 

52 10 84 16 100 

Imajo številne So brez idej, 48 14 77 23 100 
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ideje, zamisli zamisli 

 Imajo 
zmožnost 

popolne 
usmerjenosti, 
če jih nekaj 

zanima 

Nimajo 
zmožnosti 

popolne 
usmerjenosti 

37 25 60 40 100 

Slabša vizualna 

predstavljivost 
Dobra vizualna 
predstavljivost 

43 19 69 31 100 

Imajo radi red 
in doslednost 

Za red in 
doslednost jim 

ni mar 

16 46 26 74 100 

Imajo težave z 

upoštevanjem 

pravil 

Pravila vedno 
upoštevajo 

61 1 98 2 100 

Glasbeno 
področje jim je 

zelo blizu 
(pojejo, 
plešejo) 

Glasbeno 
področje jim ni 

blizu 

40 22 65 35 100 

Radi so v 
pomoč pri 

vsakdanjih 
opravilih (npr. 

dežurstvo) 

Vsakdanja 
opravila jim 

niso všeč 

41 21 66 34 100 

Imajo težave s 

pisanjem in 
branjem 

S pisanjem in 
branjem nimajo 

težav 

60 2 97 3 100 

Pri pouku 
potrebujejo 

prostor za umik 

Prostora za 
umik ne 

potrebujejo 

53 9 85 15 100 

Radi se izražajo 

skozi umetnost 
(risanje, 
slikanje, 

modeliranje) 

Neradi se 
izražajo skozi 

umetnost 

43 19 69 31 100 

So vedoželjni Niso 
vedoželjini 

51 11 82 18 100 

Skupaj: 62 100 
 

97 % vprašanih je mnenja, da so učenci z motnjo ADHD neorganizirani, da kažejo zanimanje 

za določeno znanje (npr. tehnično znanje) (82 %), malo več kot polovica vprašanih (58 %) jih 
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meni, da ti učenci lahko počnejo samo eno stvar, da kažejo izredno zanimanje, sočutje do 

živali in narave (73 %). 84 % anketiranih meni, da imajo ti učenci dobro domišljijo ter 

številne ideje in zamisli (77 %). Več kot polovica vprašanih (60 %) jih trdi, da imajo ti učenci 

zmožnost popolne usmerjenosti, če jih nekaj zanima, da imajo slabšo vizualno predstavljivost 

(69 %), da jim za red in doslednost ni mar (74 %). Skoraj vsi so mnenja (98 %), da imajo 

učenci z motnjo ADHD težave z upoštevanjem pravil, da pa jim je glasbeno področje zelo 

blizu in radi pojejo, plešejo (65 %). Več kot polovica anketiranih (66 %) trdi, da ti učenci radi  

pomagajo pri vsakdanjih opravilih (npr. dežurstvo), da pa imajo težave s pisanjem in branjem 

(97 %), da pri pouku potrebujejo prostor za umik (85 %), da se radi izražajo skozi umetnost 

(69 %) ter da so izredno vedoželjni (82 %). 

 

3.3.7 Pozitivne lastnosti učencev z motnjo ADHD 
 

Učence z motnjo ADHD moramo sprejeti kot učence z običajnimi razvojnimi značilnostmi in 

v njih iskati pozitivne lastnosti. Zanimalo nas je, ali učitelji prepoznavajo pozitivne lastnosti 

pri učencih z motnjo ADHD in katere. 

 

Tabela 7: Pozitivne lastnosti učencev z motnjo ADHD 

 

Kodi/pojmi Kategorije ƒ 

- Sočutje 
- Empatičnost 
- Pripravljenost 
pomagati 
- So zelo intuitivni in 
čustveni 
- Znajo vzpostaviti in    
vzdrževati pristen odnos 
z odraslim. 
 
 

Empatija 17 

- Znajo biti pozitivni in 
zabavni. 
- Radi imajo humor. 
- Izkazujejo veselje. 
- Prisrčnost 
- Izkazujejo navdušenje. 
- Odkritosrčnost 

Pozitivna naravnanost 19 
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- V razredu skrbijo, da ni 
nikoli dolgčas (šale). 
- Prijaznost 
- So resnicoljubni. 
- Imajo občutek za 

pravičnost. 
- Pokažejo močno 

navdušenje, ko jih nekaj 

zanima. 
- Veseli, nasmejani 

- Se radi veliko 
pogovarjajo. 
- So zgovorni. 
- Radi pripovedujejo. 
- Radi nastopajo. 
- Nesramežljivost 
- So družabni. 
- Hitro vzpostavijo stik z 
ljudmi. 
- Radi delijo igrače. 
- Se hitro navežejo. 
- Radi imajo prijatelje. 

Družabnost 11 

- Imajo ustvarjalne 
zamisli. 
- So iznajdljivi. 
- Imajo bogato 
domišljijo. 
- Imajo zanimiv pogled 
na svet. 
- Edinstvenost 
- Imajo dober spomin. 

Kreativnost 12 

 

Iz pridobljenih podatkov lahko razberemo, da so vprašani mnenja, da učenci z motnjo ADHD 

najbolj (ƒ = 19) kažejo pozitivne lastnosti na področju pozitivne naravnanosti (pozitivni, 

zabavni, veseli, prisrčni, imajo smisel za humor) in empatiije (ƒ = 17) (pripravljeni pomagati, 

sočutni). Po njihovem mnenju so ti učenci izredno kreativni  (ƒ = 12), kar pomeni, da imajo 

številne ideje, zamisli, bogato domišljijo, so iznajdljivi ter zelo družabni (ƒ = 11) (radi imajo 

družbo, prijatelje, radi se pogovarjajo, hitro navežejo stik …). 

 

3.3.8 Močna področja učencev z motnjo ADHD 
 

Pri učencih z motnjo ADHD je prav tako kot pozitivne lastnosti treba iskati in spodbujati tudi 
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močna področja delovanja. Zanimalo nas je, katera močna področja delovanja prepoznavajo 

učitelji pri učencih z motnjo ADHD. 

 

Tabela 8: Močna področja učencev z motnjo ADHD 

 

Kodi/pojmi Kategorije  ƒ 

- Petje 
- Občutek za ritem 
- Glasba 

Glasbeno področje 9 

- Risanje 
- Oblikovanje različnih 

materialov 

Likovno področje 21 

- Gibanje 
- Ročne spretnosti 
- Ples 
- Družabne igre 
- Fina motorika 
- Gibalne igre 
- Veliko energije 

Gibalno področje 22 

- Logično razmišljanje 
- Dobre spominske 
sposobnosti 

Matematično področje 5 

- Imajo bogato 
domišljijo 
- Gledališka umetnost 
- Pisno izražanje 

Jezikovno področje 8 

- Zanimanje za 
tehnične stvari 
- Področje tehnike 

(izdelava po načrtih) 

Tehnično področje 6 

- Zanimanje za naravo Področje narave 2 

- Radi pomagajo pri 
vsakdanjih opravilih 
(brisanje table, čiščenje 

učilnice). 
- Natančnost in 

organiziranost (urejanje 
garderobe, 
pospravljanje čevljev) 

Vsakodnevna opravila 3 

- Močna volja do dela, 

ki jih zanima. 
- Vztrajnost 

Interes 2 
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Iz rezultatov je razvidno, da sta po mnenju anketiranih gibalno (ƒ = 22) in likovno področje 

najmočnejši področji (ƒ = 22) učencev z motnjo ADHD. Vprašani menijo, da so ti učenci 

močni na glasbenem področju (ƒ = 9), jezikovnem področju (ƒ = 8), na področju tehnike (ƒ = 

6) in matematičnem področju (ƒ = 5).  Pridobljeni podatki kažejo, da učenci tudi radi 

pomagajo in sodelujejo pri vsakodnevnih praktičnih opravilih (ƒ = 3), kažejo zanimanje za 

področje narave (ƒ = 2) ter imajo izredno voljo, interes (ƒ = 2) za stvari, ki jih zanimajo. 

 

3.3.9 Kako kažejo učenci z motnjo ADHD močna področja 
 

Učenci z motnjo ADHD kažejo svoja močna področja delovanja na različne načine. Zanimalo 

nas je, kako po učiteljevem mnenju učenci z motnjo ADHD kažejo svoja močna področja. 

 

Tabela 9: Kako kažejo učenci z motnjo ADHD svoja močna področja 

 

Kodi/pojmi Kategorije ƒ 

- Energijo usmerijo v 
tisto dejavnost, ki jih 
zanima. 
- Pri delu, ki jih 
zanima, kažejo večjo 

pozornost. 
- Večja aktivnost 
- Interes 
- So bolj zavzeti. 
- Pokažejo povečano 

zanimanje. 
- Se lažje osredotočijo 

in sledijo navodilom, 
ker jih zanima. 
- Večja vztrajnost 
- Se vključujejo v 

krožke, interesne 

dejavnosti, ki jih 
zanimajo. 
- Pokažejo zanimanje 
za večje sodelovanje. 

Interes 17 
 

- Komunikativnost 
- Predstavijo temo, ki 
jih zanima. 
- O stvareh, ki jih 
zanimajo, razlagajo, jih 

Komunikacija 15 



36 
 

opisujejo. 
- Veliko argumentirajo. 
- Želijo imeti glavno 

besedo. 
- O temi, ki jih zanima, 
berejo. 
- Zelo podrobno in 
natančno opisujejo 

domišljijske dogodke. 
- Pripovedujejo 
informacije, ki 
presegajo druge 
učence. 

- Dobri rezultati 
- Izdelki 
- Šolsko delo 
- Likovni izdelki 
- Hitro dojemanje števil 
- Dobri rezultati pri 
igrah z logičnim 

razmišljanjem 
- Izdelki iz različnih 

materialov 
- Vsak dan urejajo 
stvari (urejanje 
čevljev). 
- Sodelovanje pri petju 
- Pokažejo izredno 

ustvarjalnost, rišejo 

nenavadne stvari. 

Izdelek 24 

- Nastopajo bolj 
samozavestno. 
- Pri dejavnostih so 
veseli, sproščeni in 

dobre volje. 
- Radi nastopajo. 

Samozavest 6 

 

Iz rezultatov lahko razberemo, da je veliko število vprašanih (ƒ = 24) mnenja, da učenci z 

motnjo ADHD svoja močna področja najbolj kažejo s svojimi izdelki (dobri rezultati, likovni 

izdelki …), z močnim interesom za stvari, ki jih zanimajo (ƒ = 17), s komunikacijo 

(pripovedovanjem, razlaganjem) (ƒ = 15) ter s samozavestnim pristopom (ƒ = 6). 
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3.3.10 Spodbujanje močnih področij pri učencih z motnjo ADHD 
 

Učiteljevo poučevanje je zahtevno in naporno, saj mora biti poleg poučevanja pozoren na 

prilagajanje pouka in spodbujanje učencev pri njihovem razvoju. Zanimalo nas je, kako 

učitelji spodbujajo učence z motnjo ADHD, da razvijajo močna področja. 

 

Tabela 10: Spodbujanje močnih področij pri učencih z motnjo ADHD 

 

Spodbujanje močnih 

področij pri učencih z 

motnjo ADHD: 

ƒ ƒ % 

S pohvalo oziroma 
dosledno povratno 
informacijo 

51 82 

Z nagrado 9 15 

Z žetoniranjem 13 21 

Z dotikom (npr. 
trepljanje, objem) 

31 50 

Z večjo pozornostjo 33 53 

Z nasmehom 39 63 

Z možnostjo večjega 

sodelovanja pri pouku 
26 42 

 

Velika večina vprašanih (82 %) je odgovorila, da učence z motnjo ADHD spodbujajo k 

razvoju močnih področij s pohvalo oziroma z dosledno povratno informacijo, 63 % jih 

spodbuja z nasmehom, 53 % vprašanih učencem nameni večjo pozornost, 50 % jih spodbuja s 

fizičnim dotikom (npr. trepljanje, objem), 42 % vprašanih tem učencem nudi večjo možnost 

sodelovanja pri pouku, 21 % uporablja žetoniranje in 15 % vprašanih učence z motnjo ADHD 

spodbuja z nagrado. 

 

3.3.11 Možnosti in spodbude za razvoj močnih področij pri učencih z motnjo ADHD 
 

Vsakodnevno poučevanje je zahtevno in naporno, učitelji so preobremenjeni s količino učne 

snovi in številom otrok v razredu. Zanimalo nas je, ali imajo po učiteljevem mnenju učenci z 

motnjo ADHD dovolj možnosti in spodbud, da razvijejo svoja močna področja delovanja. 
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Tabela 11: Možnosti in spodbude za razvoj močnih področji pri učencih z motnjo ADHD 

 

Možnosti in spodbude, 

da učenci z motnjo 

ADHD pokažejo in 

razvijejo svoja močna 

področja: 

ƒ ƒ % 

Imajo dovolj možnosti in 

spodbud. 
17 27 

Imajo občasno nekaj 

možnosti in spodbud. 
23 38 

Imajo premalo možnosti 

in spodbud. 
20 32 

Sploh nimajo možnosti 

in spodbud. 
2 3 

Skupaj: 62 100 

 

Rezultati kažejo, da je 27 % vprašanih mnenja, da imajo učenci z motnjo ADHD dovolj 

možnosti in spodbud, da pokažejo in razvijejo svoja močna področja, 38 % jih meni, da imajo 

ti učenci občasno nekaj možnosti in spodbud, 32 % anketiranih trdi, da imajo učenci z motnjo 

ADHD premalo možnosti in spodbud, da razvijejo svoja močna področja, 3 % pa jih je 

mnenja, da ti učenci sploh nimajo nobenih možnosti in spodbud, da lahko pokažejo svoje 

potenciale. 

 

3.3.12 Spremljanje uspešnosti / neuspešnosti učencev z motnjo ADHD kasneje v življenju 
 

Motnja ADHD lahko za učenca predstavlja dejavnik tveganja za uspeh oziroma neuspeh v 

življenju. Zanimalo nas je, če učitelji spremljajo učenčevo uspešnost / neuspešnost tudi 

kasneje v življenju. 

 

Tabela 12: Spremljanje uspešnosti / neuspešnosti učencev z motnjo ADHD kasneje v življenju 

 

Kodi/pojmi Kategorije ƒ 

- Spremljam v času 

šolanja na OŠ, občasno 

na SŠ. 
- Spremljam ob 

Spremljam v času OŠ 23 
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zaključku šolanja, ob 

sodelovanju na 
tekmovanjih. 
- Z učencem se srečam 

na šoli. 
- Ko učenec zaključi 

razred, nisem čustveno 

navezana nanj. Se pa o 
njem pozanimam pri 
aktualni razredničarki. 
- Vedno sem pozorna 
na imena učenca z 

motnjo ADHD, ki sem 
ga poučevala. 
- Spremljam na način, 

da druge sodelavce 
sprašujem, kako mu 

gre, kako delajo z njim, 
kako se počuti. 
- Da, spremljam 
njegovo uspešnost oz. 

neuspešnost. 
- O njegovem napredku 
povprašam učitelje, ki 

ga poučujejo na 

razredni stopnji. 
- Dokler je učenec na 

OŠ, spremljam njegovo 
uspešnost na 

konferencah, pri 
učiteljih, ko zapusti 

OŠ, ne več. 
- Vodim dnevnik. 
- Delno jih spremljam. 
- Bivši učenec je postal 

odličen glasbenik. 

- Ne spremljam. 
- Učenčev razvoj 

spremlja specialna 
pedagoginja. 
- Nimamo več stikov, 

ko prenehajo šolanje. 
- Nisem še imela 

možnosti spremljati 

učenca z motnjo 

ADHD. 
- Žal jih ne spremljam, 

kako jim gre kasneje v 

Ne spremljam 33 
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življenju. 
- Nimamo teh 
podatkov. 
- Ne, sem učitelj 

začetnik. 
- Spremljanje učencev 

sistematično ni mogoče 

glede na zakonske 
določbe varovanja 

osebnih podatkov. 

- Nekateri učenci 

prihajajo sami nazaj na 
šolo in poročajo o 

svojih uspehih, pošljejo 

sporočilo ali pokličejo. 
- Posamezni učenci se 

sami vrnejo in povedo 
o svoji trenutni 
situaciji, ki je pogosto 
še ni možno oceniti kot 

uspešno / neuspešno. 
- Pridobim informacije 
od kolegice z druge 
šole. 

Informacije od ljudi 6 

 

Polovica vprašanih (ƒ = 33) ne spremlja uspešnosti / neuspešnosti učencev z motnjo ADHD 

kasneje v življenju, (ƒ = 23) anketiranih jih spremlja v obdobju šolanja v OŠ, (ƒ = 6) 

vprašanih pa spremlja učence z motnjo ADHD tudi kasneje v življenju (učenci se vračajo na 

osnovo šolo, učitelji dobijo informacije od kolegov z drugih šol). 

 

3.3.13 Vključevanje vrstnikov pri spodbujanju pozitivnih lastnosti in močnih področij 

učencev z motnjo ADHD 
 

Učenci z motnjo ADHD pri spodbujanju pozitivnih lastnosti in močnih področij potrebujejo 

tudi vrstniško pomoč. Zanimalo nas je, na kakšen način vključujejo učitelji vrstnike pri 

spodbujanju pozitivnih lastnosti in močnih področij pri učencih z motnjo ADHD. 
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Tabela 13: Vključevanje vrstnikov pri spodbujanju pozitivnih lastnosti in močnih področij 

učencev z motnjo ADHD: 

 

Kode/pojmi Kategorije ƒ 

- Pomoč vrstnikov pri delu 
- Medsebojna  
(obojestranska) pomoč 
- Skupinsko delo 
- Delo v paru 
- Skupno reševanje nalog 
- Vodenje pri delu 
- Pomoč pri organizaciji 
- Pomoč pri pripravi učnih 

pripomočkov 
- Sedi poleg prijatelja, da 
mu pomaga. 

Sodelovanje za 
učenje 

25 

- Pogovor in skupno 
reševanje konfliktov 
- Razumevanje in 
dogovarjanje z vrstniki 
- Vrstniki ga učijo 

ustreznega vedenja in 
reševanja konfliktov.   

Pogovor 6 

- Vključevanje v igro 
- Igra vlog 
- Skupinsko sodelovanje 
- Popoldansko druženje z 

otroki 

Igra 11 

- Vrstniki pohvalijo učenca. 
- Pohvala in nagrajevanje. 
- Spodbude vrstnikov. 

Spodbude 
vrstnikov 

10 

- Pomembna je razredna 
skupnost in jasna pravila za 
vse. 
- Spodbujanje pozitivne 
razredne klime 
- Spodbujanje pozitivnih 
odnosov med vsemi učenci s 

pomočjo socialnih iger. 

Razredna klima 4 

- Vrstnike spodbudimo, da 
se iz učencev z motnjo 
ADHD ne norčujejo in jih 

sprejmejo takšne, kot so. 
- Strpnost do učencev z 

motnjo ADHD 

Sprejemanje 
drugačnosti 

6 
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- Tolerantnost vrstnikov pri 
učenčevi nemirnosti 
- S sprejemanjem 
drugačnosti 
- Spodbujanje vrstnikov, da 
vsak lahko izrazi svoje 
mnenje in ima svoje ideje. 

 

Pridobljeni rezultati kažejo, da učitelji v proces spodbujanja močnih področij pri učencih z 

motnjo ADHD najpogosteje vključujejo vrstnike na način, da so v pomoč pri sodelovanju za 

učenje (ƒ = 25), preko skupne igre (ƒ = 11), s pomočjo spodbud (ƒ = 10), ki jih namenijo 

učencem z motnjo ADHD, s spodbujanjem pozitivne razredne klime (ƒ = 6), s sprejemanjem 

drugačnosti (ƒ = 6) ter na podlagi pogovora (ƒ = 6), ki ga vrstniki namenijo učencem z motnjo 

ADHD. 

 

3.3.14 Sodelovanje s starši učencev z motnjo ADHD 
 
Učenci z motnjo ADHD potrebujejo za uspešen razvoj pozitivnih lastnosti in močnih področij 

poleg šolskega sodelovanja tudi sodelovanje s starši. Zanimalo nas je, kakšno je sodelovanje 

med učitelji in starši učencev z motnjo ADHD in kako poteka. 

 

Tabela 14: Sodelovanje s starši učencev z motnjo ADHD 

 

Kode/pojmi Kategorije ƒ 

- Predlogi za starše, kaj z 

otrokom početi, kakšne 

izzive mu ponuditi 
- Pravila in red doma 
- Zahteve staršev 
- Načrtovanje dela 
- Razumevanje in strpnost 
do otrok 
- Dogovor za enaka pravila 
v šoli in doma, doseldno 

upoštevanje 
- Dogovor s starši, da tudi 

doma dajejo učencu naloge 

in zadolžitve 
- Staršem svetujemo,  naj 

učenci obiskujejo 

Nasveti za starše 21 
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priljubljene dejavnosti 
izven pouka (krožke), starši 

naj jih pri tem podpirajo. 
- Spodbujanje staršev, naj 

tudi doma uporabljajo 
žetoniranje oziroma 

nagrajevanje glede 
določenih nalog in 

dolžnosti učenca. 
- Spodbujenje staršev, da v 

popoldanskem času krepijo 

otrokova močna področja. 
- Spodbujanje staršev, da so 

otroku v pomoč pri 

domačih nalogah in učenju. 
- Pozitivne spodbude doma. 

- Izmenjevanje izkušenj s 

starši in skupno iskanje 

rešitev. 
- Sodelovanje na timskih 
sestankih: učitelj, starši in 

svetovalni delavec. 
- Pogovorne ure 
- S starši skupaj začrtamo 
cilje, postavimo enaka 
merila v šoli in doma, se 

dogovorimo za prilagajanje 
učne snovi in nalog. 
- Staršem predstavimo 

otrokova močna področja in 

jih spodbujamo, da doma 
ustrezno spodbujajo otroka. 
- Medsebojno zaupanje in 
podpora 
Sistematično spremljanje 
napredka, nagibanje k 
potrpežjivosti, skupni 

dogovori o postavljanju 
pravil, nagrajevanje, 
usmerjanje. 
- Staršem svetujem več 

gibanja za otroka. 
- Pogovor s starši in 

napotitev k šolski 

svetovalni službi, če nočejo 

sodelovati. 
- Elektronska pošta 
- Zvezek obveščanja 

Timsko sodelovanje 33 
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Pri zadnjem vprašanju anketirani večinoma (ƒ = 33) namenjajo staršem možnost timskega 

sodelovanja (pogovorne ure, obveščanje, izmenjevanje izkušenj, skupno načrtovanje ...) ter 

svetovanje (ƒ = 21), kjer nudijo staršem nasvete glede pravil, domačega reda, razumevanja 

otrokove drugačnosti, spodbujanja močnih področij doma itd. Osem anketiranih pri tem 

vprašanju ni navedlo odgovora. 
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4 DISKUSIJA 
 

Namen diplomskega dela je bil ugotoviti, katere pozitivne lastnosti in močna področja  

prepoznavajo učitelji pri učencih z motnjo ADHD, ter ugotoviti, katere in koliko priložnosti 

imajo učenci z motnjo ADHD, da lahko razvijejo svoja močna področja. 

 

S pridobljenimi podatki smo ugotovili, da učitelji pri učencih z motnjo ADHD prepoznavajo 

pozitivne lastnosti v vedenju in sicer prepoznavajo pozitivno naravnanost teh učencev. 

Menijo, da so ti učenci pozitivni, zabavni, imajo smisel za humor, so veseli, prisrčni, prijazni 

in izkazujejo navdušenje, ko jih nekaj zanima. Učitelji so tudi mnenja, da so ti učenci zelo 

empatični, sočutni do drugih ljudi, da radi pomagajo in so zelo čustveni. V učencih z motnjo 

ADHD so prepoznali tudi družabnost, menijo, da so ti učenci zelo zgovorni, se radi 

pogovarjajo, radi pripovedujejo in imajo radi svoje prijatelje. Učitelji prav tako menijo, da so 

učenci z motnjo ADHD izredno kreativni, da imajo bogato domišljijo, številne ideje, zamisli, 

so iznajdljivi in edinstveni. 

Učitelji pri delu z učenci z motnjo ADHD prepoznavajo številna močna področja delovanja 

teh učencev na gibalnem, likovnem, glasbenem, jezikovnem, tehničnem, matematičnem 

področju ter na področju zanimanja za naravo in vsakodnevna praktična opravila (čiščenje, 

brisanje, pospravljanje). Učitelji poudarjajo, da imajo učenci z motnjo ADHD veliko energije, 

so spretni na gibalnem področju, predvsem na področju fine motorike (ročnih spretnosti). 

Zelo radi oblikujejo različne materiale in ustvarjajo. Imajo občutek za ritem ter zelo radi 

pojejo in plešejo. Učenci z motnjo ADHD imajo po mnenju učiteljev bogato domišljijo, 

logično razmišljajo in imajo dobre spominske sposobnosti. Kažejo zanimanje za tehnične 

stvari, naravo in radi pomagajo odraslim pri opravilih. 

 

Na podlagi pridobljenih in analiziranih podatkov lahko na raziskovalno vprašanje 

odgovorimo, da učitelji pri učencih z motnjo ADHD prepoznavajo številne pozitivne lastnosti 

v vedenju in številna močna področja njihovega delovanja. 

 

Različni avtorji, med njimi tudi Walker (Walker, 2004, v Kesič Dimic, 2009), tako kot učitelji 

učence z motnjo ADHD opisujejo kot srčne, empatične, zabavne, energične, kreativne, s 

posebnim šarmom in zanimanjem za naravo. Tudi Strong in Flanagan (2011) poudarita 

energičnost, ustvarjalnost, empatičnost, pozitivno naravnanost učencev z motnjo ADHD. Tako 
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kot Pulec Lah (2009) se tudi učitelji zavedajo pomena prepoznavanja pozitivnih lastnosti in 

močnih področij pri učencih z motnjo ADHD in ne osredotočanja zgolj na njihove šibkosti. 

Na učence je potrebno gledati s pozitivnega vidika in jih sprejeti, takšne kot so, ter delovati v 

okviru njihovih zmožnosti. 

 

Namen diplomskega dela je tudi bil, da ugotovimo, ali imajo učenci z motnjo AHDH dovolj 

priložnosti, spodbud in katerih, da lahko razvijajo svoja močna področja delovanja. 

Po analizi pridobljenih podatkov lahko povzamemo, da je tretjina vprašanih (38 %) mnenja, 

da imajo učenci z motnjo ADHD občasno nekaj spodbud, tretjina vprašanih (32 %) meni, da 

imajo premalo možnosti in spodbud za razvoj svojih močnih področij, manj kot tretjina (27 

%) jih trdi, da imajo ti učenci dovolj možnosti in spodbud, 3 % vprašanih pa meni, da učenci 

z motnjo ADHD nimajo nikakršnih možnosti in spodbud, da bi razvili svoja močna področja. 

 

Na podlagi podatkov lahko tudi ugotovimo, na kakšen način učitelji spodbujajo učence z 

motnjo ADHD, da razvijajo svoja močna področja. Večina učiteljev (82 %) spodbuja učence s 

pohvalo oziroma z dosledno povratno informacijo, 62 % z nasmehom, 53 % učiteljev tem 

učencem nudi večjo pozornost, 50 % fizični dotik (npr. objem), 42 % vprašanih jim nudi 

možnost večjega sodelovanja pri pouku, 21 % spodbuja učence z žetoniranjem in 15 %  z 

nagrado. 

 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju lahko ugotovimo, da so učitelji različnega mnenja o tem, 

ali imajo učenci z motnjo ADHD dovolj možnosti in spodbud za razvijanje svojih močnih 

področij. Nekateri so mnenja, da imajo ti učenci dovolj možnosti in spodbud, spet drugi 

menijo, da imajo ti učenci premalo možnosti in spodbud za razvoj močnih področij. Učitelji 

se zavedajo, da je poučevanje pouka naporno in zahtevno, ter da je v razredu veliko število 

učencev z različnimi potrebami, ki zahtevajo individualne prilagoditve. 

Učiteljevo delo mora biti zato čim bolj dinamično, vsebovati mora vsakodnevno rutino, 

smiselna pravila, jasna navodila, fleksibilnost, učno okolje pa mora biti zasnovano na način, 

da se vsi učenci počutijo varno in sprejeto. Šele pozitivno in spodbudno okolje je lahko za 

učence priložnost za uspeh in napredovanje. Lahko pa trdimo, da se učitelji pri pouku 

angažirajo in skušajo učence na različne načine spodbujati pri razvoju močnih področji 

delovanja. 

Učitelji se zavedajo, da motnja ADHD lahko predstavlja oviro za učence na različnih 
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področjih delovanja in da je velik dejavnik tveganja za uspešnost / neuspešnost teh otrok v 

življenju. Učitelji razredne stopnje se zavedajo pomena razumevanja in pozitivnega 

sprejemanja učencev z motnjo ADHD, saj pri poučevanju teh učencev prepoznavajo v njih 

številne pozitivne karakteristike in njihova močna področja delovanja, ki jih spodbujajo na 

različne načine (s pohvalo, nasmehom, z večjo pozornostjo, žetoniranjem, fizičnim dotikom). 

Učiteljevo delo je zahtevno in naporno, zagotovo pa v veliki meri lažje, če je v poučevanje 

vključeno razumevanje in sprejemanje drugačnosti ter prilagajanje pouka potrebam teh 

učencev.    

  

Na učence z motnjo ADHD je treba gledati kot na otroke z običajnimi razvojnimi 

značilnostmi, z vsemi pozitivnimi lastnostmi, šibkostmi in težavami. Ti učenci potrebujejo 

veliko razumevanja, prilagajanja in spodbud, da oblikujejo pozitivno samopodobo in v 

največji meri razvijejo svoje potenciale ter so v življenju uspešni. 
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5 ZAKLJUČKI 
 

Z diplomskim delom sem se poglobila v področje motnje ADHD in s pregledom relevantne 

literature prišla do spoznanja, da so za učinkovito poučevanje in uspeh učencev z motnjo 

ADHD pomembni dober odnos med učiteljem in učencem, učiteljevo razumevanje in 

sprejemanje teh učencev z vsemi pozitivnimi lastnostmi, šibkostmi in težavami vred. 

 

Pouk je treba prilagajati in načrtovati na način, da učitelji preoblikujejo situacije, odstranijo iz 

razreda vse moteče dejavnike, ki utegnejo vplivati na nerazpoloženje učenca. V pouk je 

potrebno vsakodnevno vnašati prilagoditve, učencem z motnjo ADHD omogočati čim več 

priložnosti za učenje, predvidevati zaporedje dogodkov ter spodbujati in na različne načine 

nagrajevati pozitivno vedenje teh učencev. 

 

V učencih z motnjo ADHD moramo iskati pozitivne lastnosti in spodbujati njihova močna 

področja delovanja, krepiti njihovo pozitivno samopodobo, jim omogočati učenje socialnih 

veščin, spodbujati zaupanje vase, če želimo, da tudi ti učenci uspejo v življenju, so srečni in 

zadovoljni s svojimi dosežki. 
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PRILOGA 

ANKETNI VPRAŠALNIK 
 

Spoštovani! 

 

Sem Tamara Pastorčič, diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok in študentka na Oddelku za razredni pouk na 

Pedagoški fakulteti Univerze v Ljubljani. V diplomskem delu raziskujem, katere pozitivne karakteristike in 

močna področja kažejo učenci z motnjo pozornosti in hiperaktivnostjo (ADHD motnja), zato Vas prosim, da si 

vzamete nekaj časa in izpolnite spodnji vprašalnik. Vaši odgovori mi bodo v pomoč pri raziskovalnem delu. 

Vprašalnik je anonimen, pridobljeni podatki pa bodo uporabljeni za potrebe diplomskega dela. 

 

Zahvaljujem se Vam za izpolnjevanje anketnega vprašalnika, pri Vašem delu pa Vam želim veliko uspehov. 

 

Spol: 

 

a) moški 

b) ženski 

 

Starost: 

 

a) 20–30 let 

b) 30–40 let 

c) 40–50 let 

č) 50 in več 

 

Izobrazba: 

 

a) učitelj razrednega pouka 

b) vzgojitelj predšolskih otrok 

c) socialni delavec 

č) drugo 

 

Delovne izkušnje: 

 

a) 0–5 let 

b) 6–10 let 
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c) več kot 10 let 

č) več kot 20 let 

 

1. Ali ste se pri poučevanju kdaj srečali z učencem, ki je imel težave z motnjo pozornosti in 

hiperaktivnostjo (ADHD)? 

 

              a) DA                                                                              b) NE                               

 

       2. Ali imate trenutno v razredu učence z motnjo ADHD? 

 

              a) DA                                                                          b) NE 

 

       3. Ocenite, kako pogost je po vašem mnenju pojav motnje ADHD v OŠ. 

 

a) zelo pogost                           c) zmeren                     d) ga ni 

b) pogost                                   č) redek 

 

       4. S katerimi težavami se po vašem mnenju soočajo učenci z motnjo ADHD pri vstopu v šolsko okolje?       

      Naštejte vsaj tri težave. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

       5. Med spodnjimi trditvami podčrtajte tiste, ki opredeljujejo učence z motnjo ADHD v odnosu do vrstnikov: 

 

a) so hitro zamerljivi / so nezamerljivi (zamere hitro pozabijo) 

b) zaprti vase (introvertirani) / odprti za ljudi (ekstravertirani) 

c) imajo občutek za empatijo / nimajo občutka za empatijo 

č) pripravljeni pomagati vrstnikom / vrstnikom ne pomagajo 

d) so smešni in zabavni / resni in zamorjeni 

e) imajo poseben smisel za humor / nimajo smisla za humor 

f) imajo veliko prijateljev / nimajo veliko prijateljev 

g) imajo veliko energije / so brez energije 

h) vedno pripravljeni na igro z vrstniki / redko se igrajo z vrstniki 

i) izkazujejo poseben šarm / ne izkazujejo posebnega šarma 

 

 

 



53 
 

       6. Kako opredeljujete učence z motnjo ADHD pri šolskem delu, podčrtajte ustrezno trditev: 

 

a) so organizirani / so neorganizirani 

b) kažejo zanimanje za določeno znanje (npr. tehnično znanje) / ne kažejo znimanja za določeno znanje 

c) lahko počnejo več stvari naenkrat / lahko počnejo samo eno stvar naenkrat 

č) kažejo zanimanje in sočutje do živali in narave / ne kažejo zanimanja za živali, naravo 

d) imajo dobro domišljijo / nimajo domišljije 

e) imajo številne ideje, zamisli / so brez idej, zamisli 

f) imajo zmožnost popolne usmerjenosti, če jih nekaj zanima / nimajo zmožnosti popolne usmerjenosti 

g) slabša vizualna predstavljivost / dobra vizualna predstavljivost 

h) imajo radi red in doslednost / za red in doslednost jim ni mar 

i) imajo težave z upoštevanjem pravil / pravila vedno upoštevajo 

j) glasbeno področje jim je zelo blizu (pojejo, plešejo) / glasbeno področje jim ni blizu 

k) radi so v pomoč pri vsakdanjih opravilih (npr. dežurstvo) / vsakdanja opravila jim niso všeč 

l) imajo težave s pisanjem in branjem / s pisanjem in branjem nimajo težav 

m) pri pouku potrebujejo prostor za umik / prostora za umik ne potrebujejo 

n) radi se izražajo skozi umetnost (risanje, slikanje, modeliranje) / neradi se izražajo skozi umetnost 

o) so vedoželjni / niso vedoželjni 

 

       7. Ali kažejo po vašem mnenju učenci z motnjo ADHD tudi pozitivne lastnosti v vedenju? Katere? 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

 

       8. Katera so po vašem mnenju močna področja učencev z motnjo ADHD? Naštejte. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

       9. Na kakšen način kažejo učenci z motnjo ADHD svoja močna področja? Opišite. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

     10. Učiteljeva naloga v razredu je, da oblikuje spodbudno učno okolje, kjer so učenci aktivni in razvijajo   

      svoja močna področja. Na kakšen način spodbujate učence z motnjo ADHD, da razvijejo svoja močna  

     področja? Podčrtajte ustrezno trditev. 
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a) s pohvalo oziroma dosledno povratno informacijo 

b) z nagrado 

c) z žetoniranjem 

č) s fizičnim dotikom (npr. trepljanje, objem) 

d) z večjo pozornostjo 

e) z nasmehom 

f) z možnostjo večjega sodelovanja pri pouku 

e) drugo _________________________________________________________________________________ 

 

       11. Ali imajo po vašem mnenju učenci z motnjo ADHD glede na preobremenjenost učiteljevega poučevanja 

       dovolj možnosti in spodbud, da pokažejo in razvijejo svoja močna področja? Podčrtajte ustrezno. 

 

a) imajo dovolj možnosti in spodbud 

b) imajo občasno nekaj možnosti in spodbud 

c) imajo premalo možnosti in spodbud 

č) sploh nimajo možnosti in spodbud   

 

       12. Učenci z motnjo ADHD so lahko tudi uspešni v življenju, če so njihova močna področja opažena in  

      ustrezno spodbujena. Ali kot učitelj spremljate uspešnost / neuspešnost teh učencev tudi kasneje v življenju?  

      Opišite s primerom. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

       13. Pri spodbujanju pozitivnih lastnosti in močnih področij učencev z motnjo ADHD lahko pri pouku    

       sodelujejo tudi vrstniki. Na kakšen način v ta proces vključujete sovrstnike? Opišite. 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

       14. Kakšno vlogo pri krepitvi in spodbujanju močnih področij učencev z motnjo ADHD namenjate staršem?  

       Na kakšen način pri tem sodelujejo? Opišite. 

 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

 

Hvala za sodelovanje! 


